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Ata da Reunião Ordinária do dia 27 de outubro de 2008.......Ata 48 
  

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 27 de outubro 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 20 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 20 de outubro de 2008 por unanimidade, convido o senhor secretario para proceder à leitura 
das convocações dos vereadores suplentes João Batista e João Mafalda, substituindo o 
Vereador Felipe Sálvia bem como também o Vereador Gilnei Jarré; Secretário Vereador 
Cláudio Santos: Carazinho, 27 de outubro de 2008.Convocação – 22/2008.Prezado Senhor: 
Pelo presente, estamos CONVOCANDO Vossa Senhoria para assumir na Câmara Municipal de 
Vereadores, no dia 27/10/2008, tendo em vista pedido de licença do Vereador Gilnei Jarré, por 
motivos de saúde, conforme dispõe Regimento Interno, art. 11, inciso II, alínea a, desta Casa.  
Sem outro motivo, colhemos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e 
distinta consideração.  Atenciosamente. Vereador Luiz Leite - Presidente - EXMO. SR. JOÃO 
MAFALDA MD. SUPLENTE DE VEREADOR DO PSDB; Carazinho, 27 de outubro de 
2008.Convocação– 21/2008.Prezado Senhor: Pelo presente, estamos CONVOCANDO Vossa 
Senhoria para assumir na Câmara Municipal de Vereadores, do dia 24/10/2008 a 07/11/2008, 
tendo em vista pedido de licença do Vereador Felipe Sálvia, por motivos de saúde, conforme 
dispõe Regimento Interno, art. 11, inciso II, alínea a, desta Casa.  Sem outro motivo, colhemos 
o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. 
Atenciosamente.Vereador Luiz Leite – Presidente - EXMO. SR. JOÃO BATISTA ANDRADE 
MD. SUPLENTE DE VEREADOR DO PSDB; Presidente Vereador Luiz Leite; solicito ao 
senhor secretario para fazer a leitura do expediente da presente reunião; Secretário Vereador 
Cláudio Santos; Expediente Reunião Ordinária do Dia 27 de outubro de 2008. Telegrama do 
Ministério da Saúde, informando liberação de recursos financeiros, no valor de R$ 87.275,00. 
INLEGIS convida para cursos de Capacitação para Execução de Pregão e licitação, de 29 a 31 
de outubro, em Porto Alegre. Curso de Capacitação para membros do setor patrimonial e 
almoxarifado, de 12 a 14 de novembro, em POA. Orientações ao gestor municipal para o 
encerramento de mandato, dias 13 e 14 de novembro, em POA. Orientações, providências e 
procedimentos no fim do mandato, de 05 a 07 de novembro, em POA IBRAP convida para 
curso “O Departamento Pessoal na Administração Pública”, dias 06 e 07 de novembro, em 
POA. ABRASCAM convida para cursos de orçamento público – plano plurianual, LDO, lei 
orçamentária anual, com ênfase na lei orçamentária e exercício financeiro de 2009. de 29 a 31 

de outubro, em POA. E curso de responsabilidade administrativa e providências em final de 
mandato, de 12 a 14 de novembro, em POA. Of. 425/2008 Delegacia de Polícia Regional de 
Carazinho, encaminhando cópia da informação exarada pela Delegacia de Polícia local, em 
resposta  ao OD 1070/08, requerimento de autoria do Vereador Felipe Sálvia. Of. 1680/2008 – 
2ª Vara Cível Comarca de Carazinho, solicitando o período em que Paulo Ricardo Arsego foi 
Vereador em Carazinho, bem como cópia de suas folhas individuais de pagamento. Of. 170/08 
do Executivo Municipal, encaminhando projeto de lei nº 136/08, o qual amplia meta nas leis 
municipais nº 6.256 PPA 2006/2009 e nº 6.644 LDO/2008 e autoriza abertura de crédito 
especial no orçamento de 2008, no valor de R$ 180.000,00. Of. 17108 do Executivo Municipal, 
encaminhando projeto de lei nº 13708, o qual autoriza a abertura de crédito suplementar no 
orçamento de 2008, no valor de R$ 1.6437.337,00. Of. 17208 do Executivo Municipal, 
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encaminhando projeto de lei nº 13808, o qual autoriza abertura de crédito suplementar no 
orçamento de 2008, no valor de R$ 127.535,48. Of. 17308 do Executivo Municipal, 
encaminhando projeto de lei complementar 010/2008, o qual acrescenta o § 4° ao art. 24 da Lei 
Complementar 07/90 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Of. 17408 do Executivo 
Municipal, encaminhando projeto de lei nº 13908, o qual revoga a lei municipal nº 6.085/04, que 
autoriza a permissão de uso um imóvel ao Instituto Cultural Ítalo Brasileiro Giuseppe Garibaldi; 
Presidente Vereador Luiz Leite; passamos agora a votação das indicações requerimentos e 
moções apresentadas pelos senhores vereadores na noite de hoje; Secretário Vereador 

Cláudio Santos; indicações: 2157/1047/08, Solicita que, sejam recolhidos os entulhos verdes, 
localizados na Rua Tupiniquins, proximidades do nº 110, bairro Conceição, eis que os mesmos 
encontram-se na mencionada via pública, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2158/1048/08, 
Solicita que, sejam recolhidos os entulhos e terra que se localizam na Rua Vieira de Castro, nas 
proximidades do nº 21, bairro Borghetti, eis que os mesmos encontram-se na rua, atrapalhando 
o fluxo dos veículos que por lá trafegam; Vereador Paulino de Moura – PTB; 2159/1049/08, 
Solicita melhorias no trecho do calçamento no final da Rua Marcílio Dias, localizada no Bairro 
Santo Antonio. Solicitação dos motoristas e moradores, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 
2160/1050/08, Solicita a realização de patrolamento, cascalhamento e limpeza no final da Rua 
da Paz e Mirim, localizada no Bairro Princesa. Solicitação dos motoristas, pedestres e 
moradores, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 2161/1051/08, Solicita a realização de 
reperfilagem asfáltica na Avenida Flores da Cunha nas proximidades do Coqueiros 
Supermercados, localizada no Bairro São Pedro. Solicitação dos empresários, motoristas e 
moradores, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 2162/1052/08, Solicita a Secretaria de Obras 
realização de patrolamento, cascalhamento e compactação na Rua Gaspar Rodrigues, B. 
