
 1 

Ata da Reunião Ordinária do dia 10 de novembro de 2008.......Ata 50 
 
  
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 10 de novembro de 2008, convido o Vereador João Batista 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 03 de novembro 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 03 de novembro de 2008 por unanimidade, quero cumprimentar os servidores da casa, 
senhores vereadores, demais pessoas que vieram assistir essa reunião plenária, candidato a 
vereador que se elegeu para essa 15º legislatura, o Rudi que se faz presente prestigiando 
nossa reunião, seja bem vindo Rudi, ex-servidores da casa, Venâncio, nossos colegas de 
partido que aqui se encontram também, uma satisfação muito grande tê-los conosco, e 
registramos também mesmo que não esteja presente, a imprensa escrita e falada que dentro de 
breve estarão também conosco para cobrir esta reunião ordinária, eu solicito ao Vereador 
Vilson Paese, se assim concordar, para fazer a leitura como secretário adoc, enquanto o 
Vereador Cláudio Santos não vem, pois não; Vereador Vilson Paese; senhor presidente, eu ia 
declinar meu nome para indicar o Vereador João Batista, mas com a chegada do ilustre 
Vereador Adroaldo De Carli, esta solucionado o problema, até porque nós queremos também 
dar oportunidade aos novos para que secretariem, mas com a chegada do titular esta em boas 
mãos, obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não, também registramos hoje, convido 
ao senhor Vereador Adroaldo De Carli para secretariar os trabalhos da mesa então, registramos 
hoje também nosso amigo Jota, suplente de vereador dessa casa que esta assumindo, 
Vereador Marcos Soares também como já assumiu várias e várias vezes nesse mandato, 
Vereador João Mafalda, registramos também o Vereador João Batista, que esta assumindo 
mais uma vez, mais uma sessão, que tenham êxito em seus trabalhos, que façam uma boa 
reunião assim como os demais vereadores dessa casa, solicito então ao companheiro Vereador 
Adroaldo De Carli, para que proceda a leitura das convocações dos vereadores suplentes, 
Vereador João Batista, Vereador João Mafalda, Vereador Marcos Soares e Vereador Josir 
Antunes da Silva, em razão da viagem de alguns vereadores à Brasília, que é o Vereador 
Antonio Azir, Vereador Paulino de Moura e Vereador Felipe Sálvia, e por motivos de saúde do 
Vereador Gilnei Jarré, solicito ao senhor secretário para fazer a leitura das convocações dos 
suplentes de vereadores que assumiram nessa sessão ordinária; Secretário Vereador 

Adroaldo De Carli; convocação ao excelentíssimo senhor João Batista de Andrade, pelo 
presente estamos CONVOCANDO Vossa Senhoria para assumir na Câmara Municipal de 
Vereadores, no dia 10/11/2008, tendo em vista pedido de licença do Vereador Felipe Sálvia, 
que estará em viagem a Brasília em audiência no gabinete do Senador Sérgio Zambiasi, 
protocolando oficio solicitando a destinação de recurso financeiro para a construção e infra-
estrutura para uma fazenda de recuperação para dependentes químicos em nossa cidade, 
conforme dispõe Regimento Interno, art. 11, inciso II, alínea e, desta Casa.  Atenciosamente. 
Vereador Luiz Leite – Presidente desta casa, em anexo então solicitação encaminhada ao 
excelentíssimo Vereador Luiz Leite, presidente da câmara municipal de vereadores solicitando 
a dispensa do Vereador Felipe Sálvia, convocação dirigida ao senhor Vereador João Mafalda, 
suplente de vereador do PSDB, Pelo presente, estamos CONVOCANDO Vossa Senhoria para 
assumir na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 10/11/2008, 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, Vereador Luiz Leite – presidente, anexo então a 
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solicitação de dispensa por pedido do Vereador Gilnei Jarré, ao senhor Vereador Luiz Leite 
presidente da câmara de vereadores dessa cidade, convocação dirigida ao excelentíssimo 
Vereador Marcos Soares, suplente de vereador do PTB, pelo presente estamos 
CONVOCANDO Vossa Senhoria para assumir na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 
10/11/2008, tendo em vista pedido de licença do Vereador Antonio Azir, que estará em viagem 
a Brasília em audiência no gabinete do Senador Sérgio Zambiasi, protocolando oficio 
solicitando a destinação de recurso para a construção de uma fazenda de recuperação para 
dependentes químicos em nossa cidade, conforme dispõe Regimento Interno, art. 11, inciso II, 
alínea e, desta Casa. Atenciosamente. Vereador Luiz Leite – Presidente, em anexo então 
solicitação do Vereador Antonio Azir da dispensa, face à viagem à Brasília, e também 
autorizando a convocação de suplente Vereador Marcos Soares; convocação dirigida ao 
excelentíssimo vereador Josir Antunes da Silva, suplente de vereador do PTB, pelo presente 
estamos CONVOCANDO Vossa Senhoria para assumir na Câmara Municipal de Vereadores, 
no dia 10/11/2008, tendo em vista pedido de licença do Vereador Paulino de Moura, que estará 
em viagem a Brasília em audiência no gabinete do Senador Sérgio Zambiasi, protocolando 
oficio solicitando a destinação de recurso financeiro para a construção de uma fazenda de 
recuperação para dependentes químicos em nossa cidade, conforme dispõe Regimento Interno, 
art. 11, inciso II, alínea e, desta Casa. Atenciosamente. Vereador Luiz Leite – Presidente, em 
anexo então solicitação do Vereador Paulino de Moura  da dispensa, face à audiência no 
gabinete do Senador Sérgio Zambiasi, Vereador Paulino de Moura e consequentemente 
autorizando a convocação de suplente Vereador Josir Antunes da Silva;  seriam essas as 
convocações dessa noite senhor presidente; Presidente Vereador Luiz Leite; solicito ao 
senhor secretario para fazer a leitura do expediente da presente reunião; Secretário Vereador 

