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Ata da Reunião Ordinária do dia 24 de novembro de 2008.......Ata 52 
  

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 24 de novembro 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 17 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 17 de novembro de 2008 por unanimidade, na ausência do 
nosso secretário Vereador Cláudio Santos que esta em laudo médico, nós convidamos para 
esta reunião ordinária e para as demais, até o encerramento desta 14º legislatura o Vereador 
Adroaldo De Carli para que passe a secretariar os trabalhos da casa se assim desejar e 
quiser colaborar conosco, convido o senhor secretário para proceder à leitura da convocação 
do vereador suplente Vereador João Batista de Andrade em razão de atestado médico do 
Vereador Cláudio Santos;Secretário Vereador Adroaldo De Carli; correspondência dirigida 
ao EXMO Senhor. João Batista Andrade MD. Suplente de vereador do PSDB. Convocação: 
Pelo presente, estamos CONVOCANDO Vossa Senhoria para assumir na Câmara Municipal 
de Vereadores, a partir do dia 19 de novembro de 2008 , tendo em vista pedido de licença do 
Vereador Cláudio Santos, 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 do legislativo municipal. Também em anexo correspondência do Vereador 
Cláudio Santos dirigida ao Vereador Luiz Leite da câmara municipal, o qual autoriza a 
convocação do suplente, da sua bancada a partir do dia 18 de novembro  devido a 
problemas de saúde, em anexo também cópia do atestado de saúde atestando que o 
Vereador Cláudio Santos para licença de saúde conforme atestado médico; Presidente 
Vereador Luiz Leite; quero cumprimentar os servidores da casa, senhores vereadores, 
imprensa escrita e falada, televisada que aqui se encontram, bem como as demais pessoas 
que se encontram no nosso plenário, professora Patrícia Rech, a aluna Priscila Santos 
Soares,  da EMEI Cruzeiro do Sul, que daqui um pouco mais farão uso da palavra na tribuna 
desta casa, bem como o senhor Elon que se encontra aqui presente, demais pessoas que 
vem prestigiar a reunião na casa do povo, nosso amigo lá que não tenho o nome aqui, 
satisfação tê-lo conosco, solicito ao senhor secretario para proceder a leitura do expediente 
da presente reunião; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; Expediente Reunião 
Ordinária do Dia 24 de novembro de 2008. O Presidente da Comissão de Economia e 
Desenvolvimento, Nelson Härter, convida para Audiência Pública para discutir a atual crise 
econômica mundial e seus reflexos no Estado do RS. Dia 01 de dezembro, às 14 horas no 
Plenarinho da Assembléia Legislativa. A Coordenação da FGTAS e o Comitê Municipal do 
Emancipar de Carazinho, convidam para o “Dia Emancipar”, dia 29 de novembro, das 09:00 
às 16:00, na Associação de Moradores do Bairro Nova Ouro Preto. Of. nº 495/08 do FGTAS, 
Presidente Ronaldo Nogueira, em resposta ao OD 1495-08, requerimento do Vereador 
Paulino de Moura, informando que está previsto para o município de Carazinho cursos de 
Qualificação Profissional, com recursos advindos do Convênio firmado entre o Governo do 
RS – FGTAS e o Ministério do Trabalho e Emprego. CORAG enviando FOLDER do Projeto 
Gestão Transparente, lançado dia 18 de junho pela Famurs no 28º Congresso dos 
Municípios do Rio Grande do Sul, ocasião em que foi assinado o convênio do projeto, que é 
uma parceria com o Governo do RS, Famurs e Corag. Of. Circular 016/08 da Ascamaja, 
enviando cópia da moção 008/08 da Câmara Municipal de Ibirubá, solicitando apoio de todas 
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as câmaras integrantes na busca de informações junto ao IPE sobre os pagamentos aos 
médicos credenciados ao órgão e a solicitação de abertura de novos credenciamentos. O 
Presidente da ASCAMAJA convida para Reunião Festiva desta Associação, à realizar-se dia 
05 de dezembro no município de Tapera, a partir das 20 horas. AMAJA convida para a 
comemoração dos 30 anos de atuação da entidade, dia 09 de dezembro, no Clube 
Comercial de Ibirubá. Of. do Gabinete do Senador Valdir Raupp, encaminhando anexos da 
tramitação do Projeto de Lei  que regulamenta a licença paternidade, bem como cópia da Lei 
que prorroga a Licença Maternidade. O Grupo Artesania convida para a Feira de Natal de 28 
a 30 de novembro. Of. 192/08 do Executivo Municipal, encaminhando projeto de lei n° 
152/08 o qual inclui meta nas leis nº 6.256 – PPA 2006/2009 E Nº 6.644 – LDO e autoriza 
abertura de crédito especial no orçamento de 2008, no valor de R$ R$ 6.500,00. Of 193/08 
do Executivo Municipal, encaminhando projeto de lei n° 153/08 o qual declara situação de 
emergência e autoriza a contratação emergencial de servidores e a abertura de crédito 
suplementar no orçamento de 2008, no valor de R$ 4.543,20. Of. 194/08 do Executivo 
Municipal, encaminhando projeto de lei n° 154/08 o qual autoriza concessão de auxílio 
financeiro ao Núcleo de Criadores de Cavalo do Planalto, no valor de R$ 10.000,00. seria 
esse o expediente para a presente reunião; Presidente Vereador Luiz Leite; passamos 
agora para a leitura das indicações requerimentos e moções apresentadas pelos senhores 
vereadores para esta reunião ordinária, que o senhor secretario proceda à leitura das 
mesmas; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; indicações: 2331/1126/08, Solicita com 
urgência para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de melhorias no trecho do 
calçamento da Rua Tiradentes a partir do n° 92, pois a mesma possui muitos buracos, 
localizada no Bairro Santo Antônio. Solicitação de moradores, Vereador Adroaldo De Carli – 
PMDB; 2332/1127/08, Solicita para que o Executivo Municipal, disponibilize recursos 
financeiros para a Secretaria de Obras e Secretaria de Planejamento construírem 
conjuntamente sanitários públicos e proteção em todas as laterais do terminal de ônibus. 
Solicitação dos usuários do transporte coletivo, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 
2333/1128/08, Solicita novamente para que a Secretaria de Obras realize com a máxima 
urgência para que sejam tomadas as devidas providências sobre a troca do lugar do bueiro 
existente no local, limpeza e melhorias do trecho do calçamento do final da rua Otto Albino 
Guerardht, Bairro Sommer, em frente ao nº 371. Solicitação de moradores e motoristas, 
Vereador Adroaldo De Carli – PMDB;2334/1129/08, solicitando a secretaria de obras a 
realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da rua Taquari, B. Winckler, 
Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 2335/1130/08, solicitando a secretaria de obras a 
realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da rua Antonio Andreis, 
Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 2336/1131/08, solicitando a secretaria de obras a 
realização de patrolamento, cascalhamento e compactação do final da rua Rio Negro, bairro 
Floresta, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 2337/1132/08, solicitando a secretaria de obras 
que execute melhorias na rua Coroados, bairro Princesa, tais como colocação de tubos 
próximos ao nº 658 e patrolamento, ensaibramento  e compactação da referida rua, 
Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 2338/1133/08, que seja enviado oficio ao Sr. prefeito 
municipal para que determine a secretaria de obras que execute operação tapa buracos na 
rua Rufino Leal no bairro Sommer; para que determine ao setor competente que realize o 
trabalho de patrolamento, cascalhamento e limpeza da Av. PÁTRIA da rua Manoel Notari no 
bairro Dileta; para que determine ao setor competente que realize operação tapa buracos na 
rua Antonio Pasin, bairro Dileta; para que determine ao setor competente que realize 
operação tapa buracos na rua Senador Salgado Filho no bairro Conceição, Vereador Josélio 
Guerra – PMDB; 2339/1134/08, O Vereador abaixo assinado solicita que após lida em 
plenário e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal, para 
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que determine à Secretaria de Obras que execute trabalhos  de reparos na pavimentação 
asfáltica da rua São Vicente de Paulo, no bairro Alvorada. Solicitação dos moradores da rua; 
seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal, para que determine à Secretaria de Obras que 
execute trabalhos de patrolamento,cascalhamento, compactação e limpeza da rua Siqueira 
Campos, no bairro Operário. Solicitação dos moradores da rua; para que determine à 
Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da rua Luiz 
Guanella, no bairro Boa Vista. Solicitação dos moradores da rua; para que determine à 
Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos na Rua Egídio Antônio Endler no 
Distrito Industrial Carlos Fritz. Tal solicitação vem em decorrência do grande número de 
buracos na referida rua; para que determine à Secretaria de Obras que execute trabalhos de 
patrolamento,cascalhamento, compactação e limpeza na rua Riachuello. Solicitação dos 
moradores da rua; para que determine à Secretaria de Obras que execute trabalhos  de  
patrolamento,cascalhamento, compactação e limpeza da rua Artur Arnold. Solicitação dos 
moradores da rua; para que determine à  Secretaria de Obras que execute trabalhos de 
patrolamento,cascalhamento, compactação e limpeza da rua Carlos Lang. Solicitação dos 
moradores, Vereador Luiz Leite – PDT; 2340/1135/08, O Vereador abaixo assinado solicita 
que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de 
limpeza dos meio fios e canteiros das Ruas Silva Jardim e Rua Marechal Floriano no bairro 
Centro. Solicitação dos moradores; para que determine a Secretaria de Obras que execute 
trabalhos de conclusão do calçamento da Rua Edmundo José Loeff no bairro Loeff, pois falta 
um pequeno trecho para que a referida rua seja totalmente calçada. Solicitação dos 
moradores; para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de conserto do 
calçamento na Rua Rio Branco no bairro Glória. Solicitação dos moradores; para que   
determine a Secretária de Obras que execute trabalhos de calçamento ou asfaltamento na 
Rua São João Batista no bairro Braganholo, pois se encontra em péssimas condições de 
trafegabilidade; para que determine a Secretária de obras que execute trabalhos para tapar 
os buracos existente na Av. São Bento, trecho compreendido entre a praça 1° de Maio e a 
Av. Flores da Cunha, pois está prejudicando o trânsito no referido trecho podendo inclusive 
provocar acidentes, Vereador Vilson Paese – PDT; 2341/1136/08, O Vereador abaixo 
assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado 
oficio ao Sr. Prefeito Municipal, para que determine a Secretaria de Obras que execute 
trabalhos de fechamento de um buraco existente na Rua Bispo Laranjeira na esquina do n° 
151 no bairro São Pedro. Solicitação dos moradores; para que determine a Secretaria de 
Obras que execute trabalhos de conserto de um brinquedo popularmente conhecido como 
gira-gira existente na praça Alfredo D’Amore, pois  está com avarias o que dificultam  as 
crianças de brincarem no mesmo, Vereador Vilson Paese – PDT; 2342/1137/08, Encaminhar 
ofício ao Executivo Municipal, solicitando que o mesmo elabore um Projeto de Lei para incluir 
valor na meta da LDO 2009 para promover a divulgação dos atos oficiais e institucionais, 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2343/1138/08, Solicitando ao Executivo Municipal que 
determine ao setor competente para que seja feita uma operação tapa buracos na baixada 
da Avenida São Bento, devido aos inúmeros buracos existentes, Vereador Gilnei Jarré – 
PSDB; 2344/1139/08, Solicitando ao Executivo Municipal para que determine ao setor 
competente para que seja realizado um serviço de recolhimento de terra na Rua Silveira 
Martins, 434, no bairro Sassi, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; seriam essas as indicações 
apresentadas pelos senhores vereadores na presente reunião; requerimentos apresentados 
pelos senhores vereadores: 2345/610/08, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma 
regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja 
enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Excelentíssimo Presidente da 
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República, Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ao Ministro da Previdência Social, ao 
Excelentíssimo Presidente do Senado Federal, ao Excelentíssimo Presidente da Câmara dos 
Deputados, aos Líderes de Bancada no Senado e na Câmara Federal, manifestando total 
apoio desta Casa Legislativa, a aprovação do Projeto de Lei nº 58/2003, do senador Paulo 
Paim (PT-RS), que será apreciado pela Câmara. Esperamos pelo bom senso dos nobres 
deputados, pois se este Projeto for aprovado, aposentados e pensionistas terão um Índice de 
Correção Previdenciária (ICP) que servirá como equiparador do valor dos benefícios, 
evitando as perdas geradas pela adoção de percentuais diferentes para o reajuste de 
aposentadorias e pensões desde 1991. Não há motivos para continuar ocorrendo essa 
desigualdade entre os aposentados, que acabaram dividindo-se em duas categorias. Mais 
de doze milhões de aposentados, que contribuíram para a previdência social, estão sendo 
marginalizados com essa situação, sendo que desde 1995 há uma defasagem de 
aproximadamente 80% na comparação dos reajustes do salário mínimo com os das 
aposentadorias. A equiparação dos valores com certeza não vai quebrar a Previdência, pois 
o déficit vem do desvio autorizado por lei de recursos da Previdência para pagamentos de 
compromissos do Governo Federal, que desta forma, desvia valores que deveriam ser 
utilizados pela previdência, em favor dos aposentados e pensionistas para o pagamento de 
juros da dívida externa, o chamado superávit primário.Solicitamos que as autoridades acima 
citadas dêem atenção especial a este caso que envolve milhares de brasileiros, aprovando 
este Projeto as aposentadorias e pensões pagas pela Previdência Social poderão ter os 
seus valores atualizados ano a ano, recuperando assim o valor do poder aquisitivo desses 
benefícios, de forma a garantir o mesmo número de salários. Senhores Deputados tenham a 
certeza de que o país todo aguarda ansioso, na certeza de que poderão contar com seus 
representantes na defesa de seus direitos, Vereador Felipe Sálvia  - PDT;2346/611/08, Os 
Vereadores abaixo assinados solicitam na forma regimental, que esta Casa de Leis, autorize 
viagem à cidade de Toledo (dias 1º e 02 de dezembro), no estado do Paraná, para visitar e 
ver in loco como funciona a FAZENDA ESPERANÇA, que trabalha na recuperação de 
dependentes químicos, eis que em viagem a Brasília no último mês houve o 
comprometimento do Senador Sérgio Zambiasi e Deputado Federal Luiz Carlos Busato para 
a destinação de recursos financeiros para a infra-estrutura de uma Fazenda de Recuperação 
para Dependentes Químicos para nossa cidade, sendo que o Senhor Prefeito Municipal já 
manifestou–se favorável ao projeto e irá adquirir a área para tal finalidade, ainda cabe 
ressaltar que no retorno pretende-se conhecer na cidade de Chapecó, Santa Catarina clinica 
semelhante que realiza este trabalho na recuperação de pacientes, Vereador Paulino de 
Moura – PTB, Vereador Luiz Leite – PDT, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2347/612/08, O 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, 
seja registrado em Ata e oficiado ao Senhor Romeu Giacomelli, Presidente da Eletrocar, 
para que amplie a iluminação da praça Alfredo D’Amore, mais conhecida como praça do 
hospital, pois a iluminação existente deixa muito à desejar,  pois depois que anoitece se 
torna perigoso passar pelo referido local, os moradores dos arredores reclamam que agora 
no verão poderia ficar até mais tarde com as crianças na pracinha, mas como está hoje o 
perigo se torna eminente, pois a falta de iluminação é propícia para assaltos e outros delitos. 