Operária; Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 2163/1053/08, Solicita a Secretaria de Obras 
realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua Raul Pila, B. Hípica, 
Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 2164/1054/08, Solicita a Secretaria de Obras realização de 
operação tapa buracos na Rua Henrique Teodoro Schutz, B. Vila Rica, Vereador Jaime Fragoso 
– PSDB; 2165/1055/08, Solicita a Secretaria de  obras a realização de melhorias em toda a 
extensão da Rua Coroados, B. Princesa, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 2166/1056/08, 
Solicita que seja realizado operação tapa buracos ao longo de toda a Avenida Flores da Cunha, 
Vereador Cláudio Santos – PSDB; 2167/1057/08, Solicita a colocação  de uma lixeira na rua 
Cláudio dos Santos em frente ao Cetrat. Solicitação dos moradores, Vereador Cláudio Santos – 
PSDB; 2168/1058/08, Solicita que seja efetuado o recolhimento de entulhos na rua Paulo 
Coutinho, próximo ao número 107, Vereador Cláudio Santos – PSDB; 2169/1059/08, Solicita a 
realização de operação tapa buracos na rua Marechal Floriano, esquina com a rua Farrapos, 
Vereador Cláudio Santos – PSDB; 2170/1060/08, Solicitam que,  seja enviado oficio ao Senhor 
Prefeito Municipal, manifestando nossa preocupação em relação à abertura de nova licitação 
para empresa de transporte coletivo do município. O fato que mais nos preocupa é com relação 
ao preço da passagem, que está fixada em R$ 1,40 (um real e quarenta centavos). Por quanto 
tempo a empresa vencedora manterá fixo este valor tendo que disponibilizar uma frota de 21 
ônibus com ano de fabricação superior  2008. A comunidade, os usuários do transporte coletivo 
urbano de nossa cidade precisam ter a segurança de que não serão prejudicados, afinal de 
contas para uma empresa manter uma frota de ônibus totalmente nova, com todas as 
instalações necessárias, funcionários, equipamentos, borracharia, oficina mecânica, área para 
lavagem e lubrificação dotada de caixa separadora de óleo e água, filtro, enfim tudo mais que 
compõe a planilha de custos, é necessário um alto investimento. Precisamos sim, ter garantias 
de que o valor da passagem não vai ser alterado simplesmente para cobrir custos dos 
investimentos que a empresa terá para disponibilizar todas as exigências assumidas no ato da 
assinatura do contrato. Somos absolutamente favoráveis a disponibilização de uma frota nova, 
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desde que não ocorram reajustes abusivos no valor da passagem, pois desta forma o maior 
prejudicado é o usuário do transporte coletivo, o cidadão assalariado, que precisa do mesmo 
para ir e vir do seu trabalho, o estudante, ou seja, todos que precisam do transporte coletivo pra 
se deslocar de um lugar para outro em nosso município. Outra preocupação refere-se ao fato 
de que novamente o processo de licitação foi aberto na Modalidade de Concorrência, tipo 
“maior oferta”, sendo que em questão judicial ganha por alguns vereadores desta casa, houve a 
indicação do judiciário de que a concorrência deveria ser pelo “menor preço”, beneficiando 
assim a população. Ao nosso ver, o mais ideal e correto seria fazer um aditivo ao edital para 
que seja respeitado a ordem judicial, sob pena de novamente ir parar nas vias judiciais, 
incluindo-se então, que a modalidade deve ser menor preço e não maior oferta ao município, 
Vereador Paulino de Moura – PTB e  Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2171/1061/08, Solicita 
trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da Av Flores da Cunha próximo logo após a 
Delegacia de Policia bem como próximo a Lancheria Espigão. Tal solicitação vem em 
decorrência da grande quantidade de buracos existentes em nossa avenida; Solicita trabalhos 
de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza na rua Caçapava, no bairro Floresta. 
Solicitação dos moradores da rua que reclamam da grande quantidade de valas existentes na 
rua; Solicita trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da rua Ipiranga esquina com a 
Avenida São Bento. Tal solicitação vem em decorrência da grande quantidade de buracos 
existentes nesta esquina; Solicita trabalhos de reparos no trecho do calçamento da rua 
Cristóvão Colombo. Solicitação dos moradores da rua; Solicita trabalhos de reparos no 
calçamento da rua Bandeirantes, no bairro Operário. Solicitação dos moradores da rua; Solicita 
trabalhos de capina e limpeza na rua Travessa Hudson, no bairro Sassi. Solicitação dos 
moradores da rua; Solicita trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da rua Fernando 
Ferrari, no bairro Conceição. Solicitação dos moradores da rua; Solicita trabalhos de capina e 
limpeza da rua Travessa Ipiranga. Solicitação dos moradores da rua; Solicita trabalhos de 
patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua Pedro Viau, no bairro Camaquã. 
Solicitação dos moradores que reclamam da grande quantidade de buracos e valas na rua, 
Vereador Luiz Leite – PDT; 2172/1062/08, Solicita trabalhos de conserto do calçamento da Rua 
General Sampaio no bairro Glória, pois o calçamento encontra-se em péssimas condições de 
trafegabilidade; Solicita trabalhos de conserto do calçamento na Rua Marechal Deodoro no 
bairro centro; Solicita trabalhos de conserto do calçamento na Rua Tijuca no bairro Aurora. 
Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de conserto do calçamento na Rua Paissandu no 
bairro Glória, pois se encontra em péssimas condições  de trafegabilidade; Solicita trabalhos 
recapeamento asfáltico na Rua Padre Gusmão no bairro Hípica. Solicitação dos moradores; 
Solicita trabalhos de recapeamento asfáltico da Rua da paz no bairro Princesa. Solicitação dos 
moradores, Vereador Vilson Paese – PDT; 2173/1063/08, Solicita trabalho de construção de um 
abrigo de ônibus na rua Agnelo Senger, ao lado do Posto RH RISS, no Distrito Industrial; 
Solicita, com a máxima urgência, canalização da rua Felix Guerra no bairro Winckler; Solicita a 
realização de patrolamento e cascalhamento e compactação na rua 3 de maio entre as ruas 
Candinha e Felipe Camarão no bairro Braganholo; Solicita a realização de operação tapa 
buracos na rua Piauí no bairro Oriental, Vereador Josélio Guerra – PMDB; 2174/1064/08, 
Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor competente para que seja construído um 
abrigo na parada de ônibus localizada na Rua Osmar Weber, frente ao nº 211, abrigando assim 
os usuários do coletivo urbano que estão expostos às intempéries do tempo, Vereador Gilnei 
Jarré – PSDB; requerimentos: 2175/588/08, Solicita que sejam enviados, ofícios ao Senhor 
Vladimir Roberto Casa – Superintendente Interino do DENIT – Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes do Estado do Rio Grande do Sul, ao Senhor Evely Simas – 
Coordenador do 6º DOP – DAER – Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem e ao 
Senhor Rubens da Cunha Barbosa Lima– Diretor Presidente da COVIPLAN – Concessionária 
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Rodoviária do Planalto, para que estudem a viabilidade de ser construído passeio público na BR 
285 trecho compreendido entre o estabelecimento comercial Posto Carazinho até o trevo do 
Avião (acesso as Cidades de Não Me Toque/Cruz Alta/Ijuí/Passo Fundo/Porto Alegre) entre 
outras. Justificativa: Fomos procurados por trabalhadores das empresas: Posto Carazinho, 
Oficina do Polaco, Mecânica Diesel entre outras que se localizam as margens da mencionada 
rodovia, que diariamente deslocam-se de casa para o trabalho e vice versa, estão expostos ao 
perigo de acidentes (risco de vida) naquela movimentada rodovia onde trafegam motos, carros, 
caminhões e carretas. A mencionada BR não possuí passeio público o que causa desconforto e 
preocupação aos trabalhadores que atuam nas empresas neste trecho. Sabedores que somos 
que uma das maiores causas mortis de nosso País são vitimadas pelo trânsito é que atendendo 
a pedido de nossos cidadãos carazinhenses dirigimo-nos a Vossas Senhorias para buscar a 
infra-estrutura que propiciará maior segurança aos pedestres que por ali transitam, Vereador 
Paulino de Moura – PTB; 2176/589/08, o Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após apreciado em Plenário seja enviado ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Diretor Presidente do FGTAS - SINE Senhor Ronaldo Nogueira de Oliveira, reiterando 
solicitação desta Casa para que em conjunto com a Comissão Municipal de Emprego analisem 
a Presidente da mencionada Fundação. Sabedores que somos de que a Empresa AURORA 
adiou sua vinda para Carazinho motivada pela crise econômica mundial, é que solicitamos 
novamente especial atenção de Vossa Senhoria quanto à viabilização para o ano que vem dos 
recursos que serão destinados para o estado do Rio Grande do Sul, no valor de 24 milhões, 
através do programa FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador, e sem duvida alguma almejamos 
trazer para Carazinho tal recursos financeiros destinados a cursos de capacitação – 
profissionalizantes, melhorando a qualidade e dignidade de vida dos nossos munícipes, 
Vereador Paulino de Moura – PTB; 2177/590/08, Solicita a Mesa Diretora, para que autorize 
viagem de automóvel para a realização de Audiência em Brasília, nos Gabinetes do Deputado 
Federal Luís Carlos Busato já pré-agendada para dia 11 de novembro e Senador Sérgio 
Zambiazi para dia 12 respectivamente, para protocolar solicitação de emenda parlamentar para 
a Construção de Fazenda de Recuperação para Dependentes Químicos para nosso Município, 
eis que tal investimento será de grande importância para oferecermos tratamento aos nossos 
pacientes que atualmente estão desamparados sem local adequado para tal fim. Ainda cabe 
ressaltar que esta comitiva pretende ir de carro para aproveitar a passagem por outras cidades 
e estados e trazer algumas novidades que poderá ser implantado em nossa cidade tais como: 
praças, sinalizações, rotatórias, sendo que a saída seria no domingo dia 09 e retorno dia 13 na 
quinta, Vereador Antonio Azir – PTB, Vereador Josélio Guerra – PMDB, Vereador Paulino de 
Moura  – PTB e Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2178/591/08, Solicita que, seja enviado ofício ao 
Senhor Prefeito Municipal, solicitando que envie a esta Casa de Leis as seguintes informações: 
a) quantos servidores estão trabalhando na Dengue? b) relacionar a nominata dos servidores? 
c) ainda, informar se o Programa foi ampliado, ou ocorreu à diminuição em virtude da aplicação 
dos trabalhos já terem alcançado os objetivos? Vereador Paulino de Moura – PTB; 
2179/592/08, Solicita que, seja enviado ofício a Brasil Telecom S.A. – Agência de Carazinho, 
reiterando a solicitação datada em 01/09/2008, 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 necessidade e reivindicação dos moradores 
daquele bairro, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 2180/593/08, Solicita que, seja enviado ofício ao 
Sr. Romeu Giacomelli Presidente da Eletrocar, para que solicitando ao departamento técnico da 
empresa para realizar uma vistoria em todas as lâmpadas dos postes da Rua Piauí no Bairro 
Oriental que seja feita à troca das lâmpadas queimadas e colocação de lâmpadas mais 
potentes nesta região, Vereador Josélio Guerra – PMDB; 2181/594/08, Solicita que, seja 
enviado ofício ao Sr. Romeu Giacomelli Presidente da Eletrocar, para que solicitando ao 
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departamento técnico da empresa para realizar uma vistoria em todas as lâmpadas dos postes 
da Rua Alberico Azevedo no Bairro Oriental que seja feita à troca das lâmpadas queimadas e 
colocação de lâmpadas mais potentes nesta região, Vereador Josélio Guerra – PMDB; moções: 
2182/613/08, Solicita que, seja enviado ofício Parabenizando a Direção do Colégio Notre Dame 
Aparecida, na pessoa da Diretora Irmã Iris Marcolin, extensivo ao quadro de professores e 
funcionários pela realização no último dia 19 do 1º Domingo Cidadão, que ofereceu a 
comunidade carazinhense chimarrão, brincadeiras as crianças, apresentações artísticas, 
manicure e cortes de cabelo, ainda assessoria jurídica, confecção de carteiras de trabalho, 
procedimentos básicos na área de saúde e orientações sobre o trânsito. Parabéns em nome do 
Poder Legislativo de Carazinho pela excelente iniciativa em propiciar momentos de lazer e 