Adroaldo De Carli; Expediente da Reunião Ordinária do Dia 10 de novembro de 2008. Of. do 
Gabinete do Deputado Antonio Carlos Magalhães, acusando recebimento do OD 1209/08 de 
autoria do Vereador Felipe Sálvia, o qual manifesta apoio ao projeto que amplia a licença 
maternidade de 120 para 180 dias. Of. do Grupo Técnico Municipal da Primeira Infância Melhor, 
convidando para a 6ª festividade alusiva do Dia do Bebê, na praça Albino Hillebrandt, a partir 
das 14 horas. Of. 37/08 da Escola Municipal Patronato Santo Antônio, convidando para a 
apresentação dos resultados da pesquisa feita pelos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, 
sobre o consumo de álcool na adolescência, dia 14 de novembro, às 09 horas no salão nobre 
da escola. Of. Circular da Secretaria Nacional de Habitação, informando o prazo para 
aprovação ou adaptação, em caso de existência prévia, da Lei Municipal que institui o Fundo de 
Habitação de Interesse de Social e o Conselho Gestor do Fundo é 31 de dezembro de 2008. Of. 
Circular 29/2008 do Tribunal de Contas do Estado, informando que dia 24 de novembro 
ocorrerá um treinamento do “Sistema Informação de Auditório e Prestação de Contas” para 
servidores públicos sobre as alterações e novas rotinas do PAD, sendo necessária a 
participação dos servidores responsáveis. Of. 180/08 do Executivo Municipal, encaminhando 
projeto de lei nº 143/08, o qual autoriza a concessão de uso de um imóvel à Escolinha 
Educacional de Futebol TRIANON. Of. 181/08 do Executivo Municipal, encaminhando projeto 
de lei nº 144/08, o qual autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento de 2008, no 
valor de R$ 2.950.517,87. Of. 182/08 do Executivo Municipal, encaminhando projeto de lei nº 
145/08, o qual autoriza a concessão de auxílio financeiro à Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Carazinho – CDL, abertura de crédito especial e transferência de recurso orçamentário do 
Legislativo para o executivo, no valor de R$ 3.000,00. Of. 183/08 do Executivo Municipal, 
encaminhando projeto de lei nº 146/08, o qual autoriza a abertura de crédito suplementar no 
orçamento da FUNDESCAR, no valor de R$ 4.750,00. Projeto de Lei nº 027/08 de autoria do 
Vereador suplente Marcos Soares, o qual denomina a Rua Nicolau Erio Hensel, rua antes sem 
denominação, localizada entre a Av.Flores da Cunha e a Rua Ramalho Antonio Piva. 
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Telegrama do Ministério da Saúde, informando liberação de recursos financeiros no valor de R$ 
34.093,92. Instituto da Próstata no Rio Grande do Sul convida para I Seminário Estadual e II 
Seminário Municipal sobre políticas públicas para a saúde do homem, dia 13 de novembro, no 
anfiteatro da Assembléia Legislativa. Of 174 da Brasil Telecom em Resposta ao OD 1371/08, 
informando que a solicitação será atendida com o remanejo do equipamento número 3329-
3943. Of 170 da Brasil Telecom em Resposta ao OD 1260/08, informando que a solicitação 
será atendida a solicitação referente à instalação de uma caixa para telefonia fixa no ponto de 
táxi em frente ao Supermercado Economia da Praça. Of. 4020/08 Secretaria de Segurança 
Pública – Brigada Militar – em resposta ao OD 1070/08, informando que no município já existe 
um módulo da Brigada Militar ativado na zona sul e outro na área central, onde estão escalados 
efetivos com o objetivo de atender os bairros referenciados. Of. da COOPASC, solicitando a 
doação das telhas de brasilite que estão desativadas por esta casa. Tais telhas serão usadas 
para cobrir um galpão onde será construída uma horta da COOPASC; seria esse o expediente 
para a presente reunião; Presidente Vereador Luiz Leite; passamos agora a leitura das 
indicações, requerimentos e moções, pelo senhor secretario; Secretário Vereador Adroaldo 