Salientamos que os moradores deste local pedem o referido serviço, pois já que temos 
poucos locais de lazer para as famílias e nossas crianças, temos que valorizar e cuidar os 
locais que possuímos, pois a falta de iluminação adequada coloca em risco a segurança dos 
moradores, sendo que deixam de desfrutar do referido local por falta de segurança, 
justificando a urgência deste serviço, Vereador Vilson Paese – PDT; 2348/613/08, Os 
Vereadores abaixo subscritos requerem, na forma regimental, que depois de lido e apreciado 
em Plenário, seja encaminhado ofício ao Diretor Presidente da Associação Gaúcha de 



 5 

Concessionárias de Rodovias – AGCR, Sr. Dr. Paulo Oiama de Macedo Silva, convidando-o 
para que venha a ocupar o espaço destinado ao Grande Expediente da próxima Reunião 
Ordinária, dia 1º de Dezembro do corrente, para realizar uma explanação com relação ao 
Projeto do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que prevê a prorrogação dos contratos 
de Pedágio, visando esclarecer as dúvidas dos vereadores desta casa e da população em 
geral. Este é um assunto importantíssimo, que envolve toda nossa comunidade e região,  e 
como representantes da população que nos escolheu, acreditamos que devemos 
proporcionar todos os esclarecimentos possíveis com relação a esta matéria, que faz parte 
da vida diária de todos nós carazinhenses. Vereador: Felipe Sálvia – PDT; Vereador: Luiz 
Leite – PDT; Vereador: Josélio Guerra – PMDB; Vereador: Adroaldo De Carli – PMDB; 
Vereador: Cláudio Santos – PSDB; Vereador: Gilnei Jarré – PSDB; Vereador: Jaime Fragoso 
– PSDB; Vereador: Vilson Paese – PDT; Vereador: Paulino de Moura – PTB Vereador: 
Antonio Azir – PTB; 2349/614/08, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, 
que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos Senhores Edis, seja enviado ofício 
ao Executivo Municipal com o seguinte Pedido de Informações: 1 – Que seja informado 
através de um relatório, os gastos com o processo de licitação e edital para contratação da 
Empresa de Transporte Coletivo; 2- Informar se houve a contratação de profissional não 
ligado ao município, ou seja, fora do quadro de servidores do município, para elaborar o 
edital e o processo de licitação, relacionando o nome do profissional e o valor pago pelos 
serviços contratados, encaminhando inclusive a cópia do contrato se houver; 3 – Informar 
ainda, se para a contratação de tal profissional, foi aberto processo de licitação ou se houve 
dispensa de licitação especificando o motivo neste caso; 4 – Na contratação de um 
profissional direto, por dispensa de licitação, um dos requisitos é ter notório conhecimento 
jurídico na área em que vai trabalhar, então que se fundamente quais foram as provas que 
foram juntadas na dispensa de licitação para contratação do profissional contratado, 
encaminhando a cópia das mesmas; Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2350/615/08, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que logo após submetido ao  
plenário, seja enviado ofício a Brasil Telecom S/A – Agência de Carazinho solicitando para 
que estude a viabilidade de solução definitivamente ao problema enfrentado de telefonia no 
Distrito Industrial Carlos Augusto Fritz e adjacências. Justificamos o requerimento devido aos 
problemas enfrentados pelas empresas, ficando incomunicáveis, sem acesso a Internet e 
sem falar nos transtornos financeiros. Segue anexa cópia do abaixo assinado das empresas 
prejudicadas, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 2351/616/08, O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que logo após submetido ao  plenário, seja enviado ofício ao Sr. 
Cláudio Diaz, Deputado Federal do PSDB/RS, solicitando a viabilização de emenda 
parlamentar no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), recurso que se destinará a 
construção de uma quadra poli esportiva na Escola Estadual de Ensino Médio Érico 
Veríssimo.Fundamenta-se tal pedido pelo a seguir relatado: a escola atende a mais de 1000 
alunos; os alunos nela atendidos são oriundos de diversos bairros de abrangência, como 
Borghetti, Ouro Preto, Princesa, Nova Ouro Preto, Winckler, .........embora com essa 
demanda de clientela, não possui nem quadra e nem ginásio, o mesmo ocorrendo na área 
de abrangência; apesar das dificuldades impostas, a escola tem se destacado, a nível 
municipal, regional e estadual em diversas modalidades competitivas; a escola, através da 
parceria do Estado do Rio Grande do Sul com a iniciativa privada, Poder Legislativo, Poder 
Executivo e Ministério Público, atende, nos finais de semana, projeto social de enorme 
relevância ao contexto social do município, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; moções dos 
senhores vereadores: 2352/665/08, ofício a Equipe da Empresa TW TRANSPORTES 
PARABENIZANDO-OS pela conquista de ter se sagrado CAMPEÃO no 7º CAMPEONATO 
ESTADUAL DE FUTSAL DO SEST SENAT, evento este que contou com a participação de 
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12 equipes de todo o Estado, na cidade de Bento Gonçalves nos dias 15 e 16 de novembro. 
Em nome do Poder Legislativo de Carazinho os nossos PARABÉNS pelos resultados 
alcançados, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2353/666/08, O Vereador abaixo assinado 
solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho ao Deputado Federal Beto Albuquerque e a equipe de assessores responsáveis 
pelo atendimento de seu Gabinete em Brasília, manifestando nosso agradecimento pela 
atenção com que fomos recebidos durante viagem a capital do país, quando tratamos do 
encaminhamento de pedidos de liberação de recursos para melhorias em nossa 
cidade.98Não podemos deixar de, mais uma vez, elogiar o trabalho que vem sendo 
desenvolvido pelo Deputado Beto Albuquerque, pois o mesmo, não tem medido esforços no 
sentido de favorecer o desenvolvimento de nossa região, prova disso foi à garantia que nos 
foi dada durante audiência em seu gabinete, de que providenciará de imediato a liberação de 
recursos para o asfaltamento do trecho de acesso ao Aeroporto Municipal, uma importante 
conquista para nossa cidade que há um bom tempo vem sendo almejada. Recebam, pela 
atenção, empenho e dedicação, o reconhecimento do Poder Legislativo Municipal de 
Carazinho, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2354/667/08, ofício a Professora PATRICIA 
DAIANE RECH DE OLIVEIRA e a Aluna PRISCILA SANTOS SOARES, enviando em nome 
do Poder Legislativo de Carazinho os nossos PARABÉNS pela participação no último dia 11 
de novembro, em Brasília no Congresso Federal, no Plenário Ulysses Guimarães de Sessão 
Plenária denominada PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO 2008, onde ambas estiveram 
bem representando nosso Município, o Estado e a Escola Estadual Cruzeiro do Sul, 
Vereador Paulino de Moura – PTB; 2355/668/08, O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício 
parabenizando a Associação Comercial e Industrial de Carazinho - ACIC,  na pessoa do Sr. 
Presidente Jocélio Nissel Cunha, pelo recebimento do Diploma e Medalha Cel. Octavio 
Frota, das mãos dos Coronel Trindade no dia 20 de novembro no 38º Batalhão da Brigada 
Militar de Carazinho.Nossos parabéns pela dedicação e capacidade profissional, 
contribuindo de modo e eficaz para elevar o prestígio do serviço de polícia ostensiva da 
Brigada Militar junto à sociedade e outras organizações, Vereador Adroaldo De Carli – 
PMDB; 2356/669/08, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o Deputado 
Estadual e Secretário Estadual do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais,  na 
pessoa do Sr. Márcio Biolchi, pela entrega de uma caminhonete Ranger zero quilômetro, no 
dia 20 de novembro para o 38º Batalhão da Brigada Militar de Carazinho que irá reforçar a 
patrulha rural. Nossos parabéns pela forma de mostrar que todo esforço que se faz no caixa 
do Estado para economizar recursos, para fazer com que o Rio Grande do Sul não trabalhe 
no vermelho, dá resultado. Pois a viatura irá atender todo o interior do município de 
Carazinho, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 2357/670/08, O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício parabenizando o Colégio La Salle,  na pessoa da Sra. Diretora Eloísa de Ávila, pelos 
71 (Setenta e um) anos de fundação do colégio no município, com atividade econômica na 
prestação de serviços educacionais e no ramo de atividade no ensino. Localizado na Rua 
Pedro Vargas, 1070 no Bairro Centro. Nossos parabéns a toda direção, funcionários e 
alunos pelo sucesso do crescimento do colégio no nosso município, Vereador Adroaldo De 
Carli – PMDB; 2358/671/08, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Empresa 
Hélios e Coletivos e Cargas Ltda,  na pessoa do Sr. Sócio-proprietário Romeu Ellias Kipper, 
pelos 61 (Sessenta e um) anos de fundação e investimentos da empresa no município, com 
atividade econômica na prestação de serviços e no ramo de atividades no transporte 
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rodoviário coletivo e de cargas. Localizada na Avenida Flores da Cunha, 3627 no Bairro 
Broecker. Nossos parabéns a toda direção, funcionários pelo sucesso do crescimento da 
empresa no nosso município, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 2359/672/08, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício parabenizando o Instituto de Educação Nossa Senhora da 
Glória,  na pessoa da Sra. Diretora Irmã Maria Nelsi Seimetz, pelos 59 (Cinqüenta e nove) 
anos de fundação do colégio no município, com atividade econômica na prestação de 
serviços educacionais e no ramo de atividade no ensino. Localizado na Rua Dr. Eurico 
Araújo, 228 no Bairro Broecker. Nossos parabéns a toda direção, funcionários e alunos pelo 
sucesso do crescimento do colégio no nosso município, Vereador Adroaldo De Carli – 
PMDB; 2360/673/08, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o Sr. João Abreu 
de Quevedo,  reeleito Presidente da Associação dos Moradores do Bairro Sassi no dia 20 de 
novembro de 2008, por aclamação de todos os membros da diretoria para a gestão 
2008/2010. Nossos Parabéns a toda diretoria pelo excelente trabalho desenvolvido em prol 
da comunidade do Bairro Sassi, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 2361/674/08, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Empresa Paina Pré Moldados Ltda,  na 
pessoa do Sr. Sócio-proprietário Édson Miguel de Souza, pelos 14 (Quatorze) anos de 
fundação e investimentos da empresa no município, com atividade econômica na prestação 
de serviços e no ramo de atividades na construção civil e pré moldados . Localizada na Rua 
Leoveral Subtil, 985 no Bairro Santo Antonio. Nossos parabéns a toda direção, funcionários 
pelo sucesso do crescimento da empresa no nosso município e região, Vereador Adroaldo 
De Carli – PMDB; 2362/675/08, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, 
que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Passo 
Real Corretora de Seguros Ltda,  na pessoa do Sr. Sócio-proprietário Nélson Gregory 
Giaretta, pelos 22 (Vinte e dois) anos de fundação e investimentos da empresa no município, 
com atividade econômica na prestação de serviços e no ramo de atividade em corretora de 
seguros . Localizada na Avenida Flores da Cunha, 1432 no Bairro Centro. Nossos parabéns 
a toda direção, funcionários pelo sucesso do crescimento da empresa no nosso município e 
região, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 2363/676/08, O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício parabenizando a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Alto 
Jacuí - Sicredi,  na pessoa do Sr. Gerente Regional Gervásio Jorge Diel, pelos 27 (Vinte e 
sete) anos de fundação e investimentos da cooperativa no município, com atividade 
econômica na sociedade cooperativa e no ramo de atividades em cooperativa de crédito. 
Localizada na Avenida Flores da Cunha, 1255 no Bairro Centro. Nossos parabéns a toda 
direção, funcionários e associados pelo sucesso do crescimento da cooperativa no nosso 
município, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 2364/677/08, O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício parabenizando a   Rede Supermercadista Comercial Zaffari – na pessoa da Sra. 
Diretora Presidente Cleci Camozzato Zaffari  , pelo recebimento do Prêmio do Carrinho Agas 
2008 Mulher Supermercadista, hoje em 24 de novembro de 2008 em Porto Alegre – RS. 
Premiação a qual reconhece personalidades e empresas em destaque no auto-serviço 
gaúcho. Nossos parabéns a toda diretoria da Comercial Zaffari, funcionários e demais 
colaboradores por transformar os supermercados em modelos para todo o Brasil, sendo 03 
(três) lojas no município de Carazinho do total de 16 (dezesseis), Vereador Adroaldo De Carli 
– PMDB; 2365/678/08, que seja enviado oficio parabenizando a Sra. Yeda Crusius, 
governadora do Rio Grande do Sul, o coordenador regional da defesa civil do Rio Grande do 
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Sul e o Capitão Luis Fernando Santos Carlos e demais autoridades do estado do Rio Grande 
do Sul, que na segunda-feira dia 24/11/2008 prestaram auxilio ao estado de Santa Catarina, 
enviando produtos de limpeza, colchões, cobertores, Vereador Josélio Guerra – PMDB; 
2366/679/08, que seja enviado oficio parabenizando aos pacientes e familiares que utilizam 
o hospital de caridade de Carazinho, que foi escolhido pelo 3º ano consecutivo o premio na 
pesquisa de satisfação dos usuários do SUS, a premiação ocorreu dia 05/11/2008 em Porto 
Alegre, Vereador Josélio Guerra – PMDB; 2367/680/08, O Vereador abaixo assinado solicita 
na forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado 
oficio de cumprimentos a Sociedade Beneficente e cultural Ile Asé Alanfim Oba Agunjú 
Jetioká , na pessoa de sua Presidente, Senhora CARMEM HOLANDA, alusivos às 
comemorações do Dia Nacional da Consciência Negra comemorado no 20 do mês corrente. 