oportunizar ainda serviços gratuitos a comunidade carazinhense, Vereador Paulino de Moura – 
PTB; 2183/614/08, ofício ao SINDICATO VAREJISTA DE CARAZINHO e ao SESC, nas 
pessoas de seus Presidentes Senhor ERSELINO ZOTTIS e Senhora GEANI GROTH, 
respectivamente, PARABENIZANDO-OS pela bela iniciativa em adotar a PRAÇA PAUL 
HARRIS, conhecida como pracinha da CRT, realizando a pintura no local e ainda adquirindo 
brinquedos para a mesma, tornando-a mais bonita e agradável para momentos de lazer tanto 
para adultos como para as crianças, tais iniciativas são de grande valia para tornarmos nosso 
Carazinho uma cidade bonita e agradável, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2184/615/08, 
ofício em nome do Poder Legislativo de Carazinho manifestando nossos CUMPRIMENTOS ao 
Sargento ALCENO JOSÉ SILVEIRA, integrante do Corpo de Bombeiros de nosso Município, 
que no último dia 08 de outubro, recebeu das mãos da Governadora YEDA CRUSIUS a 
MEDALHA DE DEFESA CIVIL, distinção está que é concedida a civis e militares que tenham se 
destacado no Rio Grande do Sul. PARABÉNS pelos bons serviços prestados em prol da 
comunidade carazinhense que se orgulha em ter profissionais de alto gabarito compondo nossa 
briosa equipe do Corpo de Bombeiros, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2185/616/08, Solicita 
que, seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho, a Associação 
Comercial e Industrial de Carazinho – ACIC, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Carazinho – 
CDL, ao Sindicato do Comércio Varejista de Carazinho – SCVC e ao Sindicato Rural, pela 
realização da edição 2008 do Troféu João de Barro Excelência Empresarial, especialmente por 
tratar-se de um dos prêmios mais conceituados na comunidade carazinhense, pela importância 
que representa em todos os segmentos da sociedade, onde homenageia cidadãos que 
representam a região através de seu trabalho, visão e empreendedorismo e que  contribuem 
significativamente para o desenvolvimento econômico e social de nossa terra. Que seja, 
encaminhado também e em especial, ofício as duas grandes personalidades agraciadas com o 
Troféu João de Barro 2008, o Deputado Estadual e atual Secretário de Desenvolvimento e 
Assuntos Internacionais, Márcio Biolchi, e o Presidente da Cotrijal, Nei César Mânica, 
cumprimentando-lhes pelo excelente trabalho que vêem desenvolvendo em suas respectivas 
áreas de atuação, porque mais do que a busca por conquistas individuais, buscam acima de 
tudo o reconhecimento pelo trabalho que dedicam na conquista de novos horizontes que 
venham a contribuir para o desenvolvimento de Carazinho e região. Ao Márcio, queremos dizer 
que sua trajetória política justifica em todos os aspectos esta justa e merecida distinção, ter 
iniciado sua carreira política como vereador desta Casa foi o ponto de partida para sua projeção 
no cenário político gaúcho e isto muito nos orgulha. Tua forte liderança e a tua história de 
sucesso servem de exemplo a todos nós, pois mesmo com a sua juventude, tens com certeza 
muita experiência adquirida ao longo deste período de vida pública para nos transmitir. Tens 
sem dúvida alguma uma trajetória política invejável, comporta em sua personalidade virtudes 
dignas de um grande homem, de um grande político, de um Líder. Bom para nós carazinhenses 
que sua carreira política tenha começado tão cedo, assim temos a certeza de que por muito 
tempo o teremos como nosso representante. Ao Nei César Mânica, são poucas as palavras 
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para expressar o reconhecimento desta terra pelo trabalho que vem realizando em prol do 
nosso desenvolvimento, és sinônimo de trabalho, competência e dedicação. Seu 
empreendedorismo o faz destacar-se como uma das maiores lideranças do agronegócio 
regional, estadual e nacional, fazendo também com que o cooperativismo viesse a ter hoje, 
tamanha importância para o desenvolvimento do setor primário de nosso estado. Um grande 
líder, leal, correto, dinâmico e inovador, também um grande exemplo de competência e 
sucesso. Recebam desta forma, os cumprimentos e o reconhecimento deste Poder Legislativo 
Municipal de Carazinho, que se sente honrado em homenagear tanto as entidades que criaram 
esta distinção, como também os agraciados desta edição 2008 do Troféu João de Barro, 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2186/617/08, Solicita que, seja enviado ofício de cumprimentos 
ao Senhor Nei Mânica presidente da Cotrijal e ao Sr. Márcio Biolchi Secretário de 
Desenvolvimento e Assuntos Internacionais, parabenizando pela agraciação com o 11º Troféu 
João de Barro no último dia 24/10/2008, Vereador Luiz Leite – PDT; 2187/618/08, Solicita que, 
seja enviado ofício parabenizando o Prefeito Municipal de Porto Alegre, na pessoa do Sr. José 
Alberto Fogaça de Medeiros, prefeito reeleito no segundo turno nas eleições 2008 com uma 
ampla vantagem de votos, conquistando 470.696 votos, o que corresponde a 58,95% do total 
válido, pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, aliado a base do Governo 
Federal, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 2188/619/08, Solicita que, seja enviado ofício 
parabenizando o Corpo de Bombeiros de Carazinho, na pessoa do Senhor Sargento Alceno 
José Silveira, pelo recebimento da Medalha de Defesa Civil, entregue pela Governadora do 
Estado Yeda Crusius, no dia 08 de outubro de 2008 no Ginásio da Brigada Militar em Porto 
Alegre, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 2189/620/08, Solicita que, seja enviado ofício de 
mesmo teor parabenizando as entidades realizadoras da 11ª Edição do Troféu João de Barro 
Excelência Empresarial, a associação Comercial e Industrial de Carazinho - ACIC, na pessoa 
do Senhor Presidente Jocélio Nissel Cunha, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Carazinho – 
CDL, na pessoa do Senhor Presidente Paulo Zanferrari, o Sindicato Rural de Carazinho, na 
pessoa do Senhor Presidente Jânio Pacheco e o Sindicato do Comércio Varejista de Carazinho 
na pessoa do Senhor Erselino Zottis, pela realização e entrega do Troféu João de Barro no dia 
24 de outubro de 2008, ao Sr. Márcio Biolchi Deputado Estadual e atual Secretário Estadual de 
Desenvolvimento e Assuntos Internacionais, e ao Presidente da Cotrijal, na pessoa do Senhor 
Nei César Mânica, representando a maior distinção entregue conjuntamente pelas quatro 
entidades empresariais de Carazinho, a personalidades que tem contribuído efetivamente na 
busca constante do desenvolvimento econômico e social da nossa terra, Vereador Adroaldo De 
Carli – PMDB; 2190/621/08, Solicita que, seja enviado ofício de mesmo teor parabenizando o 
Deputado Estadual e atual Secretário Estadual de Desenvolvimento e Assuntos Internacionais, 
na pessoa do Sr. Márcio Biolchi, e o Presidente da Cotrijal, na pessoa do Senhor Nei César 
Mânica, pelo recebimento no dia 24 de outubro de 2008, do Troféu João de Barro Excelência 