De Carli; indicações apresentadas pelos senhores vereadores para a presente reunião: 
2232/1079/08, Solicita que, seja enviado oficio  ao Senhor Prefeito Municipal, para que estude 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; 2233/1080/08, Solicita o recolhimento de entulhos deixados no passeio público atrás da 
Eletrocar, na Rua João Eduardo Kraemer, Bairro Sommer. Solicitação dos pedestres e 
moradores, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 2234/1081/08, Solicita com urgência a 
realização de operação tapa buracos e limpeza das pedras espalhadas na Rua Marechal 
Floriano atrás do Colégio La Salle, Bairro Centro. Solicitação dos motoristas, Vereador Adroaldo 
De Carli – PMDB; 2235/1082/08, Solicita com urgência a realização de reperfilagem asfáltica na 
Avenida Flores da Cunha frente antiga Sassiar, Bairro Sassi/Princesa. Solicitação dos 
motoristas, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 2236/1083/08, Solicita o recolhimento de 
entulhos, roçarem matos e inços na Praça da Associação dos Moradores do Bairro Sommer. 
Solicitação dos pedestres e moradores, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 2237/1084/08, 
Solicita a realização de melhorias em toda a extensão da Rua Tupiniquins, B. Conceição, 
Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 2238/1085/08, Solicita a realização de patrolamento, 
cascalhamento e compactação da Rua Lopes Trovão, B. Hípica, Vereador Jaime Fragoso – 
PSDB; 2239/1086/08, Solicita a realização de operação tapa buracos na Rua Bráulio P. Lopes, 
B. Sommer, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 2240/1087/08, Solicita a realização de 
patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua Almirante Barroso, B. Hípica, Vereador 
Jaime Fragoso – PSDB; 2241/1088/08, 2241/1088/08, Solicita trabalhos  de patrolamento, 
cascalhamento, compactação e limpeza da rua Rio Negro, no bairro Floresta. Solicitação dos 
moradores que reclamam da grande quantidade de barro principalmente em dias chuvosos; 
Solicita trabalhos  de limpeza e capina da rua Coronel Bordini, no bairro Sassi. Solicitação dos 
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moradores da rua que reclamam da grande quantidade de mato existente; Solicita trabalhos  de 
reparos na pavimentação asfáltica da rua Padre Gusmão, no bairro Sassi-Hípica. Solicitação 
dos moradores da rua que reclamam da grande quantidade de buracos existentes; Solicita 
trabalhos  de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua Fernando Sudbrack, 
bairro Camaquã; Solicita reparos na pavimentação asfáltica da  rua General Cassal Martins 
Brum, no bairro São Pedro. Solicitação dos moradores e empresários que reclamam do mal 
estado em que encontra-se a rua; Solicita trabalhos  de  capina e limpeza da rua Jaques Lobos, 
no bairro Princesa. Solicitação dos moradores; Solicita reparos em todas as ruas do bairro São 
Lucas. Solicitação dos moradores da rua; Solicita trabalhos  de patrolamento, cascalhamento, 
compactação e limpeza da rua Ramalho Antonio Piva, acesso a Xadrez. Solicitação dos 
moradores do interior, Vereador Luiz Leite – PDT; 2242/1081/08, Solicita que seja levantado o 
meio fio na Rua Assis Brasil, em frente ao n° 51, pois em dias chuvosos a água invade a 
moradia causando transtornos aos moradores, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 2243/1090/08, 
Solicita que seja efetuado o conserto da boca de lobo tipo sifão localizado na Rua Venâncio 
Aires em frente ao estabelecimento Bendrigo Hair Fashion, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
2244/1091/08, Reiterando solicitação datada em 13/10/2008 ao Executivo Municipal que 
determine o setor competente para que efetue a colocação de tubos na rua José Morigi, em 
frente ao n° 135, viabilizando assim a entrada de veículos na garagem, Vereador Gilnei Jarré – 
PSDB; 2245/1092/08, Solicita que sejam efetuadas benfeitorias como patrolamento, 
cascalhamento e compactação na rua Arthur J. Arnold, devido ao péssimo estado em que se 
encontra, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 2246/1093/08, Solicita que seja construído um abrigo 
na parada de ônibus localizada na Rua Albino Capitânio, em frente ao n° 158, abrigando assim 
os usuários do coletivo urbano que estão expostos às intempéries do tempo, Vereador Gilnei 
Jarré – PSDB; 2247/1094/08, Solicita que sejam efetuadas benfeitorias como patrolamento, 
cascalhamento e compactação na rua Riachuelo, devido ao péssimo estado em que se 
encontra, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 2248/1095/08, Solicita com a máxima urgência 
operação tapa buraco em toda a extensão da Avenida Flores da Cunha, eis que devido ao 
excesso de chuva se abrem crateras na referida pavimentação, tornando inviável o fluxo de 
veículos, Vereador Josir Antunes da Silva – PTB; 2249/1096/08, Solicita  ao Executivo 
Municipal, solicitando que o mesmo se solidarize com as oficinas mecânicas localizadas na 
linha azul (Avenida Venâncio Aires)  eis que em virtude de legislação federal as mesmas 
precisam passar por um processo de readequação em seus ambientes para que as mesmas 
fiquem em acordo com o que menciona a Lei Federal, sabedores que somos que estes 
estabelecimentos precisam de recursos financeiros para adequarem-se as novas normas é que 
solicitamos o apoio dos poderes constituídos em favor desta classe profissional junto a 
Promotoria Pública e Fepam, Vereador Josir Antunes da Silva – PTB; 2250/1097/08, Solicita ao 
Senhor Prefeito Municipal, solicitando que se estude a viabilidade de ser destinado um veículo 
com servidor para recolher cães ou gatos sempre que solicitado pela Associação de Proteção 
aos Animais São Francisco de Assis, eis que sempre que chamados pela comunidade 
carazinhense à mencionada Associação vem fazendo tal trabalho com carro particular, e cabe 
ressaltar que o Município poderia auxiliar para a retirada destes animais das vias públicas, 
Vereador Josir Antunes da Silva – PTB; 2252/1098/08, Solicita  ao Senhor Prefeito, sugerindo 
ao mesmo que adote nas Escolas Municipais de Educação Infantil (creches) – horário de 
atendimento integral para as crianças, tendo em vista solicitação de vários Munícipes que 
precisam deixar seus filhos nas mencionadas creches em turno integral facilitando desta forma 
o horário de trabalho dos pais, que com os atuais horários de expediente necessitam que outras 
pessoas retirem as crianças pois o horário não é compatível com o horário do comércio de 
Carazinho, Vereador Josir Antunes da Silva – PTB; 2252/1099/08, Solicita ao setor competente 
o conserto na boca de lobo localizada na rua Aracaju no bairro Hípica; Solicita ao competente o 
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conserto na boca de lobo localizada na rua Silva Jardim esquina com a rua Antonio Vargas; 
Solicita ao setor competente que realize poda nas arvores localizadas na rua Helena Loeff, ao 
lado do numero 162, no bairro loeff; Solicita ao setor competente que realize operação tapa 
buracos na avenida Flores da Cunha entre as ruas Dinarte da Costa e rua Eurico Araújo; 
Solicita ao setor competente que realize operação tapa buracos na rua 21 de abril no Centro, 
Vereador Josélio Guerra – PMDB; 2253/1100/08, Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, para 
que determine a Secretaria de Obras notifique o proprietário do terreno localizado na Rua 
Gonçalves Ledo ao lado do n° 307 para que  efetue a limpeza do mesmo bem como a retirada 
de um galpão lá existente, pois está servindo como local para o consumo de drogas e 
facilitando o acesso de indivíduos estranhos as residências pertencentes à mesma Rua. 
Solicitação de moradores; Solicita trabalhos de recapeamento asfáltico da Avenida Flores da 
Cunha trecho compreendido entre o trevo Diógenes Martins Pinto e a Rua Anchieta no bairro 
Operária, pois se encontra em péssimas condições de trafegabilidade; Solicita trabalhos de 
conserto do calçamento na Rua Eça de Queiróz no bairro Braganholo. Solicitação dos 
moradores; Solicita trabalhos de recapeamento asfáltico da Rua Bernardo Paz em toda a sua 
extensão, pois as condições de trafegabilidade estão péssimas e os motoristas muitas vezes 
tem que andar na contra mão para tentar desviar dos buracos. Solicita que seja executado 
trabalhos  de calçamento da Rua Artur Bernardes no bairro Sassi; Solicita que seja efetuado o 
conserto do calçamento da Rua Cristóvão Colombo no bairro São Pedro. Solicitação dos 
moradores, Vereador Vilson Paese – PDT; 2254/1101/08, Solicita que seja efetuado trabalhos 
de tapa buracos na rua Monte Alegre, pois a mesma está em péssimas condições de 
trafegabilidade, Vereador Marcos Soares – PTB; 2255/1102/08, Solicita trabalhos de 