Parabenizamos a todos os envolvidos neste projeto de conscientização, tão importante e 
necessário para a valorização da igualdade Étnico Racial em Especial a Sr. CARMEM 
HOLANDA por sua garra e luta e determinação para melhorar a vida dos menos favorecidos, 
uma história amor e dedicação para com o nosso semelhante, Vereador Vilson Paese – 
PDT; 2368/681/08, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a 
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE CARAZINHO (ADEFIC), na pessoa de seu 
Presidente, Senhor TIAGO MEIRA GOMES, que tanto nos orgulha proporcionando aos 
deficientes uma melhor condição de vida, sempre lutando por seus direitos. Um trabalho de 
amor e dedicação aos Portadores de Necessidades Especiais de Carazinho. Parabenizamos 
a Senhor TIAGO MEIRA GOMES e demais colaboradores da ADEFIC, pelo desenvolvimento 
deste trabalho importantíssimo e pela brilhante iniciativa de promover o I ENCONTRO DE 
ASSECIBILIDADE, demonstrando á todos a importância da inclusão e de se reivindicar os 
direitos a acessibilidade para todos os tipos de deficiências, Vereador Vilson Paese – PDT; 
2369/682/08, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido 
em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao proprietário da 
Agroveterinária Carafá, o Sr. Claudir Gilberto Muller, parabenizando pelas novas instalações 
de seu empreendimento que vem atender o município e a região.  Manifestamos nossas 
congratulações e nosso reconhecimento ao ato arrojado de empreendedorismo e a visão de 
continuidade de investimento em nosso município, acreditando na capacidade de 
desenvolvimento e sustentabilidade do comércio carazinhense e regional. Desejamos 
também sucesso a equipe de funcionários da empresa que ao longo dos anos vêm se 
destacando pelo atendimento e principalmente pela satisfação proporcionada aos clientes, 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; seriam essas as moções apresentadas pelos senhores 
vereadores para a presente reunião; Presidente Vereador Luiz Leite; registramos a 
presença do vereador eleito De Loreno que se encontra na casa, que assumira a partir de 
primeiro de janeiro de 2009, bem como o presidente do sindicato dos servidores municipais, 
o Chico, e o seu Silveira que esta sempre presente nas reuniões legislativas, conforme 
acordo das lideranças de bancada para que fosse suprimido o intervalo regimental bem 
como o grande expediente, usaremos parte desse tempo para que a professora Patrícia 
Rech e a aluna Priscila Soares da escola de ensino médio Cruzeiro do Sul façam uso da 
palavra, peço aos senhores, lideres de bancada para que as conduzam até a tribuna, para 
falar do projeto parlamento Jovem;  Professora Patrícia Rech de Oliveira;  Boa noite ao 
presidente da câmara de vereadores, Sr. Luiz Leite, demais vereadores, senhores e 
senhoras presentes. Foi com grata surpresa e emoção que recebi o convite para estar aqui 
hoje apresentando a todos os presentes o resultado de nossa participação em Brasília na 5ª 
edição do parlamento jovem brasileiro. Gosto muito de desafios e, apesar de não militar 
política partidária, não posso eximir-me de minha função maior como educadora, que é a de 
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formar opiniões. Desse modo – e também por aceitar desafios resolvi, mesmo que em pouco 
tempo hábil, apresentar a proposta aos meus alunos sobre a possível participação nessa 
louvável iniciativa da câmara dos deputados, ao que imediatamente foi bem recebido por 
eles. O parlamento jovem brasileiro instalado anualmente, é regulado pelo ato da mesa nº 
49/04 e pela resolução 12/03 da câmara dos deputados, tem por objetivo possibilitar aos 
alunos de escolas publicas e particulares a vivencia no processo democrático mediante a 
participação em uma jornada parlamentar na câmara dos deputados. Especificamente nesta 
5ª  edição, o projeto parlamento jovem brasileiro, foi marcado pela comemoração aos 20 
anos da constituição federal do Brasil. O evento ocorreu na semana de 10 a 14 de novembro 
de 2008, sendo que os deputados jovens foram pré-selecionados pelas secretarias de 
educação dos respectivos estados, por meio da apresentação de um projeto de lei. Os 
projetos foram encaminhados à câmara, onde uma comissão, formada por servidores da 
área legislativa, escolheu os projetos participantes, e grande foi à satisfação que tive como 
educadora, por ter projetos de lei, elaborados por minhas alunas do I.E.E. Cruzeiro do Sul 
Oniva de Moura Brizola,  Priscila Santos Soares e Suzinari de Almeida Pinto, que 
infelizmente não pode se fazer presente hoje, mas projetando não apenas nossa querida 
Carazinho, mas também o estado do Rio Grande do Sul, a divisão das vagas para 
deputados jovens seguiu a mesma proporção que cada estado tem  na câmara dos 
deputados, possibilitando aos participantes selecionados a atuação como parlamentares, 
bem como a discussão e a apresentação de propostas que podem ainda virar lei. Essa 
proximidade das jovens lideranças fez com que se saiba quais são os assuntos que mais 
interessam à jovem população, bem como esses mesmos estudantes passam a conhecer de 
perto e de modo esclarecedor como funciona a máquina administrativa, passando a perceber 
o cenário político de forma diferente a partir do momento em que atuam efetivamente no 
processo legislativo. Durante esse período da legislatura, que teve a duração de cinco dias, 
todos os participantes aprovados tiveram a oportunidade de experimentar o dia a dia dos 
parlamentares brasileiros no desempenho de suas funções. O tramite das proposições 
apresentadas pelos deputados jovens deu-se de acordo tanto quanto possível, com as 
normas regimentais vigentes na câmara de deputados. Sob a ótica de educadora, pude notar 
o quanto alunos de outros estados já vem extremamente politizados de suas regiões, o que 
me faz perceber a necessidade de nós educadores desenvolvermos parcerias e 
trabalharmos a consciência do exercício da cidadania através da constituição federal e de 
outros recursos, mas, acima de tudo, percebo que primeiro é fundamental conhecer bem a 
administração municipal, estadual e conseqüentemente a federal, acredito que se nos 
engajarmos nessa participação através de parcerias na área da educação e da 
administração publica nas três esferas citadas, possamos amadurecer politicamente e 
atuarmos como cidadãos conscientes de nosso papel. O contato com nossos representantes 
de estado, tanto na câmara de deputados como também no senado, faz com que na minha 
humilde posição possa não apenas sonhar como uma maior atuação dos gaúchos em 
iniciativas como essa, de grande proporção, mas também leva a crer numa maior projeção 
de nosso estado perante os poderes. Apesar da aprovação dos projetos de lei nas 
comissões, apresentados por nossas jovens parlamentares gaúchas: Priscila Santos Soares, 
Marina de Oliveira Finger, Mariele Hofman e Rhamonytta Costa Andreatta, não conseguimos 
passar na votação da ultima sessão ordinária, mas a aprendizagem que essas jovens 
tiveram, será única e significante para o resto de suas vidas. E para encerrar, registro aqui 
meu profundo agradecimento a todos que de alguma forma, contribuíram, disponibilizaram 
de seu tempo, para apoiar esse trabalho, como o Dr. Ricardo Xavier que nos deu 
orientações no aspecto da legalidade, colegas de trabalho que cederam espaço de suas 
aulas e até se engajaram dando dicas aos alunos como a professora Silvana Souza e Carla 
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Rostirolla, e como são muitos os nomes que tenho a agradecer, não gostaria de ser injusta 
em deixar de mencioná-los, mas não posso deixar de agradecer a pelo menos três grandes 
figuras que me apoiaram do inicio ao fim desse trabalho, sem medir esforços para 
concretizar nossa participação: a diretora da escola, Jeanice Polla, que não esta presente 
em razão de uma capacitação de gestores, meu pai José Elon Lírio de Oliveira, que é 
responsável por tudo o que hoje sou, e meu namorado, Joemir Machado, que além de um 
grande companheiro foi meu suporte durante os momentos de esgotamento em face das 
dificuldades enfrentadas e acúmulos de tarefas. Parabéns e muito obrigada! Sem vocês, 
certamente, eu não teria chegado até aqui. Essa honra, faço questão de dividir com vocês! 
Obrigada também ao Vereador Adroaldo De Carli que nos fez o convite para hoje estarmos 
aqui, obrigada também aos demais vereadores pelo reconhecimento, são considerações 
como essa, ora concedidas que tornam ainda mais significativo o exercício de nossa 
profissão, muito obrigada a todos; Deputada Jovem Priscila Santos Soares; boa noite 
senhoras e senhores presentes, faço então a leitura do projeto: PROJETO DE LEI N° 
001/08. Amparado no Art. 196 da Seção II dispõe sobre a  esterilização gratuita às famílias 
de baixa renda. O Parlamento Jovem Gaúcho decreta.: Artigo 1° - Fica autorizado o 
benefício de esterilização gratuita e opcional a homens e mulheres com a finalidade de 
planejamento familiar e controle de natalidade. Parágrafo único — Para efeitos desta lei, fica 
assim estabelecido: inciso I — O governo terá um limite de atendimento mensal conforme 
critérios de seleção baseados no número de componentes familiares e baixa renda mensal, 
beneficiando a ambos os sexos na faixa etária reprodutiva na idade média dos 21 anos aos 
45 anos. Inciso II  - Criação de um termo de compromisso onde cada beneficiado assuma a 
responsabilidade pelo benefício, bem como de ciência da necessidade de uso de 
preservativos para evitar a disseminação de doenças sexualmente transmissíveis. Artigo 2° - 
Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. JUSTIFICATIVA: Considerando a LEI Nº 
9.263, do § 7° da constituição federal, e levando-se em consideração o fator de desigualdade 
social e econômica do país, aliadas ao preocupante aumento da criminalidade envolvendo 
menores, faz-se necessário criar condições para que os casais de baixa renda possam, 
mediante opção de cada um e conforme critérios de seleção previamente definidos, 
submeterem-se ao processo de esterilização gratuita a fim de um maior controle de 
natalidade mediante planejamento familiar, proporcionando aos filhos já nascidos todas e 
quaisquer condições de dignidade humana conforme previsto no estatuto da criança e do 
adolescente. Deputada Jovem: Priscila Santos Soares. I.E.E. Cruzeiro do  Sul Oniva de 
Moura Brizola. Profª Patricia Daiane Rech de Oliveira. Carazinho – RS; Professora Patricia 
Rech de Oliveira; faço então a leitura representando a deputada jovem Susimari de Almeida 
Pinto: PROJETO DE LEI N° 002108. AUTORIA: Parlamento Jovem Gaúcho Partido da  
Educação e da Saúde. Dispõe sobre a prevenção do uso indevido de drogas Artigo! O 
parlamento jovem gaúcho decreta: artigo 1º - Cada escola deverá estar associada, ou 
promover um projeto dinâmico de prevenção ao uso indevido de drogas. Artigo 2 º - através 
de palestras e disponibilidade de material informativo, fazer com que não só a escola e sim 
toda a comunidade se envolvam no projeto. Artigo 3º fica previsto que a escola que não se 
dispor a participar ou promover tais projetos têm o dever de dar assistência aos jovens que 
interessarem-se por campanhas de divulgação contra ao uso dessas drogas. Artigo 4º - as 
palestras devem ser dinâmicas e gratuitas aos jovens, que terão de participar ativamente na 
campanha, bem como na sua divulgação. Artigo 5º - O projeto compreenderá: inciso I – 
divulgação da campanha, com no mínimo 10 dias de antecedência; inciso II – reunião dos 
jovens bem como dos seus pais; inciso III contactação de pessoas qualificadas que possam 
palestrar sobre o assunto; inciso IV – organização de oficinas que incentivem os alunos 
dependentes a aperfeiçoarem suas capacidades mentais e artísticas para incluí-los 
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novamente na sociedade. Justificativa: considerando-se que a escola é um ambiente que 
também tem por objetivo educar crianças e jovens para o futuro, tem-se a idéia de divulgar 
projetos que previnam o uso de qualquer tipo de substância que degradem o ser humano, 
contribuindo assim para a redução do numero de mortes por consumo de drogas licitas e 
ilícitas. Então fica ai uma aposta de um projeto que futuramente essa câmara possa pensar a 
vir desenvolver, até em vista da participação dos Vereadores Paulino de Moura, Vereador 
Antonio Azir e Vereador Felipe Sálvia que se fizeram presentes na posse dos parlamentares 
jovens em Brasília a quem eu agradeço pelo apoio ora concedido também, muito obrigada a 
todos pela oportunidade;  Presidente Vereador Luiz Leite; nós agradecemos a presença de 
vocês, professora Patrícia e da aluna Priscila Soares na apresentação desses trabalhos, 
esse trabalho maravilhoso pelo qual foram reconhecidas pelos nossos deputados, 
congressistas, pelo estado do Rio Grande do Sul, e queira Deus que projetos como esse 
estejam a cada momento sendo executados, elaborados, por professores e alunos, para que 
no futuro Carazinho, o Rio Grande como um todo possam ser ainda melhores representados 
por pessoas como vocês, meus parabéns, eu concedo a palavra ao autor do requerimento, 
Vereador Adroaldo De Carli, para que se pronuncie a respeito desse trabalho nesta 5ª edição 
do parlamento jovem brasileiro; Adroaldo De Carli; senhor presidente, senhores 
vereadores, também quero cumprimentar aqui o vereador eleito, De Loreno, que esta 
assistindo essa sessão plenária, também o suplente Marcos Soares, o Chico presidente do 
sindicato dos servidores municipais, satisfação, Moreira diretor da eletrocar ex-funcionario 
dessa casa, imprensa, a todos aqui presentes, ao vereador João batista que agora assume 
até o final desta legislatura, em face do pedido de licença do Vereador Cláudio Santos, 
nosso amigo particular, dizer senhor presidente, agradecer a oportunidade de vir aqui falar 
deste requerimento que nós solicitamos e de pedir e cumprimentar em especial a professora 
Patrícia, as alunas, a Susimara que não esta presente mas apresentou o seu projeto de lei, e 
também a Priscila Santos Soares que esteve aqui lendo para nós seu projeto apresentado, 
Parlamento jovem brasileiro 2008 que foi esse o projeto, acredito eu professora que foi uma 
participação voluntária da escola, acredito que não foi obrigatório, então isso demonstra 
assim como educador, foi voluntário né,  a participação, não foi obrigatória, isto então a 
gente observa, temos aqui, em nossa cidade, Carazinho, educadoras com essa disposição 
quero parabenizá-la, porque normalmente quando vem esses projetos se da as costas e não 
se participa, mas você teve junto com a diretora, quero salientar a ocasião que esteve aqui 
nesta tribuna valorizando, reconhecendo todas as pessoas que lhe cercam, a diretora, 
colegas de trabalho, seu pai, seu namorado, seus amigos, isso que é bonito, nós 
lembrarmos também nessas horas as pessoas que nos motivam muitas vezes em nossas 
vidas a tomarmos decisões, acredito que esse tenha sido o seu pensamento, sua intenção, 
porque nós também queremos parabeniza-la, reconhecer o seu trabalho, a sua disposição 
de participar de um projeto como esse, que alias tivemos ai, semana passada a prova do 
ENEM a nível nacional, onde os alunos do Rio Grande do Sul tiraram o primeiro lugar, então 
mostra assim que realmente o nosso estado, a educação estadual, vocês que são do estado 
como educadora, a sua qualidade, queremos mais sim, queremos, apesar de ser o primeiro 
lugar acredito que poderia ser melhor, e acredito que devemos trabalhar intensamente na 
educação e passa por participar de projetos como esse, vejam bem colegas vereadores, os 
assuntos abordados nesse projeto, interessante, preocupadas como a Susimari com a 
educação, na questão da prevenção do uso indevido de drogas dos jovens, que vá até 
conciliando também um requerimento que eu li a pouco ai do Vereador Paulino de Moura, 
Vereador Felipe Sálvia , Vereador Luiz Leite, parabéns aos vereadores também com o 
interesse de buscar uma solução, de amenizar essa situação, então com o requerimento 
solicitando uma viagem para a cidade de Toledo, visitando uma fazendo especializada nessa 
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área, mas é assim que se faz Paulino, sei que tu esta a frente desse projeto, é sair daqui, 
buscar o que tem de bom, fora de Carazinho, fora do Rio Grande do Sul, é assim que tem 
que fazer, esse é o papel do vereador, não é só ficar aqui, falar e falar, não, nós temos que 
agir, isso ai o Alemão sabe muito bem fazer, apesar que algumas pessoas contestam 
algumas ações, não é Vereador Alemão,  mas nós sempre entendemos o seu pensamento, 
a sua intenção, assim como os outros colegas vereadores, parabéns, se eu não faço muito 
isso é porque realmente eu não tenho tempo, mas você na sua visão se dispõe a deixar seus 
assuntos particulares e ir em busca desse trabalho, então isso tudo concilia exatamente, 
senhores colegas vereadores, a idéia dessas jovens, que nem a Susimari falando 
exatamente num projeto das escolas se envolver com palestras, com cursos, na questão 
gratuita ao jovem, participar das atividades de campanha quanto às drogas, esta exatamente 
correto, por isso foi premiado, assim como a jovem Priscila que esta aqui presente, também 
preocupada sobre a esterilização gratuita as famílias de baixa renda, nós estivemos um dia 
na campanha, eu como candidato a prefeito, os senhores como candidatos a vereadores, De 
Loreno que se elegeu também, esteve visitando toda nossa cidade e sabe o problema sério 
que tem muitas famílias de baixa renda com seis, sete, oito, dez, onze filhos, e muitas vezes 
não tem infelizmente um conhecimento, uma educação apropriada para requerer junto ao 
sistema de saúde, a vasectomia para os homens, laqueadura para as mulheres, não é 
Paese, a gente vê tanto isso ai, isso realmente a gente sabe que tem que ser mais 
intensificado, mais divulgado, e a Priscila vem exatamente com essa idéia, então vejam bem, 
exatamente abordando problemas sociais muito fortes que estão na nossa comunidade, 
estão em todo nosso Brasil, enfim no nosso mundo todo, autorizando o serviço de 
esterilização gratuita e opcional, e olha bem, isso que é importante, acredito que o Dr. 