Empresarial, consolidado como o reconhecimento mais significativo ao espírito empreendedor e 
visionário de empresários, profissionais liberais e cidadãos de Carazinho e região. Nossos 
parabéns, por fazerem a diferença, cada um em suas respectivas áreas de atuação, mais do 
que buscando conquistas individuais, bem representando e trabalhando pela conquista de 
novos horizontes e pelo desenvolvimento de toda uma região, Vereador Adroaldo De Carli – 
PMDB; 2191/622/08, Solicita que, seja enviado ofício de mesmo teor parabenizando o 
Deputado Estadual e atual Secretário Estadual de Desenvolvimento e Assuntos Internacionais, 
na pessoa do Sr. Márcio Biolchi, e a Empresa Souza Cruz, representada pelo analista de 
transporte na pessoa do Senhor Harvey Arend Filho, pela doação de (01) um automóvel Gol 
ano 2003, para o Hospital de Caridade de Carazinho através do projeto Frota Social, atendendo 
a um pedido do Secretário de Desenvolvimento e Assuntos Internacionais do Estado, Vereador 
Adroaldo De Carli – PMDB; 2192/623/08, Solicita que, seja enviado oficio de cumprimentos ao 
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Senhor Alceno José Silveira, sargento do Corpo de Bombeiros do nosso município, que no dia 
08 de outubro do corrente na cidade de Porto Alegre, foi agraciado com a Medalha de Defesa 
Civil, pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Plenamente consciente e sabedor do 
trabalho desenvolvido por tão estimado cidadão, manifesto minhas congratulações e meu 
reconhecimento pelos serviços prestados, pela dedicação e eficiência com que exerce suas 
funções contribuindo sobremaneira para proporcionar maior segurança aos cidadãos, 
demonstrando interesse pelo bem estar da comunidade e desempenhando de forma exemplar 
suas atribuições, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 2193/624/08, Solicita que, seja enviado ofício 
parabenizando ao Sr. Arthur Gerente do Mercado da Cotrijal juntamente com todos os demais 
colaboradores pela campanha de que arrecadou cerca de 400kg de alimentos que foram 
entregues a 3 (três) entidades assistências, Vereador Josélio Guerra – PMDB; 2194/625/08, 
Solicita que, seja enviado oficio de cumprimentos ao Corpo de Bombeiros de Carazinho, na 
pessoa do Sargento Alceno José Silveira, pela conquista da Medalha de defesa Civil, entregue 
pela governadora Yeda Crusius no dia 08 do corrente mês, Vereador Vilson Paese – PDT; 
2195/626/08, Solicita que, seja enviado oficio ao Colégio Patronato Santo Antônio, na pessoa 
do senhor Marcelo Vieira, cumprimentando aos alunos Atletas, pela excelente colocação no 
revezamento quatro por 100 dos Jergs.Ao Professor Marcelo e aos cinco atletas, Andrei da 
Silveira, Revel Ross, Luiz Scherer, Alison da Silva e Vinício Hoffmann, nossas mais sinceras 
congratulações pela garra que tem demonstrado e que vocês sirvam de exemplo à comunidade 
carazinhense e parabéns ao Patronato Santo Antônio que além capacitar seus alunos a serem 
bons profissionais, também lhes ensinam a serem bons cidadãos, Vereador Vilson Paese – 
PDT;  Presidente Vereador Luiz Leite; gostaria de cumprimentar os servidores da casa, 
senhores vereadores, nossos jurídicos que se encontram no plenário, seu Silveira, mais uma 
vez conosco aqui, imprensa escrita e falada, uma satisfação, demais companheiros e amigos 
nossos que se encontram na casa, conforme acordo de lideranças foi suprimido o intervalo 
regimental bem como o grande expediente, passando de imediato para a ordem do dia com 
apreciação e votação dos requerimentos e moções, solicito ao senhor secretario para que 
proceda a leitura do número e autor dos requerimentos que irão a votação; Vereador Antonio 

Azir; senhor presidente; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não vereador; Vereador 
Antonio Azir; eu gostaria de pedir destaque ao requerimento pedido de informação; 
Presidente Vereador Luiz Leite; está em destaque o requerimento pedido de informação de 
autoria do Vereador Paulino de Moura; Secretário Vereador Cláudio Santos; requerimento de 
nº 01 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 02 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 03 
Vereador Paulino de Moura – PTB e Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 05 Vereador Gilnei Jarré 
- PSDB; nº 06 Vereador Déio – PMDB; nº 07 Vereador Déio – PMDB; Presidente Vereador 

Luiz Leite; está em discussão os requerimentos apresentados pelos senhores vereadores, esta 
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, está em discussão o requerimento pedido de informação do 
Vereador Paulino de Moura, nº 04, está em discussão, Vereador Antonio Azir para discutir o 
requerimento pedido de informação; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores 
vereadores, a todas as pessoas que assistem a reunião na casa a nossa saudação, eu gostaria 
senhor presidente e também ao colega autor, de pedir vistas referente ao requerimento pedido 
de informações; Presidente Vereador Luiz Leite; Vereador Paulino de Moura, para discussão 
do requerimento; Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, senhores vereadores, 
através do Jornal Diário da Manhã, o Serginho, as demais pessoas que estão aqui, o suplente 
de Vereador Marcos Soares, nosso candidato a vereador o Peninha, não tive a oportunidade 
publicamente, Marcos e Peninha, de agradecer a vocês por vocês me ajudarem a conduzir a 
mim e ao Grandó a essa casa, ao meu amigo João Batista que hoje assume esta vaga aqui 
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também, eu estou deixando registrado a importância que vocês tiveram nessa eleição porque o 
que eu quero deixar bem claro é que não existe nenhum vereador, nem os que obteram o maior 
numero de votos, que conseguiram a sua vaga sozinhos, nós precisamos um do outro e o outro 
precisou do outro para chegarmos com dois vereadores nesta casa, então muito obrigado João 
Batista, muito obrigado Marcos, muito obrigado Peninha, já agradeci aos outros que 
concorreram individualmente, então e eu acho que vocês farão parte dessa família PTB, e eu 
sempre deixei claro que eu faço o que meu partido manda, e farei o que meu partido determinar 
para eu fazer porque eu entendo que meu partido sempre me juntou nas horas mais difíceis que 
eu estava, o meu partido me resgatou, e eu espero que nós possamos fazer isso com os 
demais colegas que aqui estão, senhor presidente só para discutir se o senhor me der um 
minutinho, sobre uma indicação que eu e o Vereador Felipe Sálvia fizemos, nós estamos muito 
preocupados com a situação da nova licitação que será realizada agora no dia 24 de novembro, 
porque nós entendemos que a licitação ela esta sendo dirigida, e digo porque, porque eu 
entendo que quando você bota a maior oferta você esta impossibilitando alguém de participar, 
quando você tem uma decisão judicial aonde diz que é para você fazer no melhor preço a 
licitação, então causa um pouquinho de estranheza nessa situação, quero deixar a minha 
posição, eu não vou deixar de lado a comunidade, porque se vocês analisarem friamente, vai 