pavimentação na rua Augusto Keller, Vereador Marcos Soares – PTB; 2256/1103/08, Solicita 
trabalhos de cascalhamento e compactação na rua Ernesto de Quadros, bairro Hípica, 
Vereador Marcos Soares – PTB; seriam essas senhor presidente as indicações apresentadas 
pelos senhores vereadores para a presente reunião; requerimentos apresentados pelos 
senhores vereadores para a presente reunião: 2257/600/08, Solicita que, seja enviado oficio 
com votos de profundo pesar em nome do Poder Legislativo de Carazinho aos familiares da 
Senhora Ângela Marisa Sálvia Costa, pelo seu falecimento ocorrido no dia 04 de novembro do 
corrente, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2258/601/08, Solicita que, seja oficiado os 
familiares da Srª Ana Rossoni dos Santos, pelo seu falecimento ocorrido no dia 08 de 
Novembro. Que Deus possa estar confortando e consolando a família enlutada com sua palavra 
de infinita sabedoria, Vereador Cláudio Santos – PSDB; 2259/602/08, Solicita que após, 
aprovado em plenário e com a aquiescência do Presidente deste poder, seja entregue na 
próxima reunião ordinária do dia 17, uma placa  parabenizando e reconhecendo a importância 
do feito do Tenista carazinhense Orlando Soares da Luz o Orlandinho, que conquistou o titulo 
de campeão brasileiro na 6ª etapa  Máster da Trink Parati Juniors Cup de tênis, categoria sub 
10, realizada em Brusque SC nos dias 31,01 e 02 de Novembro. Tal distinção creio, deva ser 
feita, porque enquanto muitos buscam construção de clinicas para recuperação de dependentes 
químicos e acho isso muito importante, seu pai Orlando o incentiva na pratica do esporte. 
Atitudes como esta deve receber o reconhecimento da comunidade e nada melhor do que 
através dos legítimos representantes, os vereadores, Vereador Cláudio Santos – PSDB; 
2260/603/08, Solicita que seja enviado oficio ao Senhor Diretor da Coviplan, para que seja feito 
com urgência o conserto do acostamento da BR – 285, junto ao trevo, pois a não existência do 
mesmo, poderá causar acidentes graves com pedestres que ali transitam, Vereador Marcos 
Soares – PTB; 2261/604/08, Solicita que seja enviado oficio ao Gerente da Corsan de 
Carazinho, Sr. Hermógenes Bodanese, para que todo morador que estiver com sua ligação de 
água no final da rede tenham seu medidor de água (hidrômetro) retirado, pois,  todos os finais 
de rede recebem uma água que não é 100% própria para o consumo. Requeremos também 
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que sejam feitas análises da água a cada dez dias, pois com a retirada dos medidores, os 
moradores poderiam esgotar sua rede mais seguido, Vereador Marcos Soares – PTB;  seriam 
esses os requerimentos apresentados pelos senhores vereadores; moções apresentadas pelos 
senhores vereadores para a presente reunião: 2262/635/08, Solicita que, seja enviado ofício de 
cumprimentos, parabenizando o Tenista carazinhense Orlando Moraes da Luz o  “Orlandinho” 
pela conquista do titulo de campeão brasileiro da 6ª etapa do Máster Trink Parati Juniors Cup 
de Tênis na categoria sub 10, titulo este conquistado nos dias 31, 01 e 02 do corrente na cidade 
Brusque em Santa Catarina, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2263/636/08, Solicita que, seja 
enviado ofício parabenizando o Ministério Público de Carazinho, na pessoa do Dr. Cristiano 
Ledur - Promotor de Justiça da 1ª Vara Cível,  pelo ajuizamento da Ação Civil Pública no dia 28 
de outubro de 2008 contra o Município de Carazinho e a Empresa Kopp, visando à decretação 
de invalidade do contrato de prestação de serviços entre as partes, especialmente no que se 
refere à forma de remuneração prevista no acordo. As alegações incluem ilegalidade da forma 
de pagamento estabelecida no contrato a medida que a vinculação da remuneração dos 
serviços prestados com base em percentual ou mesmo valor fixo por multa aplicada violaria os 
preceitos normativos do Código de Trânsito Brasileiro e os princípios vetores da administração 
pública, legalidade, moralidade e finalidade. Nossos parabéns pela forma de atuação em defesa 
de interesses sociais e coletivos da nossa comunidade, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 
2264/637/08, Solicita que, seja enviado ofício parabenizando o  Instituto Estadual de Educação 
Cruzeiro do Sul Oniva de Moura Brizola, na pessoa da Senhora Professora Patrícia Rech de 
Oliveira e as estudantes Priscila Santos Soares e Suzimari de Almeida Pinto, por representarem 
e levarem o nome do nosso município a Brasília, de 10 a 14 novembro de 2008, participando da 
5ª Edição do Parlamento Jovem Brasileiro da Câmara dos Deputados apresentando os seus 
projetos que têm como base legal a Constituição, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 
2265/08, Solicita que, seja enviado ofício parabenizando o  Colégio La Salle de Carazinho, na 
pessoa da Senhora Diretora Eloísa de Ávila e professores Caroline Bolzani, Clenara Citron 
Munerolli, Cristiano Dirceu Pauletto e Vânia Cinara Becker, pelo sucesso da Feira de Ciências 
do colégio realizada nos dias 03 e 04 de novembro de 2008, no turno da manhã com alunos 
das turmas de Ensino Fundamental (5ª e 8ª série) e Ensino Médio (1° e 3° ano). Nossos 
parabéns pelo sucesso em qualidade de experimentos e aprendizagens em pesquisas, 
tornando a feira integrada aos saberes diversificados, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 
2266/639/08: Solicita que, seja enviado ofício de cumprimentos, parabenizando o Tenista 
carazinhense Orlando Moraes da Luz o  “Orlandinho” pela conquista do titulo de campeão 
brasileiro da 6ª etapa do Máster Trink Parati Juniors Cup de Tênis na categoria sub 10, titulo 
este conquistado nos dias 31, 01 e 02 do corrente na cidade Brusque em Santa Catarina, 
Vereador Cláudio Santos – PSDB; 2267/640/08, Solicita que, seja enviado ofício de 
cumprimentos, parabenizando a Direção e Funcionários da Radio Diário da Manhã AM de 
Carazinho pela aquisição de um novo transmissor de 5 KW de potencia e já preparado para a 
era digital do radio brasileiro. Desta forma não só os ouvintes de Carazinho já estão tendo um 
sinal com maior abrangência e qualidade, mas também os ouvintes de toda a região já que a 
Radio Diário AM é uma radio muito participativa e com atuação forte regional, Vereador Cláudio 
Santos – PSDB; 2268/641/08, solicita que seja enviado oficio de cumprimentos à diretoria do 
clube comercial de Carazinho na pessoa de seu presidente Sr. Alcides Fritzen, professor 
Orlando da Luz, bem como os participantes do torneio Primavera de Tênis, ocorrido nos dias 8 
e 9 do corrente, Vereador Cláudio Santos – PSDB; 2269/642/08, Solicita que, seja enviado 
ofício parabenizando  Orlando Moraes da Luz,  que conquistou o titulo de Campeão Brasileiro  
de Tênis na categoria Sub 10 da 6º etapa Máster da Trink Parati Juniors Cup de Tênis, que foi 
realizada nos dias 31, 01 e 02 de Novembro de 2008 em Brusque SC, Vereador Josélio Guerra 
– PMDB; 2270/643/08, Solicita que, seja enviado ofício parabenizando o Sr Éder  Luis Mariotti  
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juntamente com todos os demais integrantes  da Auto Escola Farol, que  arrecadou diversos 
brinquedos que foram doados para a Escola  EMEI João XXII dar inicio a uma brinquedoteca na 
escola, Vereador Josélio Guerra – PMDB; 2271/644/08, Solicita que, seja enviado oficio ao 
Colégio La Salle, na pessoa da sua Diretora, Senhora Eloísa de Ávila, cumprimentando os 
alunos Lassalistas Campeões dos Jogos Infolimpicos do curso de Sistemas de Informação da 
Ulbra em especial a aluna Júlia Zottis Moreira, por ter sido a única de Carazinho que gabaritou 
as questões de lógica. Parabenizamos a direção por sempre estar sempre incentivando seus 
alunos a transpor barreiras e para serem excelentes pessoas e ótimos profissionais, Vereador 
Vilson Paese – PDT; 2272/645/08, Solicita que, seja enviado oficio de cumprimentos ao jovem 
Orlandinho da Luz, Pela conquista do título de campeão da competição da 6° etapa Máster da 
Trink Parati Junior’s Cup de Tênis em Santa Catarina, Vereador Vilson Paese – PDT; 
2273/646/08, Solicita que, seja enviado ofício cumprimentando o Senhor Reinaldo Hermes – 
Cabeleireiro natural de General Câmara, que veio a adotar nossa cidade para exercer seus 50 
anos de profissão. Seu. Reinaldo tem 77 anos e uma virilidade invejável, pai de  05 filhos, é  
casado com a Senhora Brunilda Maria Hermes. Queremos manifestar em nome do Poder 
Legislativo de Carazinho o agradecimento ao Senhor Reinaldo pelos bons serviços prestados a 
nossa comunidade, Vereador Marcos Soares – PTB; seriam essas, senhor presidente as 
moções apresentadas pelos senhores vereadores para a presente reunião; Presidente 