Ricardo Xavier também, teve uma participação colocando regras, colocando critérios para as 
pessoas participarem desse procedimento, idade, componentes familiares, baixa renda, tudo 
isso cercou o projeto, então esta de parabéns, sempre digo, quando a gente é premiado, 
qualquer um participa de um projeto, não é a toa, é porque fez um projeto consistente, um 
projeto sério, e se ganhou é porque foi merecedor, então parabéns a professora, estendida a 
toda a escola Cruzeiro do Sul, a Patrícia, parabéns a Priscila Santos Soares, parabéns a 
Susimari, quero falar em meu nome, em nome do Deio da bancada do PMDB, e também de 
todos os vereadores, tenha certeza que a gente fica muito satisfeito, não poderia deixar de 
agradecer ao presidente que aceitou o nosso requerimento, fazendo o convite as alunas e a 
professora, que viessem aqui mostrar esses jovens que fazem acontecer em Carazinho o 
destaque de nossa cidade a nível no cenário nacional, é isso que é importante, nós aqui 
legisladores, representantes da comunidade de Carazinho dar o reconhecimento a vocês e 
continuem assim, e se depender de nós estamos a disposição sempre para auxiliá-los, muito 
obrigado e parabéns novemente a vocês; Presidente Vereador Luiz Leite; Vereador Vilson 
Paese; Vereador Vilson Paese; posso falar da mesa para não usar a tribuna, mas eu quero 
pedir licença ao Vereador Adroaldo De Carli, que foi o autor do requerimento, que vossa 
senhoria me permita que eu teça um pequeno comentário sobre o projeto, ninguém mais 
apropriado do que vossa excelência e já fez os comentários, mas eu não poderia de forma 
nenhuma deixar de abordar o assunto relevante que a professora e a aluna fizeram, a 
professora Priscila, e a Patrícia, a Priscila aluna não é? Parabéns a professora e a aluna, 
mas olha o assunto que abordaram, controle da natalidade, a classe alta, a classe média, 
essa já faz o seu controle natural, o que não tem controle nesse pais, é a camada mais 
necessitada da população, e não se pode entender e esse vereador sempre bateu no 
controle, e o controle na vertical, porque não pode uma família somar por dúzia, quando um 
filho  é muito importante, e quando você sabe que o mercado de trabalho, Vereador Paulino 
de Moura, você que trabalha nessa área, não é tão fácil para arrumar emprego e para dar 
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educação a todos e creche a todos, e agora eu vejo que o colégio, educandário, a aluna fala 
exatamente no que o Paese sempre falou, tem que haver sim, vasectomia e esterilizar, não 
pode haver uma família com doze, com quinze, com dezoito, no mundo de hoje, podia há 
trinta, quarenta anos atrás quando as famílias dos italianos vieram para cá e precisavam de 
mão de obra e tinha área de terra e condições para todos, hoje não tem, então eu 
parabenizo os dois assuntos, o projeto em si, não passou, não foi aprovado, mas levantaram 
a tese, isto é muito importante, e mais, o problema da droga, nós tivemos uma reunião no 
ministério publico, essa semana todos os vereadores, prefeito atual, o prefeito eleito, a 
promotora encheu os olhos de lagrimas de ver o sofrimento do problema do craque em 
Carazinho, então realmente, parabéns a vocês, parabéns Zelão pela sua filha professora, 
parabéns Joemir, meu amigo particular também, pela sua namorada, e que Deus ilumine a 
todos nós, e que nós tenhamos um mundo melhor, muito obrigado; Presidente Vereador 
Luiz Leite; Vereador Alemão para fazer uso da palavra; Vereador Paulino de Moura; 
senhor presidente, senhores vereadores, em nome da bancada do PTB eu quero estender 
algumas considerações, dizer ao De Loreno como vereador eleito, ao Marcos como 
suplente, demais pessoas, imprensa escrita e falada, qual foi a nossa alegria que um dia 
antes da viagem da professora Patrícia e da Priscila e a outra coleginha dela que o pai não 
concebeu essa viagem, eu imaginei quando fui a Brasília pela primeira vez aquele mundo, 
um outro mundo, um outro estado, um pais, e ai como é que conseguiriam se comportar lá, e 
qual foi a nossa felicidade que quando nós lá estávamos, estava lá a professora Patrícia e a 
aluna Priscila, fazendo a abertura dos trabalhos, e quando nós anunciamos que a câmara de 
vereadores de Carazinho, do Rio Grande do Sul, juntamente com o Vereador Felipe Sálvia e 
o Vereador Antonio Azir, eu vi a alegria que estampou-se nos olhos, no rosto da professora e 
da aluna, porque são 513 deputados, e poucos tiveram a felicidade de ter lá três 
representantes do poder legislativo, então isso deixa a gente muito feliz, e eu quero dizer 
assim, para a professora Patrícia, eu como ex-vigia do Cruzeiro do Sul, eu fui guarda no 
Cruzeiro do Sul, e hoje estou aqui a representar a sociedade de Carazinho, e ver que lá tem 
lideranças, tem professores preocupados com o desenvolvimento intelectual, moral, ético de 
seus alunos, então esse trabalho, eu já disse isso a ti lá em Brasília, esse trabalho foi um 
trabalho de uma guerreira, de uma lutadora, que botou tudo em cima disso, e em cima disso 
conhecendo teu pai como conheço, eu não tinha duvida que isso daria um resultado bom 
para a sociedade, então eu quero dizer em nome da bancada do PTB, em meu nome, que 
vocês estão de parabéns, esse poder, pense bem, colegas vereadores, de 513, nós, o 
município de Carazinho, colocou duas pessoas, dois projetos, pensem bem a grandeza 
disso, a dimensão desse projeto, então eu acho que nós aqui em Carazinho já temos o 
vereador mirim, nós temos que ir junto com a professora buscar desenvolver para a 
sociedade mais conhecimentos sobre o poder legislativo, e aqui esta Ricardo Xavier, um 
elogio a ti, como servidor desta casa, de que você conseguiu junto com a professora, junto 
com os alunos, junto com o colégio, engrandecer o nosso nome, o nome de Carazinho esta 
lá estampado com duas jovens, infelizmente a segunda não pode ir, mas nós estamos de 
parabéns, e quando eu digo nós, porque a situação ela funciona na coletividade, quando nós 
inserirmos isso na sociedade, nós teremos muitas vitórias, eu sou uma pessoa muito clara, 
muito simples, mas muito objetiva, e uma das lutas que eu não pararei, sim, é a dependência 
química, porque eu entendo que a dependência química tanto da bebida quanto das drogas, 
ela trás um prejuízo para as famílias muito grande, eu tenho quatro filhos, graças a Deus, eu 
tenho a certeza que eles não bebem, que eles não fumam, isso me deixa tranqüilo, eu estou 
muito entristecido com o craque que esta assolando o nosso município, hoje a droga, o 
craque ele esta terminando com as famílias, e ai deixa uma preocupação esse vereador, e 
tenho certeza os demais colegas, e agora nós estamos lutando muito e o Vereador Felipe 
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Sálvia teve uma participação decisiva, Vereador Antonio Azir, e a minha pessoa onde nós 
fomos buscar recursos, e um bom aporte de recursos, Vereador Vilson Paese, para nós 
fazermos uma fazenda para recuperação de dependentes químicos, não adianta clinica, 
clinica nós temos umas quantas, e umas quantas boas a fazenda tem um diferencial ela trata 
o ser humano na integridade, ela dá dignidade, ela fala da palavra para o ser humano, ela 
faz o ser humano trabalhar, ela faz o ser humano ter renda, fica no mínimo um ano nessa 
fazenda onde ele busca sua auto afirmação, de volta para a sociedade, porque na clinica o 
que eles fazem, eles vão lá e desintoxicam, o menino, a amenina, o jovem ou o cidadão, e 
ele volta para a sociedade de novo convivendo com os mesmos amigos que ele tinha até 
entrar lá, na fazenda é diferente, porque na fazenda vai falar sobre a palavra, vai dar 
dignidade e honradez a ele, e vai dar renda, então durante um ano ele planta, ele colhe, ele 
vende e faz parte daquele lucro, então nós precisamos em Carazinho uma fazenda e 
estamos indo buscar sim subsídios e mais coisas que nós possamos implementar aqui, eu 
fugi porque depois eu não vou usar a tribuna para esse assunto, estão esta de parabéns a 
professora Patrícia, esta de parabéns a Priscila, esperamos que esse projeto não morra 
nesse momento, precisamos buscar mais e mais e vocês interagir, eu gostaria que a partir 
do ano que vem vocês tivessem no poder legislativo, para que vocês conhecessem a 
posição de cada um dos vereadores que foram eleitos, porque aqui é a casa do povo, é aqui 
que se discute as coisas em prol da sociedade, esta de parabéns, nossa comunidade, o 
colégio Cruzeiro do Sul receba também de nós os elogios, muito obrigado e até uma próxima 
oportunidade; Presidente Vereador Luiz Leite; não havendo vereador que queira se 
pronunciar, ainda sobre a questão das drogas, Carazinho esta fazendo a sua parte porém 
ainda muito acanhado, e lá na minha primeira legislatura, a gente já lutava e depois na outra 
legislatura com o Vereador Paulino de Moura, Vereador Antonio Azir, Vereador Felipe Sálvia, 
Vereador Vilson Paese, o pessoal ai dos mais antigos, não mais velhos, os mais antigos, a 
gente sempre lutou para que isso pudesse aflorecer, acontecer em Carazinho, então 
parabenizo os três vereadores que estiveram em Brasília para buscar esse aporte financeiro, 
queira Deus que o município consiga trazer e que seja liberado essa verba porque quem 
trabalhou com isso sabe, e eu trabalhei alguns anos e continuo trabalhando, sou um dos 
fundadores do CMPP de Carazinho, então a gente sabe da importância da recuperação, da 
reintegração do jovem ou do cidadão na sociedade, porque hoje o problema do craque, da 
cocaína, da maconha, das dependências químicas, não esta só nos adolescentes, muitas 
vezes os adolescentes tem o exemplo dentro de casa, os próprios pais de família às vezes,  
não é culpa deles não, é como encontrar uma pessoa alcoolizada em coma, é comum, nas 
cidades do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil afora, Carazinho não seria diferente, 
muitas vezes tu encontra uma pessoa que bebeu demais, esta ali deitada de uma certa 
forma, em posições que um ser humano normal não conseguiria ficar meia hora, ficam ali 
duas ou três horas atirados na beira de uma calçada, as pessoas não sabem que aquela 
pessoa esta em coma profundo do alcoolismo, e esta a um passo da morte, então isso é 
uma realidade e o alcoolismo também é um problema seriíssimo em Carazinho, isso nós 
trabalhamos muito no CMPP,  só para finalizar, dizer aos presentes, também quero registrar 
a presença da Ana Maria, da Simone que se fazem presentes nessa sessão, que 
anteriormente já havia registrado a presença da imprensa mas elas não se encontravam 
ainda, Marcos Soares nosso suplente de vereador que se encontra presente, dizer a vocês 
que há dez anos atrás como presidente do CMPP, nós fizemos um movimento muito grande 
em Carazinho, aqui no salão nobre do Aparecida, com a Drª. Valeska, Dr. Paulo Kohmann, e 
outras pessoas envolvidas no CMPP, no tratamento e na prevenção de drogas e alcoolismo, 
e trouxemos a coordenadora nacional de combate às drogas e dependências químicas, e ela 
na época já dizia para nós, a mais poderosa das drogas esta por vir ainda por essas regiões, 
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e a professora sabe do que eu e vou falar, que é a “merla”, e hoje o Vereador Jaime Fragoso 
entrava na minha sala e nós falando sobre essas coisas, daí surgiu o assunto de vocês, ele 
dizia assim, Vereador Luiz Leite, diz que tem uma tal de droga chamada “merla” na capital 
do estado diz que é uma loucura aquilo, digo, vereador, eu tenho conhecimento disso há dez 
anos atrás, e a “merla” nasceu em Brasília, vocês imaginem, lá eles fizeram as misturas 
químicas de drogas e mais drogas e nasceu e batizaram a tal da droga como “merla”, vejam 
bem onde foi o nascedouro deste mal, Brasília, e esta droga, quando ela é usada e a pessoa 
se torna mesmo dependente, ela tem pouquíssimos anos de vida, talvez em torno de três a 
cinco ou seis anos, depois a pessoa morre, em três a quatro meses ela começa a dar os 
sinais nas narinas, em questão de um ano de uso ou um pouco mais, o cidadão perde 
praticamente toda essa parte das narinas, e dos lábios, então vocês vejam a tristeza que 
isso é, e o que esta acontecendo no nosso país, para nós que temos os nossos filhos, 
nossos netos, nossos parentes, a nossa sociedade como um todo, a nossa juventude, os 
nossos adolescentes, as nossas crianças, vamos rezar para que Carazinho, esta infame 
desta droga, não passe nem por perto, mas com certeza daqui uns anos vamos ter 
resultados trágicos também na nossa comunidade, parabéns a vocês pelo trabalho pelo 
esforço, e também pelo sucesso de vocês, que Deus de muita saúde, muita força e coragem 
para vocês, somado as demais pessoas que colaboraram com vocês e com certeza não 
estarei aqui no ano que vem e mais alguns vereadores dessa 14ª legislatura, mas os futuros 
vereadores que se engajem nessa luta porque uma luta só se vence quando se dão às 
mãos, formam-se uma corrente, e vão em busca de seus objetivos, parabéns a vocês, que 
Deus abençoe vocês e continuem firmes nesse trabalho e se Deus quiser com o apoio da 
comunidade e desse parlamento, nós interrompemos essa sessão por um período de dez 
minutos, porque temos alguns projetos para discutir na sala da presidência, convido os 
senhores vereadores para passar até a sala da presidência, bem como os jurídicos dessa 
casa; retornando a reunião ordinária, passamos agora para a ordem do dia onde será 
apreciado e votado os requerimentos e moções, solicito ao senhor secretario para que faça a 
leitura do numero e autor dos requerimentos que irão à votação, pois não Jaime; Vereador 
Jaime Fragoso; como foi acordado votar em bloco eu pediria destaque naquele pedido de 