acontecer o seguinte hoje custa R$ 1,40 a passagem,  como a pessoa vai comprar a maior 
oferta essa passagem vai ter que ser majorada senão essa empresa que comprar ela vai ter 
lucro daonde, então eu entendo que não é a melhor situação, nós estamos discutindo isso há 
muito tempo e eu quero continuar discutindo eu acho que o prefeito Alexandre tem entender 
que nós temos que ouvir a voz do povo, nós temos que ouvir as decisões judiciais que tiver, por 
isso que eu fiz essa indicação, sei eu sai do foco, me perdoa meu presidente, mas eu precisava 
deixar registrado, quanto ao pedido de vistas do Vereador Antonio Azir, eu vou estar com ele 
porque ele como vereador tem o direito de pedir, sim Vereador Vilson Paese, se o presidente 
me permitir; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não vereador; Vereador Vilson Paese; 
obrigado pela oportunidade que vossa excelência me oportuniza, também quero cumprimentar 
hoje o Mafalda que se faz presente aqui também nesse colegiado, João Batista, a presidência, 
a mesa diretora, os demais colegas vereadores, comunidade aqui presente, imprensa o nosso 
abraço, vereador, o seu pedido de informação não é com relação ao processo licitatório, muito 
bem, agora esse vereador, que fez parte, juntamente com o presidente que esta aqui, se não 
me engano, Vereador Déio, o Vereador Felipe Sálvia, e mais um vereador que não me ocorre 
no momento o nome dele, o Ronaldo Nogueira na época, que nós, foi ingressado na justiça, 
que foi derrubado o processo licitatório, por defeito de origem, a sua origem, o processo 
licitatório, eu acredito em final de ano, como acabava de falar para o vereador, não imaginando 
que vossa excelência tinha feito pedido de informação, que a partir de agora em fim de mandato 
esse vereador não vota mais nenhum pedido de informação, não aprova mais nenhum pedido 
de informação, seja ele do meu colega vereador, dos meus colegas do PDT, ou de qualquer um 
outro, porque eu acho que é fim de ano, e até eu vou me dirigir a um prefeito, e fazer um pedido 
para ele, não é momento de sair um processo licitatório agora, em final de mandato, e uma 
licitação tão importante quanto é o transporte de Carazinho, então vossa excelência tem razão, 
concordo com vossa excelência, é preocupante sim; Vereador Paulino de Moura; até para 
encerrar senhor presidente, colega Vereador Vilson Paese, infelizmente a licitação já esta 
marcada, é para dia 24 de novembro, haverá sim uma possibilidade jurídica de que essa 
licitação não saia, mas nós como sociedade, como povo, temos que estar ao lado da verdade, e 
nós entendemos que essa licitação, do jeito que ela esta sendo feita, ela vai prejudicar a 
comunidade de Carazinho, o que nós podemos fazer, espernear, mas não desistir, porque os 
colegas vereadores que o colega citou agora a pouco conseguiram judicialmente uma decisão 
judicial que seja o menor preço, quem sabe essa câmara, quem sabe essa casa também se 



 9 

acorde para isso, e possamos junto com os nossos consultores jurídicos, buscar uma 
inviabilidade dessa licitação, que ela já vai sair, o edital já foi lançado, mas nós precisamos nos 
posicionar, e eu estou me posicionando, é contrário a fórmula que esta se fazendo, porque isso, 
porque ela esta direcionando para a maior oferta e não para  o menor preço, daqui a pouquinho 
a sociedade vai pagar R$ 2,00 a passagem, R$ 1,80 R$ 1,60 e a comunidade não merece isso, 
obrigado senhor presidente; Presidente Vereador Luiz Leite: então foi deferido pelo autor do 
pedido de informação,  houve a concordância do pedido de vistas do seu colega Vereador 
Antonio Azir, passando então de imediato para a leitura do numero e autor das moções 
apresentadas pelos senhores vereadores que irão à votação nesta noite; Secretário Vereador 
Cláudio Santos; moção de nº 01 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 02 Vereador Paulino de 
Moura – PTB; nº 03 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 04 Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
moção de nº 05 anexa a mesma moção, como a moção de numero 09 anexa; nº 06 Vereador 
Adroaldo De Carli – PMDB;  nº 07 Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº 07 anexa a mesma 
moção  do Vereador Gilnei Jarré; nº 13 anexa a mesma moção, Vereador Vilson Paese – PDT; 
nº 08 Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº 10 Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº 12 
Vereador Déio – PMDB; nº 14 Vereador Vilson Paese – PDT; Presidente Vereador Luiz Leite; 
estão em discussão às moções apresentadas pelos senhores 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, eu quero ainda  antes da votação dos projetos de lei cumprimentar o 
vereador João Batista, que esta assumindo hoje na vaga do Vereador Felipe Sálvia, bem como 
nosso amigo Vereador João Mafalda, meus dois Joãos, já conhecidos nosso, em várias etapas 
aqui no poder legislativo, e desejar a vocês um bom trabalho, bem como os nossos suplentes 
que estão no plenário, o Peninha, o Marcos Soares, nossos vereadores eleitos, Erlei, uma 
satisfação muito grande tê-los conosco, e as demais pessoas que chegaram no decorrer dessa 
reunião, solicito ao senhor secretario que proceda a leitura  do numero, ementa e autor dos 
projetos de lei que irão à votação nesta noite bem como os pareceres das comissões de justiça 
e finanças e da ordem econômica e social, para votação em bloco, já foi solicitado; Secretário 

Vereador Cláudio Santos; PROCESSO 2.113/202/08, Relatório, Autor: Legislativo Municipal, 
Ementa: Relatório de execução orçamentária Agosto/2008PROCESSO 2.114/203/08, Relatório, 
Autor: Legislativo Municipal, Ementa: Relatório de execução orçamentária Setembro/2008 
PROCESSO 2.115/204/08, Projeto de Lei 132/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza 
abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2008, no valor de R$ 
360.321,35PROCESSO 2.117/206/08, Projeto de Lei 134/08, Autor: Executivo Municipal, 
Ementa: Inclui meta nas Leis Municipais n° 6.256/06 PPA 2006/2009 e n° 6.644 – LDO/2008 e 
autoriza abertura de Crédito Especial no orçamento de 2008, no valor de R$ 
3.360,00PROCESSO 2.152/207/08, Projeto de Lei 136/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: 
Amplia meta nas Leis Municipais nº 6.256 PPA 2006/2009 e nº 6.644 LDO/2008 e autoriza a 
abertura de crédito especial no orçamento de 2008, no valor de R$ 180.000,00PROCESSO 
2.153/208/08, Projeto de Lei 137/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza a abertura de 
crédito suplementar no orçamento de 2008, no valor de R$ 1.437.337,00PROCESSO 
2.154/209/08, Projeto de Lei 138/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza a abertura de 
crédito suplementar no orçamento de 2008, no valor de R$ 127.535,48; parecer da comissão de 
justiça e finanças de todos os projetos mudando apenas o relator: o presente projeto de lei é 
constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Sala das reuniões, 27 de outubro de 