Vereador Luiz Leite; conforme acordo de lideranças das bancadas aqui constituídas, foi 
suprimido o intervalo regimental bem como o grande expediente desta reunião ordinária, e as 
votações dos requerimentos e moções, bem como os projetos de lei que irão a discussão e 
votação essa noite, serão em bloco, conforme acordo de lideranças, passamos agora para 
apreciação e votação dos requerimentos e moções, convido o senhor secretario para fazer a 
leitura do numero e autor dos requerimentos para discussão e votação, anteriormente quero 
cumprimentar e registrar a presença das professoras, professora Simone, sua colega, e os 
alunos da escola Marques de Caravelas, uma satisfação tê-los conosco aqui, passamos agora 
para a leitura do nº e autor dos requerimentos que irão a discussão e votação nessa noite; 
Secretário Vereador Cláudio Santos;  requerimento nº 01 autoria Vereador Paulino de Moura 
– PTB; nº 02 Vereador Cláudio Santos – PSDB; nº 03 Vereador Cláudio Santos – PSDB; nº 04 
Vereador Marcos Soares – PTB; nº 05 Vereador Marcos Soares – PTB; Presidente Vereador 

Luiz Leite; está em discussão os requerimentos apresentados pelos senhores vereadores 
nessa reunião ordinária, esta em discussão, não havendo vereador que queira discutir, 
Vereador Vilson Paese; Vereador Vilson Paese; senhor presidente, eu não sei qual o numero 
do requerimento de autoria do Vereador Marcos Soares que ele apresenta para a Corsan, com 
relação a todos os términos de água da Corsan, esse requerimento me preocupa, eu não sei, 
eu não tenho conhecimento é a primeira vez que eu ouço que a água no seu terminal ela fica 
sem a qualidade e onde ele pede para que esses moradores sejam então retirado o hidrômetro, 
para que não marque para que eles possam gastar até mais água, então eu confesso que 
nesse requerimento eu quero votar contra, até por questão da minha tranqüilidade, só para isso, 
eu vou pedir vistas então, se o autor do requerimento, eu peço vistas até para que eu possa 
nessa semana me informar melhor Marcos, eu quero ouvir de vossa excelência se me 
oportuniza o pedido de vistas; Vereador Marcos Soares; oportunizo o pedido de vistas, só que 
eu gostaria de lhe explicar que quem tem a ultima torneira no final da rede, cada vez que é 
consertado, aberta a adutora no trecho, a água que vem geralmente é suja, eu sei porque a 
minha rede é final de rede, então cada vez que mexerem na rede a água vem barrenta e para lá 
no final, então tem que ser esgotado a água, e eu estou pedindo que seja feita a analise da 
água, porque a água que fica no final, é aquela que vem com sujeira, que vem com barro, cada 
vez que for mexido na rede pode ter certeza que a água vai vir chocolate lá no final; Presidente 
Vereador Luiz Leite; é a água perde a qualidade; Vereador Marcos Soares; perde a 
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qualidade; Presidente Vereador Luiz Leite; fica completamente cheia de impurezas; Vereador 
Vilson Paese; mas eu quero ainda continuar com meu pedido de vistas, tenho certeza 
Vereador Marcos Soares, se vossa excelência não se encontrar na próxima segunda-feira, nós 
temos certeza que os vereadores serão muito conscientes, esperamos que vossa excelência 
esteja ai sentado, para defender o seu requerimento, mas acredito que com conhecimento que 
esse vereador vai ter junto à Corsan também, questão de tranqüilidade minha, Marcos, nada 
pessoal, de forma nenhuma, eu gostaria de manter o pedido de vistas, e na próxima segunda-
feira nós colocamos em votação; Presidente Vereador Luiz Leite; já que o autor do 
requerimento concedeu o pedido de vistas então fica sob pedido de vistas o requerimento do 
Vereador Marcos Soares, e os demais requerimentos, Vereador Cláudio Santos para discussão 
dos requerimentos; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, colegas vereadores, 
pessoas que já foram anteriormente nominadas, vereador eleito Rudi, vereador Leandro que 
assumem a partir do dia 1º de janeiro de 2009, sucesso nessa empreitada que vocês terão a 
partir desse momento, senhor presidente faço uso da tribuna para pedir através de um 
requerimento a mesa diretora, vossa excelência como presidente é que dá o OK, quem dá o 
deferido ou indeferido, para que na próxima reunião ordinária do dia 17 seja confeccionada uma 
placa e entregue ao tenista carazinhense o Orlandinho, de 10 anos, por ter conseguido 
conquistar o titulo desse tornei em nível nacional nos dias 31 de outubro, 1º  e 2 de novembro, 
em Brusque onde ele esteve disputando com vários tenistas da idade dele, da categoria dele, 
do país, e nós sabemos que apesar do Orlando, pai dele, também ser professor de tênis, desde 
os 3 anos o Orlandinho vem treinando tênis, por isso obviamente tem esse tipo de 
conhecimento, inclusive ficou em segundo lugar na categoria C, nesse torneio que o clube 
comercial realizou nesse final de semana, perdendo para o Guilherme ...., inclusive dando aula 
de tênis em Porto Alegre, mas veio a Carazinho, se inscreveu nessa categoria e o Orlandinho 
fez a final com ele, e então por isso parabenizar, mas também senhor presidente, enquanto nós 
temos ai bandeiras levantadas e essa casa pelo que a gente esta vendo no ano que vem terão 
dois adeptos a essa luta, eu também fui um grande defensor através do CETRAT, para que se 
traga para Carazinho, se faça em Carazinho, uma clínica para tratamento de dependente 
químico, já que sabemos que a droga em Carazinho esta cada vez mais forte, derrubando cada 
vez mais famílias, nós sabemos que o Vereador Paulino de Moura esta em Brasília tentando 
buscar recursos para fazer uma clinica de tratamento para dependentes químicos para 
Carazinho, nós temos o vereadores eleito, Erlei, sem duvida alguma um grande batalhador por 
isso,  nós tivemos também na pessoa do Presidente Vereador Luiz Leite que foi um dos 
precursores do CMPP, que também há um bom tempo vem trabalhando nessa questão, então 
já que muitos entendem que Carazinho tem que ter sem duvida alguma clinicas para tratamento 
de dependentes químicos, nós vemos essa atitude do Orlando como pai, e do Orlandinho como 
filho, com dez anos, através do esporte eu acredito que passa a ser um incentivo, apesar de 
muita gente dizer de que o tênis é um esporte caro, um esporte que não é para todos os 
carazinhenses, eu acredito que o Vereador João Batista, que tem pleno conhecimento de tênis, 
já teve academia de tênis, foi professor, foi um grande tenista de Carazinho, sabe que também 
se trouxer para essa modalidade um empenho maior até do próprio executivo através da 
Fundescar, através de qualquer que seja, outro órgão, também pode se fazer do tênis uma 
modalidade esportiva que pode incentivar aqueles lá das periferias, então senhor presidente, eu 
gostaria de já deixar agradecido através desse requerimento, vossa excelência como presidente 
da mesa diretora, para que possamos então na próxima segunda-feira através de uma placa 
estar homenageando o Orlandinho, que com 10 anos, certamente ele vai estar incentivando 
outros meninos e até outros jovens a praticar, não só o tênis, mas outras modalidades, porque 
acreditam que podem sem duvida alguma alcançar triunfos, alcançar medalhas, alcançar 
méritos como alcançou nessa categoria lá em Brusque nesse brasileiro de tênis sub 10, então 
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fica registrado, e creio eu que os vereadores também devam entender de que isso auxilia 
bastante e peço humildemente que os vereadores votem por unanimidade que a gente possa 
dar essa placa na semana que vem ao Orlandinho em reconhecimento a todo o trabalho que 
ele fez através do tênis e também ao nome que ele levou da cidade de Carazinho, através 
desse titulo conquistado lá em Brusque; Presidente Vereador Luiz Leite; continua em 
discussão, para discutir os requerimentos Vereador Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De 