informação; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não fica então concedido o destaque 
para o pedido de informação de autoria do Vereador Felipe Sálvia; Secretário Vereador 
Adroaldo De Carli; requerimento de nº 01 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 03 Vereador 
Vilson Paese – PDT; nº 02 Vereador Paulino de Moura – PTB, Vereador Luiz Leite – PDT e 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; n º 04 de autoria de todos os vereadores desta casa; nº 06 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 07 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Presidente Vereador 
Luiz Leite; está em discussão os requerimentos que irão a votação, não havendo vereador 
que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão 
os demais que se manifestem, aprovados os requerimentos por unanimidade, esta em 
discussão o requerimento pedido de informação de autoria do Vereador Felipe Sálvia que foi 
pedido destaque pelo Vereador Jaime Fragoso, esta em discussão, Vereador Paulino de 
Moura; Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, senhores vereadores,  imprensa 
aqui, através da Simone, Fernando, da Ana, De Loreno, seu assessor, seu Silveira, Chico, 
Marcos, infelizmente ou felizmente a vida ela nos traz algumas coisas que a gente tem que 
se posicionar, eu quero dizer que eu estarei aqui representando ou defendendo o governo do 
prefeito Alexandre até dia 31 de dezembro, porque essa posição o meu partido tomou, o 
meu partido decidiu, eu não estava no momento em Carazinho, mas tudo que o meu partido 
fez, tudo que eu cheguei em Carazinho fiz e vou fazer, quanto a esse pedido de informação 
eu já deixei claro, para o senhor prefeito municipal, em diversas reuniões e quem participou 
dela sabe, que relacionado a situação da licitação, envolvendo a empresa Gloria, envolvendo 
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outra empresa, eu sempre fui contrario, e tudo que dela desse fruto eu estaria contrario a 
posição e a visão do senhor prefeito municipal, e ele me disse, que concordava com isso, 
muitas vezes no gabinete dele nós discutimos em alto e bom tom, porque cada um querendo 
demonstrar para o outro quem tinha razão e quem não tinha, e eu entendo que o senhor 
prefeito municipal, naquele momento ele me deu liberdade para eu fazer o que eu bem 
entendesse, nesse quesito, nessa situação, então eu sou favorável a esse pedido de 
informação porque eu entendo e gostaria de saber quanto foi gasto para trazer ou para fazer 
essa licitação através de um advogado de Porto Alegre, será o bônus, ou será o ônus, eu 
votarei favorável porque eu sempre disse ao prefeito, eu não disse para ninguém, eu disse 
para o prefeito, que eu não concordava do jeito que estava se fazendo a licitação, então não 
interprete que eu estou aqui a atirar no governo que até agora eu tive beneficie, eu fui usei 
ele em prol da comunidade, eu não estou contra o governo do Alexandre, eu estou sim 
relacionado à licitação especifica, então por isso que eu fiz questão de vir aqui justificar, 
porque eu entendo que tem um partido, e o partido é comandado pelo Vereador Antonio Azir, 
ele é presidente do partido e eu quero deixar bem claro que outros pedidos de informação, já 
teve outros e eu não encaminhei ele porque eu entendia que eu estava traindo ao prefeito 
Alexandre, mas nessa situação eu deixei sempre bem claro, graças a Deus e se vierem me 
desmentir eu tenho como dizer a verdade, porque a verdade é uma só, nesse quesito eu 
tenho liberdade, o prefeito me disse agora esses dias, descendo  a escada, que eu tinha 
liberdade para fazer o que eu bem entendesse, referente à licitação, que ele entendia que 
estava se fazendo correto, eu respeito isso e continuarei respeitando, mas eu divergia dele 
achando que não se estava usando os melhores critérios, então por isso que eu votarei 
favorável a esse pedido de informação, obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; continua 
em discussão, não havendo mais, Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; senhor 
presidente, senhores vereadores, pessoas que assistem a reunião na casa a nossa 
saudação, até não iria me manifestar  mas para que fique bem claro a justificativa do 
Vereador Paulino de Moura, meu colega de bancada, creio eu que não cabe neste pedido de 
informação, porque eu não vejo no que venha beneficiar ou prejudicar a empresa Glória, se 
o município contratou alguém para fornecer um parecer sobre a licitação, para 
assessoramento ou não, eu não vejo o que trará este pedido de informação em beneficio da 
empresa Glória, se o município gastou mil reais ou  gastou cem mil reais, qual a diferença 
para a empresa glória, qual a diferença para o usuário do transporte publico que é o maior 
interessado no transporte coletivo da nossa cidade e também nesta licitação que 
infelizmente se arrasta por mais de dois ou três anos, então não é uma questão, eu vejo aqui 
uma retaliação pessoal, vejo aqui uma retaliação política partidária contra a administração 
atual que finda esse mandato, eu pergunto novamente e dou um a parte para o vereador me 
responder, o que vai fazer de diferença para a empresa Glória a questão de que se o 
município usou de um profissional externo ou não, e se usou e pode usar, isso é uma 
questão que o prefeito pode contratar um assessor no momento que quiser para assessorá-
lo em qualquer projeto; Vereador Paulino de Moura; colega vereador, eu nunca botei como 
empresa Glória, o recurso gasto com este advogado ele poderia ser colocado lá no lar da 
menina, esse recurso poderia ser colocado em qualquer outro, quem esta sendo lesado não 
é o usuário da empresa Glória, sim a população de Carazinho, porque vamos lá, se gastou 
cem mil, se gastou dez mil, se gastou cinqüenta mil, ele esta gastando dinheiro publico, só 
isso, em nenhum momento eu estou em defesa da empresa Gloria, a minha defesa é de que 
é dinheiro publico e dinheiro publico não pode ser mal usado se o foi mal usado, então é um 
direito e uma premissa desse vereador, obrigado; Vereador Antonio Azir; então o senhor se 
expressou mal, e utilizou mal suas palavras quando colocou aqui referente a empresa Glória, 
também quero dizer que o senhor terá oportunidade de saber de todos os recursos publicas 
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quando aprovar as prestações de conta do prefeito no ano que vem que tem que trazer até a 
câmara municipal, porque nos deixa realmente assim, tem coisas que eu sei que o Vereador 
Felipe Sálvia vai vir aqui, vai ter suas manifestações serem realizadas, mas tem coisas que o 
vereador não pode se sujeitar, o vereador não pode entrar em questões pessoais, não pode 
entrar em questão de querer agradar a determinado setor, e fazer um trabalho a mando 
desse setor, a mando de alguma empresa, a mando de alguma entidade, porque isto fica 
feio para o vereador, o vereador esta aqui para legislar por toda a sua comunidade, por 
todos aqueles que confiaram nele, que votaram nele, fica muito, e nós sabemos que os 
transportes coletivos de todos os municípios, não só de Carazinho, não sei se Carazinho 
também financia campanha para vereador, isso nós temos que começar a investigar, porque 
é um apego muito grande, algumas empresas por parte de alguns vereadores, eu também 
sou favorável a empresa Glória porque ela é de Carazinho, porque ela gera emprego aqui, 
porque ela nasceu aqui, e porque eu acho que tem condições de prestar um bom serviço a 
nossa comunidade, mas não que eu receba ordens, ou que eu receba pedidos para ser 
realizados como vereador, eu não me deixo ser usado como vereador por ninguém, graças a 
Deus eu sempre mandei no meu mandato e eu devo isso ao meu povo que me elegeu, e não 
a determinados grupos e a determinados interesses, eu quero deixar aqui realmente um 
desabafo em relação a isso, esta indo longe demais esta questão aqui em Carazinho, e 
daqui um pouco nós vamos ter que começar, de repente, a colocar até o ministério publico 
nessa questão, que nós temos provas de vereadores que se utilizaram da empresa para 
financiar suas campanhas, de prefeitos que se utilizaram da empresa para financiar suas 
campanhas, pobre da empresa Glória, porque para defendê-las tem que pagar, isto é muito 
grave, muito grave, eu admiro quem defende sem receber um centavo da empresa Glória, 
porque como diz o Vereador Gilnei Jarré, isto também sai lá da tarifa este dinheiro, a tarifa 
poderia ser mais barata, se não tivesse que a cada eleição investir tanto em prefeitos e 
Vereadores, para ter depois o apoio político, eu acho que o apoio político vem sim quando se 
presta um bom serviço à comunidade ao nosso povo, ai sim tem o respaldo popular, porque 
assim é realmente decepcionante, eu estou saindo dessa casa por vontade própria porque 
não quis concorrer, mas é decepcionante o comportamento de alguns colegas dentro deste 
poder, peço desculpas àqueles que não realmente não deveriam ouvir isso, mas tem 
momentos que realmente a decepção é muito grande, é muito frustrante realmente, porque 
se faz um discurso aqui e ali na frente se faz outro, nós temos um compromisso com o PSDB 
assumido de dar sustentação a esse governo, mas quando não interessa a nós, a gente vem 
aqui e faz um pedido de informação, a gente vem aqui tentar explicar um voto contrário ao 
governo, muitas vezes o Vereador Gilnei Jarré é testemunha, o Jaime, alguns projetos, 
alguns pedidos nós mesmos realizamos dentro do gabinete, quando não era bom para a 
comunidade ou quando era bom, não podemos reclamar em momento algum do PSDB ou 
do prefeito Alexandre, o PTB sempre recebeu aquilo que foi combinado, o PTB nunca foi 
enganado por essa administração, o PTB sempre foi ouvido por essa administração, se 
perdemos as eleições perdemos de cabeça erguida e com muita dignidade, não é agora que 
o PSDB perdeu as eleições que nós vamos ficar virando o jogo, pelo menos de minha parte 
não, e o partido que eu presido enquanto eu for presidente vai agir desta forma porque é um 
partido que tem pessoas de caráter, tem pessoas de bem, pessoas de dignidade, obrigado e 
desculpe pelo desabafo mas eu precisava realizar, obrigado; Presidente Vereador Luiz 
Leite; esta em discussão, não havendo vereador que queira discutir, Vereador Felipe Sálvia; 
Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que assistem a 
reunião na casa do povo na noite de hoje, em especial a imprensa, De Loreno, vereador 
eleito, Marcos Soares, suplente de vereador, Chico do sindicato, João batista que hoje 
assume, dizer para os senhores vereadores que desde a reforma administrativa, quando foi 
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feita a reforma administrativa, sem licitação, eu aqui nessa casa eu briguei, porque não se 
pode fazer nada sem licitação, e eu sempre cuidei, vocês sabem, são testemunhas 
vereadores, fiscalizar aquilo que é do povo, o que me estranha senhores vereadores, que na 
época da reforma administrativa, foi contratada uma empresa de advogados de fora, que 
fizeram toda a reforma, e essa reforma foi inconstitucional, vocês devem se recordar disso, e 
foi gasto o dinheiro do povo para fazer aquela reforma, o parecer do IGAM foi 
inconstitucional, dizer para vocês mais gente, dizer para vocês que não é defender empresa, 
não é defender ninguém, é defender coisa de nossa terra gente, defender empresas que são 
daqui, não é justo, nós entramos com uma ação popular, senhores vereadores, uma meia 
dúzia de vereadores se não me engano, e nós derrubamos, não foi nós que derrubamos, o 
juiz que acatou a ação popular feita pelo Doutor Michael, o que eu quero saber gente, 
através desse pedido de informação, é quanto foi gasto, e se houve despesa de licitação e 
porque houve despesa de licitação, se é um caso notório, esperança notória que precisava,  
que eu vi na imprensa, eu ouvi na imprensa que esse cara que fez o edital da licitação era 
um papa, se era um papa, teria que ter feito a coisa certa, porque a empresa entrou com 
impugnação do edital, e teve mais de sete itens errados ali, cadê o papa, cadê o cara que 
fez, isto não custou barato gente, isso é dinheiro do povo, é isso senhores vereadores que 
eu quero saber, quanto custou para fazer essa licitação, quanto custou para fazer esse 
edital, porque se o cara que fez veio de fora, nós temos quatro advogados dentro da 
prefeitura ali, e buscam um cidadão de fora e brigavam com o finado Iron por causa de....., e 
eu brigava também na época, quando traziam gente de fora para fazer, agora se trazem e a 
pessoa faz a coisa certa, que não custe nada para o município, se faz a licitação, se monta 
um edital, e esta tudo errado, quando na ação popular o vereador deve se recordar que o 
juiz disse, tem que ser o menor preço, vem com coisa de maior oferta, maior oferta de novo, 
que tem que ter 21 ônibus novos, 2008, do ano, olha senhores vereadores, para que 21 
ônibus novos, para que, ai sim eu defendo a empresa Glória, defendo mesmo porque iriam 
tirar a empresa do páreo, e eu não escondo de ninguém gente, eu sempre sou um vereador 
bairrista, de defender as coisas da minha terra, eu defendo mesmo, defendi a eletrocar para 
não ir embora, para não vender para a RGE, qualquer empresa que precisar de mim como 
vereador eu vou defender, agora eu respeito a posição da situação, da blindagem que 
fazem, respeito, eu sempre disse que respeito, agora nós temos que fiscalizar através do 
pedido de informação que é a minha arma que eu tenho de fiscalizar, agora vota a favor 
quem quer, vota contra quem quer, agora a minha posição é essa de fiscalizar e sempre 
deixei claro aqui, eu só quero saber quanto foi gasto com esse episódio todo, porque a 
pessoa que fez isso é um advogado, e foi dito na imprensa que o cara era papa, papa na 