2008. Vereador Antonio Azir – presidente, Vereador Gilnei Jarré – secretário e Vereador Josélio 
Guerra – membro; parecer da ordem econômica e social é o mesmo de todos os projetos, 
mudando apenas o relator: o presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem 
do dia. Sala das reuniões em  27 de outubro de 2008. Vereador Vilson Paese – presidente, 
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Vereador Cláudio Santos – secretário e Vereador Paulino de Moura – membro; Presidente 
Vereador Luiz Leite; está em discussão os pareceres das comissões de justiça e finanças bem 
como da ordem econômica e social, 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 discussão os projetos de lei com os pareceres já 
aprovados, Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores 
vereadores, também quero saudar o João Batista, que foi secretário da administração por duas 
vezes, assume nesta casa nessa sessão, também um excelente colega de partido que fez uma 
excelente votação, uma boa campanha, que nos possibilitou juntamente com os demais 
candidatos elegermos dois vereadores nesta casa, João Mafalda nem precisa saudar porque já 
é companheiro antigo desta casa, já estamos acostumados com a vossa presença, também o 
vereador eleito Erlei, uma satisfação tê-lo conosco, o Marcos já foi citado, o diretor da Eletrocar 
o Moreira, nosso amigo Serginho, nossa amiga Ana, o Fabrício, o Peninha, todo o pessoal a 
nossa saudação, eu venho até essa tribuna fazer um agradecimento, não em nome do poder 
executivo, mas sim em nome da cidade de Carazinho, agradecer a todos os colegas 
vereadores, porque pelo menos neste ano, um ano de eleições, um ano em que muitas vezes 
as cores partidárias em muitas casas legislativas se tornam mais importantes que o próprio 
interesse da comunidade, nós temos votado aqui por unanimidade todos os projetos de 
interesse da nossa comunidade, e muitas vezes projetos que chegam no dia nesta casa e pelo 
bom senso dos vereadores, das comissões, das duas comissões, gostaria de agradecer, da 
comissão de justiça e finanças, também da comissão de ordem econômica e social, também da 
nossa, diria assim, presidente que o senhor, foi muito feliz no concurso que a Aline foi 
aprovada, uma excelente funcionária, que vem desempenhando um papel muito importante nas 
comissões, nos informando, nos trazendo o que os projetos precisam, enfim nos assessorando 
muito bem, então eu quero agradecer em nome de todos os vereadores, ou melhor em nome de 
toda a comunidade de Carazinho, todos os vereadores que vem realmente votando os projetos 
porque nós sabemos que muitas vezes poderiam ficar projetos aqui na gaveta mais de 30 dias, 
o presidente poderia trancar a pauta, um vereador da comissão poderia não dar o parecer no 
dia, poderia pedir em carga, poderia pedir pareceres, também os nossos dois assessores 
jurídicos, tem sido ágeis e tem entendido as situações do dia a dia, e nós temos votado aqui 
projetos importantes, como esta da aquisição de uma casa para aquisição de uma creche no 
bairro Santo Antonio que há muito tempo vem sendo pedido inclusive pelo Vereador Cláudio 
Santos que lutou tanto por esta creche, hoje a gente vê que começa a se tornar uma realidade, 
e os projetos de transposição orçamentária que a gente sabe que chegando o final do ano 
muitas rubricas do orçamento sobram recursos, outras faltam, então para nós não 
inviabilizarmos o andamento da maquina publica nós temos tido bom senso e todos 
companheiros tem tido o bom senso de votar esses projetos em tempos hábeis e fazer com que 
todas as secretarias tenham a possibilidade de ter o andamento normal de seus serviços, muito 
obrigado a todos; Presidente Vereador Luiz Leite; Vereador Cláudio Santos para discussão 
dos projetos que irão à votação nessa noite; Secretário Vereador Cláudio Santos; senhor 
presidente, colegas vereadores, pessoas que já foram anteriormente nominadas pelos 
vereadores que me antecederam, só gostaria senhor presidente também fazer minhas as 
palavras do Vereador Antonio Azir com comparação a alguns projetos que foram aprovados, e 
há uma discussão, apenas para sair um pouco do foco da discussão, há uma conversa ai fora 
onde busca-se muito adivinhar o que vai ser a próxima administração, e o que vai ser feito na 
próxima legislatura, enquanto alguns dizem que alguém vai ser oposição, vais ser situação, eu 
quero dar esse exemplo, dessa legislatura, até da outra legislatura também, e de demais 
legislaturas anteriores, onde outros vereadores já participaram, eu duvido que qualquer que 
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seja o vereador, por primeira vez que seja eleito vereador, nós temos aqui o caso do Erlei que 
vai assumir a partir de primeiro de janeiro, que qualquer projeto que mesmo que seja de um 
prefeito de outro partido que não o dele que ele vote contrário a um projeto que seja benéfico à 
comunidade, então o vereador geralmente ele vota, ou na maioria das vezes ele vota de acordo 
com a vontade da comunidade, independentemente do partido ao qual ele pertence, e 
dificilmente o prefeito vai mandar um projeto para a câmara onde venha a prejudicar a 
comunidade, entendem como aconteceu no caso da reforma administrativa que daquela forma 
estava errada, e acredito eu, talvez tenha sido um dos únicos projetos nessa legislatura que 
tenha sido rejeitado, porque os demais projetos foram votados por unanimidade, porque 
entendiam os vereadores que eram projetos que iam causar o bem da comunidade, eu acho 
que qualquer que seja o vereador, independente do partido, o projeto que vem do executivo, 
sendo bom, vai votar favorável, não só porque vai favorável a comunidade que o elegeu, que a 
partir do momento que ele chega a essa casa ele deixa de ser o vereador do partido, ele deixa 
de ser vereador daqueles que votaram nele e passa a ser vereador daqueles que votaram nele 
e passa a ser vereador de toda a comunidade de Carazinho, mas eu quero só para finalizar 
presidente, colegas vereadores, dizer da importância de quantos e quantos anos outros 
vereadores já batalham pela aquisição desta creche, desta EMEI no bairro Santo Antonio, ainda 
mais no momento em que o executivo conseguiu refazer a EMEI São Lucas, que esta bem, e 
acredito que deva ficar com a EMEI São Lucas, também com a EMEI Santo Antonio, e nesse 
momento acredito senhores vereadores, que fica sem duvida alguma marcado nos anais dessa 
casa a atenção dos vereadores que aqui estão, Vereador João Batista, Vereador João Mafalda, 
que assumem e poderão ter os seus nomes colocados nos anais da casa como vereadores que 
aprovaram este projeto que há muito a comunidade vem buscando que é a construção ou a 
compra dessa casa para que seja feita ali a creche, então acredito que sem duvida alguma fica 
marcado o dia de hoje essa votação, e até quero dizer senhor presidente, de que nós estivemos 
em Porto Alegre no começo junto com o Vereador Jaime Fragoso, depois a gente continuou 