Carli; senhor presidente, senhores vereadores colegas aqui presentes, quero cumprimentar em 
especial os dois vereadores eleitos que estão aqui, Leandro Adams do PT, e o Rudi do PP, 
alias o Rudi pela primeira vez candidato, e já eleito, parabéns Rudi pelo seu feito, nós 
reconhecemos que todas as pessoas que são candidatas, porque já tinha dito isso em outra 
oportunidade, que não é fácil ser candidato, o bom é a gente ficar fora, criticar as pessoas, mas 
colocar seu nome a disposição não é para qualquer um, então só por esse feito, meus 
parabéns, e para quem se elegeu parabéns mesmo, acredito que farão um bom trabalho nessa 
câmara, temos ai 70% da renovação, até por coincidência nessa noite não temos nenhum dos 
três vereadores reeleitos nesta casa, mas certamente vocês farão, tenho certeza um bom 
trabalho por Carazinho, também quero cumprimentar a professora Simone, os alunos da 
Marques de Caravelas aqui presentes, a todos vocês a nossa saudação, a ex-secretária de 
educação Marleide Lorenzi, por vários anos, não é Marleide, trabalho reconhecido 
nacionalmente, aqui na nossa cidade, a imprensa, diário da manha, Gazeta, a todos vocês 
presentes nossa saudação, nós, senhor presidente, apresentamos uma moção, parabenizando 
o ministério publico de carazinho na pessoa do senhor Cristiano Ledur, promotor de justiça da 
1ª vara, e nós gostaríamos de contar com o apoio dos colegas na aprovação dessa moção, até 
porque nós tivemos, por iniciativa do Presidente Vereador Luiz Leite, presidente, um pedido de 
informação rejeitado, a respeito do nosso transito de nossa cidade, não a questão técnica do 
transito, mas sim a maneira como foi feito o contrato com essa empresa, empresa COP que 
esta instalando as sinaleiras, as sinalizações, enfim, não se sabe realmente o custo que vai ter 
a sociedade carazinhense por esse feito, não se sabe como vai funcionar, quando vai funcionar, 
então nós não tivemos o acesso como fiscalizadores, e legisladores de nossa cidade, 
infelizmente não tivemos o acesso a esse contrato então, senhor presidente, naquilo que o 
senhor solicitou, o ministério publico esta apurando, e isso é muito bom, então o ministério já 
tomou providencias de que não se submeta a sociedade carazinhense com multas até que se 
esclareça a forma de pagamento que vai ser realizado, que ninguém venha aqui botar sinaleiras 
e sinalizações de graça, com certeza, até porque são sinaleiras modernas, certamente muito 
caras também, então nós temos certeza que o ministério publico esta fazendo o seu papel, e 
acho que a gente tem que parabenizar o ministério publico quando atua em defesa da nossa 
comunidade, também fizemos outras moções, as estudantes Priscila Soares, Susimari Almeida 
Pinto, que representaram e levaram o nome do município, nossa Carazinho, de 10 a 14 de 
novembro, tive informação agora do Dr. Ricardo, foram as duas únicas do estado que saíram 
vencedoras nesse sucesso que tiveram lá em Brasília, na 5ª edição do Parlamento jovem 
brasileiro da câmara dos deputados, apresentando projetos em termos de constituição federal, 
é interessante, presidente, não só enviar moção, mas convidá-las a vir a essa casa, quem sabe 
até apresentar o seu projeto, eu acho que isso é possível também, então quem sabe nós 
podemos valorizar mais ainda o trabalho dessas estudantes, era isso senhor presidente, 
senhores vereadores, muito obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite: continua em 
discussão, Vereador Jota para discutir os requerimentos; Vereador Josir Antunes da Silva; 