arte de fazer edital, papa na arte de fazer licitação, e deu no que deu, perderam porque a 
comissão que faz a licitação, Vereador Vilson Paese, ela disse, que o ato administrativo 
imposto pela empresa glória para impugnar o edital estava certo, as pessoas que fazem isso 
são efetivos, não são cargos de confiança, a juíza aceitou, deu liminar, cancelando, Porto 
Alegre hoje cancelaram, então o cara não é papa gente, o cara não é um mestre, e se foi 
sem licitação, e se foi com dispensa de licitação eu quero saber, é um direito meu de 
legislador, é um direito meu, respeito essa casa como sempre respeitei, agora me deixem 
fazer meu trabalho, terminar esse mandato, sempre fiz a mesma coisa, vocês devem fazer 
isso,  obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; continua em discussão, Vereador Vilson 
Paese; Vereador Vilson Paese; senhor presidente, nobres pares, servidores da casa, 
vereador De Loreno, Silveira, Marcos Soares, presidente do sindicato, imprensa aqui 
representada, radio Diário, Gazeta, nossa querida amiga Simone da prefeitura também da 
imprensa do nosso município, Vereador Felipe Sálvia, sempre votei todos os pedidos de 
informação feito por vossa excelência, Vereador Vilson Paese sempre foi favorável a pedido 
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de informação, quando nós retornamos a casa após as eleições, como disse o Vereador 
Antonio Azir, nós não participamos do pleito, diretamente não concorremos à vaga do 
legislativo, mas quando eu retornei eu falei, da minha cadeira dizendo, esses últimos três 
meses o Vereador Vilson Paese  não aprova mais nenhum pedido de informação até porque 
eu acho que o tempo no final de mandato também é intempestivo, como intempestivo foi  o 
prefeito mandar o novo processo licitatório, e vossa excelência sabe, juntamente com o 
Vereador Felipe Sálvia, juntamente com o Vereador Déio, e o Vereador Adroaldo De Carli, 
que nós e o advogado Mika, Michael Sheade, elaborou a ação quando nós entramos para 
defender a empresa Glória, para defender o que é nosso aqui de Carazinho, e dizer 
Vereador Antonio Azir, tenho certeza quando vossa excelência se dirigiu e disse sobre a 
situação de pessoas que de repente tem algum vinculo, ou algum tipo de vantagem, dizer 
que esse vereador não tem nenhuma caneta bic, e nenhuma agenda da empresa também, 
vossa excelência sabe disso, eu tenho certeza, que não foi para esse vereador, eu não 
tenho problema nenhum de ter trabalhado na defesa como trabalhamos, na defesa da 
eletrocar, que hoje esta ai, sempre vamos trabalhar, agora, meu particular amigo, meu 
colega de bancada, eu como tinha dito uma palavra, que se alguém concorresse do meu 
partido eu nem entraria no pleito, não seria candidato a vereador, te darei uma à parte com o 
maior prazer porque ouvindo eu sempre vou aprender mais; Vereador Antonio Azir; 
bondade sua nobre colega vereador, eu quero deixar bem claro que creio eu que não tenha 
nenhum vereador aqui que seja contra a empresa Glória, é isso que nós temos que 
distinguir, todos aqui pelo que eu sei são favoráveis à empresa Glória, pelos motivos que eu 
já coloquei, só coloco mais uma vez que nós temos que separar a empresa Gloria, situação 
licitação, para a questão de contratação ou não de uma assessoria para a licitação, e o 
Vereador Vilson Paese, o Vereador Felipe Sálvia falou muito bem, que esse governo colocou 
pessoas efetivas nas áreas de licitação, inclusive o novo governo já tem um diretor CC, 
cargo nomeado, cargo de comissão para o departamento de licitações, inclusive isso esta na 
imprensa, então Vereador Vilson Paese, eu quero deixar bem claro que vocês fizeram a 
defesa da eletrocar, fizeram a defesa da empresa Glória, sei que é feita sempre a defesa das 
empresas locais, então o que eu quero deixar bem claro é isso, e eu estarei ingressando na 
próxima semana, na segunda-feira com um projeto de lei alterando nosso regimento interno 
onde estarei transformando, se tiver aprovação dos vereadores, que o presidente da casa 
vai definir a questão do pedido de informações, a maioria das câmaras municipais do estado 
do rio Grande do Sul já tem esse procedimento, já adota esse procedimento, não há 
necessidade nem de passar pelo plenário, nem mais de haver essa discussão em plenário, 
vai o pedido de informação para o presidente na mesa, e ele decide se defere ou não defere 
o pedido de informações, porque creio eu que vamos acabar até com essa polêmica que 
dizem que o Vereador Felipe Sálvia é o vereador do pedido de informações, o outro é que 
blinda o governo, o outro não sei o que, ai fica a cargo do presidente da casa esta 
responsabilidade, creio eu que os presidentes que irão assumir daqui para frente terão todas 
as condições e competência de avaliar se o pedido realmente tem valor ou não tem para ser 
encaminhado, obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; me permita vereador; Vereador 
Vilson Paese; claro que vou permitir, se vossa excelência quer ouvir, tem o Vereador Felipe 
Sálvia, o presidente, o Vereador Paulino de Moura; Presidente Vereador Luiz Leite; para 
não usar a tribuna, não usar tempo, o que o nobre vereador colocou sobre deixar a critério 
da mesa diretora o deferimento dos pedidos de informação, isso ai já tem na maioria das 
câmaras municipais, na nossa comunidade gaúcha, e hoje eu falava no meu gabinete eu 
acho que era com o Vereador Jaime Fragoso, que isso ai deveria ser implantado, a gente já 
discutiu isso na legislatura passada, já discutimos isso ai, para terminar realmente com essas 
broncas que as vezes muitas vezes começa a nascer um clima assim de muita rivalidade 
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entre os colegas por causa de um pedido de informação de um terceiro lá fora, entende, 
então eu acho que o pedido de informação tem que ser deferido sim, apresentado pelo 
senhor Vereador e deferido pelo presidente da casa, através da mesa diretora, que evita 
muitos problemas, muitos conflitos de plenário em que a casa vai sobrar tempo para fazer 
outros trabalhos de nível, de interesse, de importância muito boa para a nossa comunidade, 
só gostaria de registrar a presença nesse momento do nosso futuro vice-prefeito eleito, 
Alexandre capitanêo, que veio prestigiar essa sessão ordinária, pois não vereador; Vereador 
Vilson Paese; passo a palavra ao vereador que quer um à parte o vereador autor do pedido 
de informação, Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; obrigado Vereador Vilson 
Paese, foi muito gentil cedendo esse espaço para mim responder,mais o que eu estranho é 
o que a gente estranha à gente tem que falar, o que me estranha é que passei quase quatro 
anos sofrendo com pedido de informação, não passava nada; Vereador Vilson Paese; 
sofremos juntos; Vereador Felipe Sálvia; sofremos juntos, não passa nada, agora com a 
entrada do novo governo, governo Ailton, agora querem que o pedido de informação seja 
deferido pela mesa, porque? Porquê disso? Agora no termino do mandato vai ser deferido 
pela mesa, não, vamos ver, vamos discutir isso aqui, e eu gostaria de discutir muito isso; 
Presidente Vereador Luiz Leite; não existe projeto ainda vereador; Vereador Felipe 
Sálvia; o Vereador Antonio Azir falou que vai fazer um projeto mudando o regimento interno, 
eu acho justo, é certo, o vereador pode fazer o que quiser, agora, vamos e viemos gente, eu 
sofri quatro anos aqui, não só eu, vários vereadores da oposição sofremos, agora não é 
justo, não é justo, porque não se faz isso, agora mudar as regras do jogo porque esta 
entrando outro prefeito, daí  o pedido de informação pode passar rachando, é só protocolar 
na mesa, então vamos discutir isso ai mais na frente; Vereador Vilson Paese; antes que eu 
passe também um à parte para o Vereador Paulino de Moura, quero saudar o Alexandre 
capitanêo, nosso futuro, já eleito vice-prefeito, que tenha uma voa gestão também no nosso 
executivo, quero te ouvir Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; colega 
Vereador Vilson Paese, primeiro ponto que eu também discordo, vou discutir, porque agora 
tem que ser via mesa diretora o pedido de informação, nós estamos aqui, eu estou nesse 
processo há doze anos, ou dez anos, indo para o décimo quinto ano, nunca foi feito isso e 
agora coincidentemente porque agora tem que se fazer isso, para pegar esse novo governo, 
e dizer que a sociedade de Carazinho esta estarrecida, porque pega bem, porque a juíza diz 
que a licitação não poderia ser feita porque tinha vicio de origem, tinham coisas que não 
estavam corretas na licitação, o prefeito ainda assim determinou para que se fizesse a 
licitação, houve uma entrada de uma liminar onde a juíza deu favorável a empresa Glória 
que não se fizesse à licitação porque ela tinha vicio de origem, o prefeito recorreu a nível de 
Porto Alegre, também a nível de Porto Alegre por sete a zero deu que não se podia fazer a 
licitação porque tinha vicio de origem, o Vereador Paulino de Moura, que defende sempre os 
interesses da sociedade em primeiro lugar, principalmente os empregos que nós temos ai, 
sempre disse que o prefeito municipal, de que essa situação quanto à licitação de transporte 
coletivo urbano ele seria contrario sempre, nunca botou que tem que ser a empresa Glória, 
que tem que ser o Joãozinho, que tem que ser o Pedrinho, ele disse sobre a licitação, então 
eu sempre disse isso, nunca escondi isso de ninguém, e me estranha que agora dizem que 
eu estou a direcionar, estou a fazer o que a empresa Glória manda, não, eu faço o que o 
povo de Carazinho precisa, e o que o povo de Carazinho quer, e agora eu quero saber é um 
direito meu, porque eu me posicionei sempre nessa situação Vereador Vilson Paese, o 
senhor me desculpe, eu já encerro senhor presidente, eu sempre me posicionei que eu não 
concordava com a forma da licitação, agora eu quero saber quanto o prefeito gastou, nesta 
licitação especifica, eu não estou traindo governo nenhum, irei com o PSDB até o final, mas 
eu tenho o direito de fazer o que eu penso, nessa situação que é a licitação, nada mais eu 
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quero falar e deixar claro, estarei sim ao lado da população e acho que a juíza lá em Porto 
Alegre ninguém esta sendo direcionado para tomar uma posição em favor da empresa 
Glória, estão em favor da lei, a lei diz isso, estação cumprindo com alei, obrigado e desculpa; 
Vereador Vilson Paese; seja complacente vereador presidente, para que eu conceda os a 
partes; Presidente Vereador Luiz Leite; vamos dando a parte ai; Vereador Vilson Paese;   
e quero ouvir o vereador, vamos ouvir o Vereador Gilnei Jarré, com o maior prazer vereador; 
Vereador Gilnei Jarré; obrigado pelo a parte Vereador Vilson Paese, mas eu tenho certeza 
que o Vereador Paulino de Moura só vai até o dia 31 de dezembro junto com o prefeito 
Alexandre porque ele tem interesse até o 31 de dezembro, ele tem interesse na empresa 
Glória, também tem interesse até 31 de dezembro na administração municipal, eu sou contra 
o pedido de informação, e vou ser sempre contra o pedido de informação, primeiro porque 
eu sou defensor da administração, e tenho toda liberdade de entrar lá e saber das 
informações, como o Vereador Paulino de Moura tem essa liberdade, como ele nos disse 
que o prefeito deu a liberdade para ele se posicionar, acho que deve dar a liberdade para ele 
saber o que é certo e o que é errado, eu até falei com o Vereador Antonio Azir a pouco, eu 
disse que esta mais ou menos como a posição, me desculpe o Vereador Adroaldo De Carli e 
o Vereador Déio, da posição de quando nós éramos aliados do PMDB, nós nunca sabíamos 
o que ia acontecer, um dia eles concordavam, outro dia eles eram contra, mas enfim, não 
podia terminar isso as mil maravilhas com o PTB, me desculpe o presidente Vereador 
Antonio Azir, mas é a forma que a gente entende também, o vereador diz que nós não 
somos contra a empresa carazinhense, é claro, também não sou contra a empresa 
carazinhense, eu só sou contra a incompetência do diretor da empresa carazinhense, porque 
desde a primeira licitação ele foi incompetente, não soube conduzir para ganhar a licitação, e 
ele sabe disso porque já disse isso e sentei na mesa dele e ele sabe porque, tanto é que 
nunca veio me procurar, e o Vereador Antonio Azir também falou com propriedade, são 
compras políticas, e se nós tornar os nossos pedidos de informação, digo os nossos, pode 
ser que o nosso opositor, você fazedor de pedido de informação, ai só o presidente vai 
ganhar, pelo menos até agora a gente sabe que os pedidos de informação, quando tem 
algum interesse de empresa  daí não é só um que ganha, são vários né, obrigado 
presidente; Vereador Vilson Paese; presidente, peço para vossa excelência que me permita 
para que eu possa fazer a conclusão, para que eu possa concluir o meu pronunciamento, e 
serei breve, até porque Vereador Felipe Sálvia, quando disse de nós participar de varias 
peleias juntos na defesa dos interesses da comunidade a empresa Glória não ficou fora 
disso, estivemos lado a lado peliando a defesa, faremos sempre, sempre na defesa do que é 
nosso, do que gera emprego, do que gera renda, do dinheiro que fica em Carazinho, 
sempre, agora dizer que tem um processo na justiça, o processo licitatório já foi concedido 
liminar, através do pedido feito da empresa Glória, através do seu procurador, então dizer a 
você Vereador Felipe Sálvia, que quando eu retornei, após a eleição, todos os pedidos de 
informação  feitos a partir de agora eu estarei votando contra, e sempre votei favorável, nada 
em retaliação a empresa, já esta na justiça e já esta decidido, tenho certeza que 