caminhando, até conseguir essa área aqui da rua Antonio José Barlete, para se fazer ali aquela 
EMEI, inclusive semana passada chegou no executivo, do DAER de Passo Fundo uma 
proposta para que o município ofereça ao DAER e não mais ao morador um imóvel para que 
seja permutado ao DAER para que o DAER aceite esse imóvel, e então faça a desocupação 
desse morador ali, mas tinha na oportunidade já, infelizmente o projeto, assinado pelo 
governador Rigoto, dizia que aquela área de 9.860 m² ela é especifica para a construção de 
uma EMEI, mas o Vereador Jaime Fragoso já há tempo vinha gestionando para quem sabe se 
fazer ali algumas outras construções, principalmente delegacias, para que pudesse desafogar 
os trabalhos das delegacias aqui logo abaixo, e quem sabe senhor presidente ainda a tempo de 
até o final do ano já que vai ser comprada, já que vai ser adquirida essa área para a construção 
dessa EMEI, para a compra dessa casa para se fazer a EMEI, que de repente se busque 
alternativa, já termino senhor presidente, que se busque alternativa para tentar transformar a 
doação desse imóvel ao invés da EMEI que nós já temos, para outra área especifica para que 
seja feito para que possa melhorar a comunidade de Carazinho que tem tanta gente que esta 
buscando imóveis e não estão tendo, então esta ai  de repente o caminho para solucionar os 
outros problemas, mas fica na história com certeza a aprovação deste projeto que é a 
autorização de R$ 180.000,00 para aquisição deste imóvel para construção desta EMEI aqui no 
bairro Santo Antonio; Presidente Vereador Luiz Leite; continua em discussão, pois não 
Vereador Vilson Paese; Vereador Vilson Paese; se vossa excelência me permite, só para eu 
não ir à tribuna, com relação a essa área do DAER, que todo mundo conhece e sabe, o DAER 
esta devolvendo ao município, o que já era do município, terminou a finalidade do  DAER, não 
tem porque permanecer com essas áreas, esta retornando ao município, mas o morador que é 
ligado ao IPE que eu conheço há muitos anos, que batalha ele teve, vais conseguir a casa dele, 



 12 

então o DAER fez agora, através da insistência dele não sair de lá, ele vai conseguir agora, que 
o DAER, tendo condições de barganha porque ainda não passou a área total de fazer uma 
permuta de uma casa para a pessoa que esta lá, eu acho que nada mais justo, eu lembro o 
pronunciamento do Vereador Antonio Azir aqui quando ele diz, mas esse trabalhador do estado 
Paese, trabalhou tantos anos e não sobrou dinheiro para compara uma casa, e naquela ocasião 
eu defendi o morador, funcionário publico e o Azir foi à tribuna e disse, e agora parece que ele 
vai ganhar a casinha dele, tomara Deus que todos os brasileiros possam ter sua casa; 
Presidente Vereador Luiz Leite; continua em discussão, gostaria de pedir aos senhores 
vereadores se me permitirem fazer um breve comentário daqui mesmo, para que não precise 
usar a tribuna, até com relação aos projetos, que o Vereador Antonio Azir colocou mito bem na 
tribuna do empenho desta casa das comissões de justiça e finanças e seus membros, bem 
como os membros da comissão de ordem econômica e social, o trabalho também da Aline, dos 
jurídicos, na apreciação e nos pareceres, que tem nos dado nos projetos que tem dado entrada 
na casa, eu gostaria de colocar também que em outras legislaturas a gente muitas vezes 
atravessava as madrugadas aqui analisando projetos para viabilizar a votação numa próxima 
reunião, tal era a briga que existia entre executivo e legislativo, e ai quem perdia era a 
comunidade, isso é uma coisa que acontecia, teve um caso em que ficamos eu, o Hélio Lutz e o 
Jorge Piva até as duas e meia da manhã analisando projetos aqui e dando os pareceres, então 
isso são coisas que não levam a comunidade a nada, e muito menos o legislativo, quando eu 
dizia antes de ser presidente que legislativo e executivo tem que caminhar juntos eu não falava 
em vão, isso é uma verdade e que isso perdure nessa próxima 15ª legislatura, que o legislativo, 
os vereadores que aqui vão estar, os demais que vão entrar, os novos, façam com que o 
executivo e legislativo possam caminhar juntos independentes de cores partidárias, porque o 
nosso grande partido após a nossa eleição é o povo, deixa de ser apenas uma sigla partidária a 
qual nos proporcionou a nossa eleição, nós recebemos uma procuração em branco da nossa 
comunidade, a credibilidade da comunidade, temos que respeitar como tal, e eu graças a Deus, 
aos meus colegas, aos nove colegas vereadores, aos jurídicos da casa, aos servidores de 
todos os setores, estamos encerrando um ano, Graças a Deus com tudo aquilo que a gente 
planejou, um ano feliz, um ano em que tudo funcionou, claro, algumas picuinhazinhas acontece 
na vida publica, mas no compito geral essa casa funcionou como a gente gostaria e como 
deveria funcionar, sem demérito a qualquer outro presidente, que por aqui passaram, cada um 
faz o seu trabalho, com seu estilo, com a sua vontade, do seu jeito, mas eu quero dizer a vocês 
que na minha gestão aqui não ficou um só projeto retido por mais do que uma manha digamos 
assim na chegada do projeto, não pousou projeto na minha sala de um dia para o outro, sempre 
que chegaram os projetos eu deferi eles na hora para as comissões poderem analisar ou para o 
Departamento jurídico da casa, então isso é uma resposta da confiança que vocês depositaram 
em mim, é o meu trabalho que eu tenho que dar como retorno aos senhores vereadores que 
representam a nossa comunidade, e por fim a nossa comunidade de compito geral, então eu 
digo a vocês que ser presidente de um poder legislastivo, esta aqui um dos ex-presidentes, aqui 
tem outro e outro, não é fácil, as cosias acontecem às vezes quando você menos espera e você 
tem que ter habilidade para saber contornar a situação, mas uma coisa é certa, este poder 
legislativo não pode trabalhar a distancia do poder executivo, porque se isso voltar a acontecer, 
Carazinho perde, a comunidade perde, os investidores perdem, as associações perdem, as 
nossas empresas perdem, os nossos munícipes perdem, então eu digo a vocês mais uma vez, 
os poderes para fazer um trabalho amplo e democrático tem que caminhar juntos, e isso só 
depende de nós, muito obrigado senhores vereadores, esta em discussão os projetos com os 
pareceres já aprovados, esta em discussão, não havendo vereador que queira discutir 
colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se 
manifestem, aprovados todos os projetos de lei que foram analisados pelas comissões de 
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justiça e finanças bem como da ordem econômica e social foram aprovados 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 
03/11/2008  às 18:30 minutos, um boa noite a todos.  

 
 
 
 
 
 
 
           Vereador Luiz Leite                                              Vereador Cláudio Santos     
                   Presidente                                                                Secretário  
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