boa tarde a todos, saudações ao presidente da câmara, aos demais vereadores, aos 
servidores, Nazir em especial, que com certeza no dia a dia batalha sempre em favor de 
Carazinho, do município, e é uma pessoa que se preocupa muito, até coloquei um requerimento 
falando sobre um trabalho que é feito, não é Nazir, eu sou presidente da Associação protetora 
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de animais, eu não sei se vocês sabem, eu consigo fazer alguma coisa graças aos meus 
fregueses, nós não ganhamos verba de ninguém, não é Nazir, a gente não tem um carro 
disponível, a gente não tem pessoas disponíveis, eu deixo de estar com minha família, assim 
como essa abençoada deixa de estar com a família dela para estar cuidando de cachorro de 
município, então eu gostaria de um pouquinho de atenção de vocês meus colegas, e das 
pessoas também que tem acesso ao executivo, ao Marques de caravelas, a professora Simone, 
um agradecimento especial, porque aquele colégio, a educação que eu tenho eu devo a esse 
colégio, estudei e me formei nesse colégio, aos vereadores eleitos, Rudi, meus amigos da 
Floresta que eu convidei para vir, em especial, muito obrigado por vocês estarem aqui, seu 
Silveira, um exemplo de pessoa também, sempre acompanhando a gente, e eu tenho um 
segmento na minha vida, não sei se voltarei aqui ou não, mas procuro fazer sempre pelo 
correto, eu gostaria também de comentar a vocês, a respeito da oficina mecânica,  nós estamos 
passando por uma situação que se nós não recebermos ajuda de vocês ou do executivo, nós 
vamos acabar fechando, eu estou a 25 anos trabalhando com o Jairo, nunca passamos uma 
situação como essa, segunda-feira nós temos uma audiência no fórum para tirar nós na 
Venâncio Aires, então é uma coisa assim que não cabe, porque a vida inteira da gente é 
trabalhar, você só faz coisas boas e você é obrigado a ser partidário, você trabalhar para o 
governo, não, eu acho que a gente tem que abraçar uma bandeira, nós temos que batalhar, a 
respeito do colégio integral, escolas integrais, não só creches, escolas, o principal é educação, 
e para nós colhermos daqui uns 10, 15 anos, vamos começar nas criancinhas pequenininhas, 
eu trabalho com criança, a Nazir ajuda criança, é difícil não é Nazir, é difícil você conviver com 
pessoas de beco, é difícil você conviver com pessoas de beira de sanga, eles não tem muita 
educação, então eu gostaria de um pouquinho mais de participação do município, eu não cobro 
nada porque eu sei que nós estamos de mãos amarradas, mas eu preciso que os vereadores 
cobrem do município, isso, em especial uma assistência para a Nazir, esses cachorros, cada 
vez que eu vou lá na Brandina eu saio chorando de dó, eu gostaria que vocês dessem atenção 
para ela, muito obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; só por uma questão de 
esclarecimento, Jota, os vereadores, se me permitem, a questão da própria educação das 
nossas crianças eu também trabalhei muito nessas periferias, vossa excelência sabe disso, 
investi muito também muito nessas periferias, com os programas de água potável, tudo, 
também sem recursos nenhum, de órgão nenhum, apenas do bolso da gente e assim os 
demais vereadores fazem, o Déio faz todos os anos uma festa maravilhosa para as crianças 
carentes, o Vereador Adroaldo De Carli ajuda, o Vereador Vilson Paese ajuda, nós os colegas 
nos ajudamos quando o assunto é idosos e crianças carentes, mas eu acho que a secretaria 
municipal de educação tem que levantar essa bandeira, conjuntamente com a administração 
municipal para ver o que é possível se fazer por essas crianças, e acredito que os senhores 
vereadores mais do que cobrar, insistir, ele não tem muito o que fazer a não ser por conta 
própria, com seus recursos, e ai fica um pouco difícil para que vocês saibam, muita gente acha 
que os vereadores ganham uma babilônia, vereador ganha dois mil e setecentos reais por mês, 
incide 43.5 % de desconto nos vencimentos dos vereadores, gasta em torno de uns seiscentos 
a setecentos reais por mês de combustível, fora revisão de carro,  então pode ter a certeza que 
os vereadores com assento nessa casa não sobra mais de oitocentos a novecentos reais por 
mês, para quem acha que os vereadores muitas vezes tem a cadeira de vereador como um 
modo de sobrevivência, estão redondamente enganados, então também os vereadores da 
comunidade de Carazinho, bem como de muitas outras comunidades, eles se doam muito pela 
nossa comunidade, participam com as nossas entidades, e a gente sabe, Jota, do trabalho que 
tu vem fazendo há muito tempo já, com crianças, e que tu continues fazendo esse trabalho, 
esta votação que tu fez na ultima eleição não foi debalde não, garimpar voto é tão Difícil quanto 
garimpar ouro, podem ter certeza disso, temos muitos aqui, candidatos, nossa querida Marleide 
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Lorenzi, a qual faço uma saudação nesse momento, nossos candidatos a vereadores, eleitos e 
reeleitos, e outros que não conseguiram se eleger, registramos a presença do vereador eleito 
Leandro, que se faz presente, candidato do PT, que volta a ter um assento a partir de 2009 
nessa casa, para a 15º legislatura, e também, mais uma vez, vocês não estavam presentes, a 
imprensa escrita e falada que a gente já havia saudado, mesmo sabendo que vocês ainda não 
haviam chegado, então é uma luta constante desta casa e vocês aos poucos que vão tomando 
assento, mesmo na suplência, vão vendo que a luta é dura, e é grande, não só com referencia 
ao município, mas o estado, o governo federal, em muitas questões, temos as questões que 
são relevantes da saúde, temos as questões dos aposentados, os quais seus salários vem 
depreciando a cada ano que passa, aposentados que se aposentaram com cinco ou seis pisos 
salariais e hoje estão ganhando um salário e meio, então a situação é terrível, e são dessas 
instancias menores dos poderes que nem nós, as câmaras municipais espalhadas por esse 
pais, é que tem que partir a preocupação de buscar conscientizar os nossos políticos das 
esferas maiores para que eles tenham mais responsabilidade com o feito nacional, em todos os 
âmbitos, respeitando as crianças, os idosos, aposentados, as pessoas doentes, portadores de 
deficiência, os animais, é desta forma que os poderes tem que trabalhar e é desta forma que 
este poder legislativo esta trabalhando; Vereador Cláudio Santos; permite um a parte 
vereador; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não vereador; Vereador Cláudio Santos; não 
queria usar da tribuna, até porque já usei nessa discussão dos requerimentos, eu acho justo, 
acho digno, acho correto a preocupação do colega vereador Jota, como de todos os outros 
vereadores que há muito tempo participam e outros que não são vereadores e também auxiliam 
e também trabalham, mas eu gostaria de parafrasear o presidente Lula e dizer que nunca na 
história desse município se fez tanto em turno inverso no ensino municipal, tem muito o que se 
fazer ainda, mas se faz muito, tem CEMEP onde se trabalha, tem natação que se fez, tem 
projeto AABB, tem vários projetos, acredito que muito tem ainda que se fazer, muitas coisas 
tem que se fazer, eu acho que poderia ter sido feito, eu acho que poderia ter sido feito em 
outras épocas, também muito mais do que se fez, mas sempre esta se fazendo e acho que 
sempre que se faz ainda terá mais que fazer, como disse o Vereador Adroaldo De Carli e quero 
parabenizá-lo vereador, que é fácil às pessoas virem até essa casa, sentar confortavelmente e 
rirem debochadamente dos vereadores que lutam e colocam seus nomes a disposição para a 
comunidade, e que alguns conseguem, outros não, agora nós temos é que aceitar, de que não 
foi o meu partido que ganhou a eleição mas sabem todos os vereadores de que desde que 
fecharam-se as urnas e deram os resultados eu disse que torci e torço muito, e se for preciso 
auxiliar, auxiliarei para que o município de Carazinho cresça, porque aqui estou e aqui esta a 
minha família, e não é porque sou de um partido diferente que vou torcer para que o outro 
prefeito venha a ter problema, porque certamente nós também teremos, eu acredito que vai dar 
certo e tem que dar certo, porque? Porque nós esperamos que Carazinho de certo, agora não 
simplesmente deixar de lado aquilo que também já foi feito, tem coisas a se fazer sempre, 
nunca se faz tudo, agora nós não podemos deixar de lado tantos projetos, tantos programas 
que a secretaria de educação tem feito, principalmente no que diz respeito a turno inverso, e 
outros projetos que estão em desenvolvimento, muitos, agora nós temos que ir em busca, nós 
temos que morar em Carazinho para conhecer, nós temos que estar tendo acesso ao que a 
secretaria de educação esta mostrando para que possa vir discutir ou debochar de alguém, mas 
só para deixar essa colocação, senhor presidente, nunca no município de Carazinho se fez 
tanto, se gastou tanto pela educação como nesses últimos oito anos; Presidente Vereador 