intempestivo foi o momento que o prefeito Alexandre mandou no final de seu mandato, o 
novo processo licitatório, e em janeiro vocês terão todo o tempo do mundo com o novo 
parlamento aqui para saber o custo, quanto custou ou quanto não custou, Vereador Paulino 
de Moura, não até porque de repente poderia te conceder novamente, Vereador Paulino de 
Moura, meus amigos da imprensa, quero saudar o Deolindo que esta aqui presente, da 
empresa, o Deolindo, a todos, fica bem clara a minha posição, sempre na defesa do nosso 
Carazinho, Vereador Felipe Sálvia, sempre, mas hoje Vereador Felipe Sálvia, hoje o pedido 
de informação eu estarei votando contra, agora já sei até dos votos, o seu pedido de 
informação vai passar, não depende do meu voto, mas eu já tenho dado minha palavra, mas 
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se o presidente permitir, se os vereadores aceitam; Presidente Vereador Luiz Leite; eu não 
vou poder conceder porque já houve a partes, já houve a parte; Vereador Vilson Paese; só 
faz a colocação rapidamente; Presidente Vereador Luiz Leite; Vereador Vilson Paese; 
Vereador Vilson Paese; Vereador Felipe Sálvia, a mesa; Presidente Vereador Luiz Leite; 
eu quero lhe dizer que o seu tempo, com licença, um minuto por gentileza, seu tempo de 
discussão do requerimento já esgotou há alguns minutos; Vereador Vilson Paese; muito 
obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; então a gente não pode transformar a reunião; 
Vereador Vilson Paese; muito obrigado presidente, eu sempre fui muito educado quando 
vim a essa tribuna, pedi a vossa excelência que fosse tolerante, e foi tolerante comigo, agora 
vossa excelência acompanhou todos os a partes que os colegas me pediram, e eu não 
poderia ser mal educado com ninguém, porque isso é a minha forma de ser e de atuar nessa 
casa como na minha comunidade, muito obrigado senhor presidente mais uma vez pela 
tolerância, e aos colegas vereadores, boa noite a todos; Presidente Vereador Luiz Leite; 
continua em discussão o requerimento pedido de informação de autoria do Vereador Felipe 
Sálvia, esta em discussão, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, rejeitado o 
pedido de informação por cinco votos a quatro, até para questão de dar uma quebrada no 
gelo, ao futuro vereador que esta assistindo várias reuniões e sessões no plenário, vai se 
preparando, que aqui vez que outra o bicho pega viu, passamos agora para apreciação e 
votação das moções, solicito ao senhor secretario para que proceda a leitura do numero e 
autor das moções que irão à discussão e votação nessa reunião ordinária; Secretário 
Vereador Adroaldo De Carli; moção de nº 01 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 02 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 03 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 04 Vereador 
Adroaldo De Carli – PMDB; nº 05 Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº 06 Vereador 
Adroaldo De Carli – PMDB; nº 07 Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº 08 Vereador 
Adroaldo De Carli – PMDB; nº 09 Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº 10 Vereador 
Adroaldo De Carli – PMDB; nº 11 Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº 12 Vereador 
Adroaldo De Carli – PMDB; nº 13 Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº 14 Vereador Déio 
– PMDB; nº 15 Vereador Déio – PMDB; nº 16 Vereador Vilson Paese – PDT; nº 17 Vereador 
Vilson Paese – PDT; nº 18 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Presidente Vereador Luiz Leite; 
esta em discussão as moções apresentadas pelos senhores vereadores, esta em discussão, 
Vereador Felipe Sálvia, aproveitando ainda o momento registrar a presença do Deolindo 
Capitanêo, que se faz presente aqui na nossa reunião, diretor da empresa Glória; Vereador 
Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que assistem a reunião na 
casa do povo nesta noite, vice-prefeito Alexandre Capitanêo, pessoas já mencionadas pela 
minha pessoa e por outros vereadores que me antecederam, venho até essa tribuna senhor 
presidente, senhores vereadores, para falar sobre uma moção endereçada ao deputado Beto 
Albuquerque, gente, nós estivemos em Brasília, eu, o Vereador Antonio Azir e o Vereador 
Paulino de Moura, e o recebimento no gabinete desse deputado é fora de série, é excelente, 
deputado que tem um filho que esta com leucemia, Vereador Vilson Paese, um guri de 20 
anos que esta com leucemia, ele vem numa guerra, numa batalha, e mesmo assim gente, 
ele nos atendeu lá em Brasília, e nos disse, que uma verba destinada para o acesso ao 
nosso aeroporto municipal, estaria na mão, hoje à tarde me liga o chefe de gabinete dele, 
Vereador Paulino de Moura, e me disse, que eu tinha pedido também uma verba para a 
fazenda para dependentes químicos, ele me disse que também vai lutar por isso, então eu 
na tarde hoje pensei, e fiz a moção porque nós temos deputados que vem ai só buscar voto, 
passam aqui de quatro em quatro anos e passam de novo nessa eleição que vai ter daqui a 
pouco tempo, e tiram voto de Carazinho e não fazem nada por Carazinho,  e esse deputado 
gente, tem arrumado dinheiro para hospital, tem arrumado dinheiro para várias entidades, e 
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fica agora esse dinheiro para o aeroporto, então não poderia deixar de vir ate essa tribuna 
agradecer o trabalho do deputado Beto Albuquerque, e também os meus sentimentos a luta 
que ele tem com seu filho com leucemia, a semana retrasada eu perdi uma irmã minha com 
câncer, então a gente sabe dos problemas, o que é o câncer na vida de uma família, era só 
isso senhor presidente; Presidente Vereador Luiz Leite; para discussão Vereador Antonio 
Azir; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores vereadores, também 
cumprimentar o De Loreno, vereador eleito, Alexandre Capitanêo vice-prefeito eleito, os 
demais já cumprimentei anteriormente, quero dizer Vereador Felipe Sálvia que sou 
testemunha realmente do trabalho que esse deputado vem fazendo e já fez mas sim do 
atendimento, além de recebê-lo muito bem no seu gabinete, os seus assessores, ligaram no 
mínimo mais umas quatro ou cinco vezes para o Vereador Felipe Sálvia confirmando o 
recurso, que é muito importante para nós, Carazinho luta há muito tempo para o 
asfaltamento daquele acesso, até o nosso aeroporto, porque é vergonhoso alguém descer 
no aeroporto, esta chovendo, barro, se esta seco uma buraqueira e uma poeira danada, 
então realmente será uma obra de muita valia para o nosso município e para toda a nossa 
região, também quero dizer que estivemos com o Senador Zambiasi, o qual nos franqueou 
que estará a disposição de Carazinho, na próxima administração, para recursos também,  
carreando em qualquer área que esse município mais carecer, também o deputado federal o 
Busato onde o Vereador Paulino de Moura já tem um vinculo há mais tempo, se propôs e 
disse estar a disposição da futura administração inclusive quer ser recebido pelo próximo 
prefeito, para criar um vinculo, para criar um compromisso, de emendas parlamentares, de 
recursos que os deputados tem realmente condições de carrear nos municípios, para que 
Carazinho tenha possibilidade de resolver alguns problemas que nós temos ai em diversas 
áreas, mas devemos priorizar algumas, e realmente remeter ao deputado Busato, quero 
dizer Vereador Felipe Sálvia, que se permitires gostaria de assinar essa moção porque 
realmente vi o empenho e o atendimento que o deputado Beto Albuquerque fez por 
Carazinho, vem fazendo em todas as áreas como já foi citado anteriormente e é um 
deputado que realmente merece a votação que faz sempre aqui no nosso município, 
Vereador Vilson Paese, uma satisfação em ouvi-lo; Vereador Vilson Paese; Vereador 
Antonio Azir, eu queria pedir uma a parte no momento em que o Vereador Felipe Sálvia 
estava falando, mas o meu microfone sempre esta com problema; Vereador Antonio Azir; 
nós vamos sair daqui e os microfones vão continuar com problema; Vereador Vilson Paese; 
não vai funcionar, obrigado por me conceder um a parte, Vereador Felipe Sálvia, quero fazer 
minhas as tuas palavras, e as do Vereador Antonio Azir, o Beto é um exímio parlamentar no 
atendimento, quando fui a Brasília também, procurava até um dos meus lá com dificuldade 
para encontrar, o Beto, quando soube que eu estava lá, já mandou a assessoria me buscar, 
e disse, tudo que precisar o Vereador Vilson Paese, sabia meu nome, sabia o nome até dos 
meus filhos na época, porque ele foi advogado, junto com a .... então veja você a memória, 
por isso que ele é um homem de sucesso, agora nós lamentamos o problema de saúde do 
filho dele, agora permita vereador autor que eu também, como o Vereador Antonio Azir 
quero assinar essa moção para o parlamentar Beto Albuquerque, que ele é merecedor de 
todos os elogios, obrigado ; Vereador Antonio Azir; Vereador João Batista, por gentileza; 
Vereador João Batista; Vereador Felipe Sálvia, Vereador Antonio Azir, Vereador Vilson 
Paese, em 2007 tive oportunidade de ir até o gabinete do deputado, para viabilizar um 
recurso de duzentos mil reais para Carazinho, onde esse recurso foi aprovado em 2008, e foi 
colocado na nossa Gare, só para vocês terem uma idéia, duzentos mil reais veio para 
Carazinho com uma emenda do deputado Beto Albuquerque, então realmente merece o meu 
apoio também; Vereador Antonio Azir; é assim em geral até para fazer um pequeno 
detalhe, melhor, todos os deputados e senadores tem atendido muito bem lá em Brasília, e 
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como dizia o Vereador Vilson Paese, creio eu Vereador Vilson Paese, estou convicto cada 
vez mais da sua teoria, quando nós saímos daquela audiência com a presidenta do tribunal 
federal de justiça em Porto Alegre, que nos atendeu com uma cordialidade imensa, Vereador 
Vilson Paese me dizia assim, realmente pulga só dá em cachorro magro, e eu estou 
chegando realmente a esse convencimento, porque aqui em nosso município nós temos 
vereadorzinho que se elege, e até o numero do celular troca para  o eleitor não encontrá-lo 
mais, ou mente que foi para Porto Alegre, que esta viajando e a gente vê assim os 
senadores, deputados, presidentes de tribunais, atendendo tão bem, então fica aqui um 
pedido, para que a gente atenda bem a população carazinhense, porque se os grandes lá 
em cima,  é, não precisa trocar o numero de celular quando se elege, o povo tem que 
continuar falando com as pessoas do publico, um abraço; Presidente Vereador Luiz Leite; 
Vereador Paulino de Moura para discutir a moção; Vereador Paulino de Moura; senhor 
presidente, demais pessoas que chegaram após os acalorados debates, o parlamento é 
onde nós temos que expor nossas idéias, colocar as nossas posições, mas muitas vezes nós 
temos que ter prudência, calma no que nós falamos, a nossa língua ela é muito afiada e 
muitas vezes ela nos atrapalha e ai a gente tem uma a convivência e muitas vezes acontece 
isso, o parlamento é assim eu não vou fugir dos debates e do embate, mas nada é pessoal, 
sempre vou entrar no campo das idéias e das posições, dizer sobre essa moção do 
deputado Beto Albuquerque que quero dizer à imprensa que noticie isso, isso é verídico, 
estará a partir de final de dezembro, inicio de janeiro, iniciando-se as obras do asfaltamento 
do nosso aeroclube, porque o deputado Beto, graças ao Vereador Felipe Sálvia que tem um 
trânsito muito grande com ele, eu marquei a audiência, mas o Beto já conhecia o Felipe, tem 
uma parceria com o Felipe, então o Felipe teve participação importante, senhor presidente,  
para a liberação desses recursos, nós, e o Vereador Gilnei Jarré estava a me perguntar se o 
senador pode fazer emenda, ele pode fazer emenda, ele pode buscar junto aos ministérios 
recursos, e o que falta hoje para a sociedade de Carazinho, para os executivos de 
Carazinho, falta projetos bem elaborados, e o senador Zambiasi juntamente com o deputado 
Busato, esta colocando a partir do ano que vem ao prefeito Ailton o espaço para se buscar 
projetos, para trazer recursos para Carazinho, então assim, nós estamos trabalhando muito, 
e dizer também porque é a primeira vez que esse vereador vai votar um pedido de 
informação, ou votou, favorável, que o prefeito Alexandre teve muita dignidade, muita 
honradez, de mandar um oficio para o senador Zambiasi se colocando a disposição para 
liberação da área, então assim eu defendo o que eu acho que é minha convicção, o 
Vereador Antonio Azir defende o que ele acha que é convicção dele, e nós temos que nos 
respeitar, a única coisa que nós temos que ter o cuidado, é o que nós falamos, porque o que 
nós falamos fica para sempre, ninguém muda mais, então eu só peço isso, e quem é o 
Vereador Paulino de Moura dizendo isso, um cara que falava o que pensava, que dizia o que 
achava que deveria dizer, eu mudei, eu renovei, eu posso muitas vezes não concordar com 
a posição do Gilnei, mas tenho o direito de discordar e assumir a minha posição, então eu 
peço assim, já que esta havendo aqui neste poder uma renovação de mais de 70%, eu tenho 
que falar isso senhor presidente, porque nós precisamos cuidar o que nos falamos, muitas 
vezes nós falamos o que ao deveríamos falar, no momento inapropriado, no momento não 
mais correto, sim Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; tem razão Vereador 
Paulino de Moura, eu ao longo dos anos aqui, eu vi muita coisa e continuo vendo e não 
acreditando, mas assim faz parte do parlamento, como vossa senhoria fala, eu vi varias 
vezes, quando essa casa estava cheia e quando derrubavam meus pedidos de informação, 
eu quase chorava as vezes de raiva, as vezes de tristeza, as pessoas falavam, esses caras 