Luiz Leite; ainda, só para registrar, vereadores e comunidade aqui presente, uma questão que 
é uma luta nesse país, e ai eu gostaria mais uma vez de cumprimentar a Simone, professora, 
minha amiga, os alunos da escola Marques de Caravelas, escola que eu estudei muitos anos 
atrás, e dizer, precisa muito sim, para melhorar ainda mais a qualidade da educação neste país,  
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claro que precisa, dão se avanços,  mas ainda falta muito há fazer, e não é um governo ou dois 
que vai fazer, mas uma questão muito grave que eu acho ainda na educação, são os salários 
dos professores, coisa que eu defendi muito nessa tribuna, muito, e peço aos vereadores 
eleitos dessa 15ª legislatura e aos demais que possam vir a assumir, que continuem com essa 
bandeira, porque só os professores mesmo que não tem certas condições e que dão através da 
educação das pessoas chegarem aqui como vereadores, prefeitos, presidentes, presidente da 
nação, presidente Lula, deputados, senadores, governadores de estado, grandes celebridades, 
todos passaram pelas mãos e o carinho e os ensinamentos de nossos professores, porém uma 
classe amplamente discriminada em termos de reconhecimento em seus proventos, em seus 
vencimentos que realmente ganham muito pouco neste país, então a gente tem que falar aquilo 
que o coração sente, e que a comunidade acompanha muitos anos, os professores são muito 
mal remunerados no nosso país, nos nossos estados e por ai afora, continua em discussão os 
requerimentos, pois não Vereador Vilson Paese; Vereador Vilson Paese; só para não usar a 
tribuna presidente, quero falar daqui se vossa excelência me permitir; Presidente Vereador 
Luiz Leite; pois não vereador; Vereador Vilson Paese; esta havendo uma modificação em 
relação ao magistério no estado, até a nível, acho, de país, professor, diretor, secretários, vão 
se aposentar graças a lei do Mendes Ribeiro Filho, com o mesmo tempo, 25 anos mulher e 30 o 
professor, agora, nesse pais fala muito em educação e saúde, eu quero também saudar a todas 
as pessoas já nominadas pelo presidente e pelos meus colegas e uma saudação muito especial 
ao Manfredo Ziper, que não tinha sido citado por ninguém, então a minha saudação, as 
professoras, os alunos, a imprensa aqui presente, aos vereadores eleitos, o Rudi e o Leandro, 
mas dizer e falar em educação, nós sabemos que melhorou, que gente esta fazendo curso 
superior sem pagar nada, agora quem trabalha e paga tributo não pode nem abater no imposto 
de renda, olha o ridículo da situação, é do cara se incomodar mesmo, você paga um curso 
superior ai, hoje, quinze mil reais por ano, mas só vai poder abater no imposto de renda dois mil 
e cem, então que governo é esse, que fala em educação, que quer educação se mesmo o 
dinheiro que você gastou do teu ordenado para um filho teu, para uma pessoa da tua família 
estudar, você não pode abater, então realmente nós precisamos buscar, lutar, mas a gente vê, 
que é lutar com o cabo da adaga, as dificuldades estão ai, a saúde nesse país, nós estamos 
vendo gente, filas e filas de gente morrendo sem poder ser atendidos, e são milhões para não 
dizer bilhões e bilhões de dinheiro, o próprio INPS, não sabe quanto arrecada, e continua todo 
dia aparecendo ladrão nesse país, isso é difícil, só para apresentar o meu descontentamento e 
para dizer que a educação e a saúde é a primeira coisa que todo político fala, mas são dois 
pontos cruciais nesse país, obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; continua 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, convido o senhor secretário para fazer a leitura do numero e 
autor das moções que irão a votação nesta noite, apresentadas pelos senhores vereadores 
para essa reunião ordinária; Secretário Vereador Cláudio Santos; moção de nº 01 Vereador 
Paulino de Moura – PTB, subscrita por outros vereadores; nº 05 Vereador Cláudio Santos – 
PSDB, anexo a moção de nº 01; também moção de nº 08 Vereador Déio anexo a moção de nº 
01, também a moção nº 11  do Vereador Vilson Paese – PDT anexa  a moção de nº 01; nº 02 
Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº 03 Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº 04 
Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº 05 Vereador Cláudio Santos – PSDB; nº 07 Vereador 
Cláudio Santos – PSDB; nº 09 Vereador Déio – PMDB; nº 10 Vereador Vilson Paese – PDT; nº 
12 Vereador Marcos Soares – PTB; Presidente Vereador Luiz Leite; esta em discussão as 
moções apresentadas 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, aprovadas as moções por unanimidade, passamos agora para 
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apreciação e votação dos projetos de lei, solicito ao senhor secretario que proceda a leitura do 
numero bem como a ementa e autor dos projetos bem como pareceres das comissões de 
justiça e finanças e da ordem econômica e social dos referidos projetos que irão a votação 
nesta noite; Secretário Vereador Cláudio Santos; PROCESSO 2.197/213/08, Projeto de Lei 
141/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza a abertura  de Crédito Suplementar no 
Orçamento do CAPSEM, no valor de R$ 2.500,00. PROCESSO 2.227/216/08, Projeto de Lei 
144/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza abertura de crédito suplementar no 
orçamento de 2008, no valor de R$ 2.950.517,87. Parecer da comissão de justiça e finanças 
mesmo parecer dos dois projetos, parecer da comissão: o presente projeto de lei é 
constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Sala das reuniões, 06 de novembro 
de 2008. Vereador Antonio Azir – presidente, Vereador Gilnei Jarré – secretário e Vereador 
Josélio Guerra – membro; parecer da comissão de ordem econômica e social: o presente 
projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia. Sala das reuniões, 06 de 
novembro de 2008. Vereador Vilson Paese – presidente, Vereador Cláudio Santos – secretário 
e Vereador Paulino de Moura – membro; Presidente Vereador Luiz Leite; esta em discussão 
os pareceres da comissão de justiça e finanças bem como da ordem econômica e social, 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 por 
unanimidade, esta em discussão os projetos de lei com os pareceres da comissão de justiça e 
finanças e da ordem econômica e social  já aprovados, esta em discussão, não havendo 
vereador que queira discutir os projetos de lei colocamos em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovados os projetos de lei 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 17/11/2008  às 18:30 minutos, um boa noite a todos.  
 
 
 
 
 
 
 
           Vereador Luiz Leite                                              Vereador Cláudio Santos     

                   Presidente                                                                Secretário  
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