só podem estar recebendo Sálvia do prefeito para blindar, eu nunca falei isso na tribuna, 
porque a gente tem que saber o que fala, o legislador tem que saber o que fala, para não 
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machucar o seu companheiro, falar é fácil gente, machucar as pessoas, eu vi muitas vezes 
também na história da minha vida as pessoas falarem e depois não poder provar, depois fica 
ruim, apesar que nós temos imunidade para usar a tribuna e falar, mas às vezes machuca o 
colega, para mim não serviu o chapéu, mas fique tranqüilo, vamos continuar a luta; 
Vereador Paulino de Moura; e dizer que o perdão é a melhor arma que o ser humano pode 
usar, e eu estou com o perdão, seria isso senhor presidente, senhores vereadores muito 
obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; continua em discussão, não havendo vereador 
que queira discutir colocamos em votação as moções apresentadas pelos senhores 
vereadores e a moção mais discutida do Vereador Felipe Sálvia, colocamos em votação,  
vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem,  aprovadas 
as moções por unanimidade, só para registrar também esse parlamentar de primeira linha 
que costumo dizer que é o Beto Albuquerque, também já tive a satisfação de conversar com 
ele, de estar no gabinete dele, e encaminhar pedidos para Carazinho, em 2006, quando 
deixamos um pedido até ousado de seiscentos mil reais para o hospital de caridade, no 
próximo ano ele liberou em torno de trezentos mil para o hospital de caridade, então 
realmente é um parlamentar que a agremiação partidária dele não se faz presente na hora 
em que ele tem que tomar as decisões, e na hora que ele tem que ser efetivo e trabalhar 
pela comunidade gaúcha como um todo, Beto Albuquerque realmente é um parlamentar que 
deixa inveja a outros parlamentares, em compensação, teve um outro deputado que eu 
deixei uma emenda do mesmo teor,  e dali uns tempos Vereador Gilnei Jarré, eu recebi, 
Vereador Gilnei Jarré, um oficio, com numero e tudo, da emenda que ele havia 
Providenciado para Carazinho, de cinqüenta mil reais, acessamos o ministério da saúde, 
também para o hospital, não havia dado entrada, então não sei de onde ele tirou aquele 
numero para mandar comunicando o vereador que haveria feito o pedido, passamos agora 
para apreciação e votação dos projetos de leis que irão à votação nesta noite, irão à votação 
em bloco, solicito ao senhor secretario; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem 
senhor presidente, antes de ir a votação; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não 
vereador; Vereador Paulino de Moura; estou muito preocupado na ultima segunda-feira 
houve um embate muito acalorado neste poder legislativo referente a uma denuncia de um 
colega vereador, que disse que tinha algumas irregularidades na profissão deste médico, eu 
gostaria muito até porque este vereador tirou um atestado por 120 dias, que a casa pudesse 
me dar informação, o Vereador Cláudio Santos, e eu gostaria de saber se esse médico, se 
ele é do nosso município, qual a função que ele exerce, então eu gostaria de colocar aos 
colegas vereadores a possibilidade de a gente buscar essa informação através de um 
requerimento, se não hoje, na próxima segunda-feira, porque nós precisamos saber que é o 
profissional que foi acusado na ultima segunda-feira, eu sei que não é pertinente agora, eu 
farei um requerimento a semana que vem, solicitando para que esse colega que esta de 
laudo, pudesse vir a essa câmara prestar informação de quem é o profissional que naquele 
momento ele estava acusando; Presidente Vereador Luiz Leite: pois não, solicito ao 
senhor secretario para que proceda a leitura do número, a emenda e autor dos referidos 
projetos, que irão a votação nesta noite, bem como os pareceres das comissões de justiça e 
finanças e da ordem econômica e social dos projetos que irão a votação; Secretário 
Vereador Adroaldo De Carli; PROCESSO 1.610/154/08, Projeto de Resolução 008/08, 
Autor: Mesa Diretora, Ementa: Dispõe sobre a revogação do Parágrafo único do art. 112 do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Carazinho, Resolução n° 257/2003 e o 
acréscimo dos § 1° e 2°. PROCESSO 1.611/155/08, Projeto de Resolução 009/08, Autor: 
Mesa Diretora, Ementa: Dispõe sobre a nova redação do § 1° do art. 95 do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Carazinho, Resolução n° 257/200. PROCESSO 
2.228/217/08, Projeto de Lei 143/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza a 
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concessão de uso de um imóvel à Escolinha Educacional de Futebol TRIANON. 
PROCESSO 2.278/225/08, Projeto de Lei 150/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: 
Autoriza a abertura de Crédito Suplementar no Orçamento da Câmara Municipal, no valor de 
R$ 20.000,00. PROCESSO 2.329/231/08, Projeto de Lei 153/08, Autor: Executivo Municipal, 
Ementa: Declara situação de emergência e autoriza contratação emergencial de servidores e 
a abertura de crédito suplementar no orçamento de 2008, no valor de R$ 4.543,20. 
PROCESSO 2.330/232/08, Projeto de Lei 154/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: 
Autoriza a concessão de auxilio financeiro ao Núcleo de Criadores de Cavalo Crioulo do 
Planalto, no valor de R$ 10.000,00. Pareceres da comissão de justiça e finanças, todos do 
mesmo teor de todos os projetos aqui já citados, parecer: o presente projeto de lei é 
constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Sala das reuniões, 24 de 
novembro de 2008. esta assinado pelo Vereador Gilnei Jarré – secretario, Vereador Antonio 
Azir – presidente e Vereador Josélio Guerra membro da comissão de justiça e finanças; 
pareceres todos também do mesmo teor de todos os projetos aqui apresentados da 
comissão da ordem econômica e social, parecer: o presente projeto de lei encontra-se apto a 
ser incluído na ordem do dia. Sala das reuniões, 24 de novembro de 2008. Esta devidamente 
assinado pelo Vereador Vilson Paese – presidente, Vereador Cláudio Santos – secretario e 
Vereador Paulino de Moura – membro; o Vereador Cláudio Santos então por indicação da 
bancada está assinado então, esta em licença pelo Vereador João Batista Andrade que 
representa a bancada; 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; 
Vereador Antonio Azir; senhor presidnete, questão de ordem, é que existe um projeto o 
item numero cinco da pauta de votação, que ele tem uma emenda da comissão, tem que 
haver uma leitura da emenda para ver se tem aprovação ou não, obrigado; Presidente 
Vereador Luiz Leite; então solicitamos ao senhor secretario para que faça a leitura da 
emenda que terá que ser votada essa emenda que altera o projeto de lei; Secretário 
Vereador Adroaldo De Carli; é o projeto de lei de autoria do executivo municipal, 153/08 
que declara situação de emergência e autoriza contratação emergencial de servidores,  e 
abertura de credito suplementar no valor de R$ 4.543,20 , tem uma emenda modificativa que 
é da comissão de justiça e finanças, emenda modificativa: artigo 1º - é alterado o artigo 2º do 
projeto de lei nº 153/08 que passara a viger com a seguinte redação: artigo 2º - autoriza o 
poder executivo a contratar quatro atendentes de abrigo com jornada de 40 horas semanais 
em caráter emergencial até 10 de janeiro de 2009, com base na lei complementar numero 
97/90 artigo 250 e 251 em remuneração equivalente ao padrão dois ao quadro dos 
servidores efetivos para prestarem serviços junto ao abrigo municipal professora Odila, em 
24 de novembro de 2008. Vereador Antonio Azir – relator e presidente, Vereador Gilnei Jarré 
– secretario e  Vereador Josélio Guerra – membro, esta é a emenda apresentada pela 
própria comissão de justiça e finanças; Presidente Vereador Luiz Leite; esta em discussão 
a emenda modificativa do processo numero 2.329/231/08 do projeto de lei número 153/08, 
esta em discussão a emenda, não havendo vereador que queira discutir colocamos em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, 
aprovada emenda por unanimidade; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; apenas então 
para complementar, o parecer com a emenda da comissão desse referido projeto o presente 
projeto de lei com a emenda modificativa é constitucional e quanto ao aspecto financeiro 
nada a opor, esta devidamente assinado pelos três membros da comissão; Presidente 
Vereador Luiz Leite; esta em discussão os pareceres das comissões de justiça e finanças e 
da ordem econômica e social de todos os projetos de lei que irão a votação nesta reunião 
ordinária, está em discussão, não havendo vereador que queira discutir colocamos em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, 
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aprovados os pareceres da comissão de justiça e finanças e da ordem econômica e social 
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 colocamos em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovados os projetos de lei por 
unanimidade; Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem 
senhor presidente, só quero deixar registrado ao Chico, presidente do sindicato dos 
servidores públicos que a câmara, os vereadores não votaram o projeto que em pauta 
estava para ser discutido porque as comissões não deram os pareceres, e não é a comissão 
de ordem econômica e social, primeiro tem que partir da comissão de justiça e finanças, e o 
que me deixa triste e chateado é saber que antes da eleição esse projeto foi votado, antes 
da eleição, agora depois da eleição, ele já e inconstitucional, não pode ser mais votado, 
então quero deixar claro que não foi dado o parecer, por isso esse projeto não foi à votação, 
então houve por bem não se dar os pareceres, e a câmara não pode apreciar, acho que para 
a semana que vem esse projeto poderá mesmo sendo inconstitucional ir a votação para ver 
se nós aprovamos ou não aprovamos, e quero deixar claro como deixei a outra vez, eu 
entendo que as pessoas que vão usufruir deste recurso, elas vão ficar espremidas, porque 
vai para 80% da sua folha, mas é um direito do trabalhador requerer isso ou não, e já tem 
pelo que eu conversei com ele,  já tem algumas pessoas, já fazendo o seu orçamento de 
natal em cima dessa aprovação então espero que a semana que vem esse projeto mesmo 
sendo inconstitucional vá a votação, porque a câmara ela é soberana, ela pode votar 
favorável ou contrario e depois se discutir judicialmente, obrigado; Presidente Vereador 
Luiz Leite; Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; senhor presidente até para 
explicar aos senhores vereadores e também aos assistentes da reunião, sobre o projeto que 
o Vereador Paulino de Moura comenta, onde há um comprometimento nesta lei, de 80% do 
salário do funcionalismo publico municipal, isso nos preocupa muito, porque todos os dias 
chega no escritório de advocacia pessoas, funcionários recebendo três reais por mês, no 
final do mês, outros com dez reais, isso não é somente do município, esta acontecendo 
também no estado, esta dando muito trabalho para advogado, juizes e os funcionários não 
sabem mais o que fazer, então creio eu que este projeto tem que ser muito bem analisado, 
este projeto não pode servir como cabide de fazer aqui política de boa vizinhança com o 
sindicato, ou não, é um projeto que tem que ser analisado profundamente, eu como 
presidente da comissão não darei parecer somente com o pedido do sindicato, eu sei que o 
sindicato representa toda a classe mas não é por uma pessoa que vai formar a minha 
convicção, minha opinião, porque eu conheço o drama de muitas famílias que não estão 
recebendo nada  no final do mês, creio eu, e os senhores também sabem, que aqui são 
todas pessoas esclarecidas, que a pessoa que recebe e administra apenas 20% do seu 
salário do mês, fica muito difícil a sua situação, ele fica administrada pelo banco e 
administrada pelo sindicato, ele não administra mais o seu salário, então eu vou ouvir os 
funcionários públicos, peço aos colegas vereadores que também ouçam, porque todos tem 
contatos, porque nos deveremos analisar muito bem esse projeto de lei, eu não prometo 
parecer, também tenho lá meu companheiro Vereador Gilnei Jarré, companheiro Vereador 
Déio, creio eu que vocês também tem essa preocupação, não prometo que seja dado o 
parecer na próxima semana porque realmente é um projeto complexo que de repente 
estamos ajudando a matar o funcionário no lugar de ajudá-lo financeiramente, ou ajudá-lo 
em suas compras, ou ajudá-lo nos seus empréstimos, e seus financiamentos, o Brasil 
enfrenta um grande problema hoje, de inadimplência, e um grande problema de orçamento 
nas famílias, devido ao credito fácil, hoje todo mundo esta com problema devido a isso, e 
nós não queremos que o nosso funcionário seja refém de ninguém, nem de banco, nem de 
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sindicato, nem de associação, por isso creio eu que nos temos a responsabilidade de como 
vereador, pensar muito bem nessa classe, porque no lugar de estarmos votando e ajudando 
o funcionário, as vezes estamos ajudando a afundá-lo cada vez mais nos problemas 
financeiros, obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; hoje deu umas polêmicas, vamos se 
perder pela linha de fundo, mas é bom, de repente os novos vereadores já podem ir 
assimilando como funciona a coisa, nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus 
declaro encerrada a presente reunião ordinária, convocando os senhores vereadores para a 
próxima reunião ordinária a ser realizada dia 01/12/2008  às 18:30 minutos, um boa noite a 
todos.  
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