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Ata da Reunião Ordinária do dia 08 de dezembro de 2008.......Ata 54 
  
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 08 de dezembro de 2008, convido o Vereador Marcos Soares  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 1º de dezembro 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 1º de dezembro de 2008 por unanimidade, convido ao senhor secretario para fazer à leitura 
da convocação do Vereador suplente Marcos Soares, em razão de atestado de saúde do 
Vereador Paulino de Moura; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; convocação dirigida ao 
Vereador Marcos Soares suplente da bancada do PTB: Pelo presente, estamos 
CONVOCANDO Vossa Senhoria para assumir na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 
08/12/2008, tendo em vista pedido de licença do Vereador Paulino de Moura , por motivos de 
saúde, conforme dispõe Regimento Interno, art. 11, inciso II, alínea a, desta Casa. 
Atenciosamente Vereador Luiz Leite – Presidente; também a solicitação para que haja a 
convocação do suplente do Vereador Paulino de Moura, juntamente anexado o atestado de 
quatro dias de saúde; Presidente Vereador Luiz Leite; solicito ao senhor secretário para fazer 
a leitura do expediente da presente reunião ordinária; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; 
Expediente Da Reunião Ordinária Do Dia 08 De Dezembro De 2008. Telegrama do Ministério 
da Saúde, informando liberação de recursos financeiros para pagamento de diversos 
programas. Convite da Secretaria de Educação e Cultura para a solenidade de conclusão do 
ensino fundamental, dias 17 e 18 de dezembro, às 19:30 na Igreja Nossa Senhora da Glória. 
FUCCAR convida para o CONCERTO DE NATAL com a Orquestra de Câmara de Carazinho e 
coral Pró Arte da CDL, dia 14 de dezembro, às 20 horas na Igreja Nosso Senhor Bom Jesus. 
Of. 077/08 do Secretário Estadual Márcio Biolchi, registrando o recebimento do ofício de 
congratulações do Vereador Adroaldo De Carli, pela entrega de uma camionete Ranger, a qual 
será utilizada no patrulhamento da Brigada Militar do Município de Carazinho. Convite da ACIC, 
CDL, Sindicato Rural e Sindicato do Comércio Varejista de Carazinho para a Palestra sobre 
meio ambiente e desenvolvimento sustentável, dia 08 de dezembro, a partir das 18 horas, no 
salão de eventos da ACIC/CDL, que contará com a participação do presidente da FEDERASUL. 
A presidente do COMEN agradece a atenção nas ações do Conselho, voltados à demanda, 
redução e prevenção ao uso de drogas, ás crianças e adolescentes e suas famílias, 
abrangendo assim toda comunidade. Of. 199/08 do Executivo Municipal, encaminhando projeto 
de lei nº 158/08, o qual Autoriza abertura de Crédito Suplementar no Orçamento da Câmara 
Municipal, no valor de R$ 6.000,00. Of. 200/08 do Executivo Municipal, encaminhando projeto 
de lei nº 159/08, o qual dispõe sobre a criação do Conselho Gestor do Telecentro Comunitário. 
Projeto de Lei 028/08, Autor: Comissão de Justiça e Finanças, Ementa: Dá nova redação a Lei 
Municipal n° 6.598/07. Projeto de Lei 0278/08, Autor: Jaime Fragoso, Ementa: Declara de 
Utilidade Pública Á Associação dos Papeleiros de Carazinho, seria esse senhor presidente o 
expediente para a presente reunião; Presidente Vereador Luiz Leite; solicito ao senhor 
secretario para proceder à leitura das indicações, requerimentos e moções apresentadas pelos 
senhores vereadores para essa reunião ordinária; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; 
indicações: 2417/1154/08, Solicita que, seja realizado o conserto da pavimentação asfáltica da 
rua Alfredo Scherer, nas proximidades da Distribuidora de Gás – Ultragas e Ginásio da UACC, 
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no bairro Ouro Preto, eis que o mencionado asfalto foi aberto para alguma finalidade e não foi 
restaurado, causando transtorno e desconforto aos veículos que por lá trafegam; Vereador 
Paulino de Moura – PTB; 2418/1155/08, Solicita que, sejam recolocados os paralelepípedos na 
rua Minas Gerais, bairro Oriental, entre as quadras das Ruas Pernambuco e Amazonas, 
respectivamente, eis que os mesmos foram retirados por algum motivo e não foram 
recolocados, o que causa desconforto a moradores e motoristas que por lá trafegam, Vereador 
Paulino de Moura  - PTB; 2419/1156/08, Solicita a realização de trabalhos de capina e de 
melhorias do trecho do calçamento da Rua Otto Albino Guerardht esquina com a Rua Ângelo M. 
Gobbi, Bairro Sommer. Solicitação dos motoristas e moradores, Vereador Adroaldo De Carli – 
PMDB; 2420/1157/08, Solicita a realização de operação tapa buracos na Rua Alferes Rodrigo 
próximo o passeio público, Bairro Centro. Solicitação dos motoristas ,Vereador Adroaldo De 
Carli – PMDB; 2421/1158/08, Solicita a realização de operação tapa buracos na Avenida Pátria, 
próximo a lombada frente à Biblioteca Municipal, localizada no Bairro Centro. Solicitação dos 
motoristas, CAD – PMDB; 2422/1155/08, Solicita a realização de patrolamento e  
cascalhamento da Rua Caçapava, no Bairro Floresta, Vereador Marcos Soares – PTB; 
2423/1160/08, Solicita a realização de patrolamento e cascalhamento na estrada que dá acesso 
a Chácara do Senhor Getúlio Hann, na localidade da Colônia Dona Júlia, pois a mencionada 
estrada encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade, não dando condições de nos 
dias chuvosos de o referido proprietário retirar seus produtos, Vereador Marcos Soares – PTB; 
2424/1161/08, Solicita a realização de tapa buracos na Rua Guilherme Beccon, bairro Vila Rica, 
Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 2425/1162/08, Solicita a realização de patrolamento, 
cascalhamento e compactação da Rua Taquari, B. Winckler, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 
2426/1163/08, Solicita a realização de operação tapa buracos na Rua Salgado Filho, Bairros 
Conceição e São Jorge, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 2427/1164/08, Solicita a realização 
de melhorias em toda a extensão da Rua Coroados, B. Princesa, Vereador Jaime Fragoso – 
PSDB; 2428/1165/08, Solicita patrolamento, cascalhamento da rua Vicente Henrique Thorman, 
Vereador João Batista – PSDB; 2429/1166/08, Solicita cascalhamento da rua Eduardo Gama, 
uma solicitação dos moradores, Vereador João Batista – PSDB; 2430/1167/08, Solicita 
cascalhamento da rua Armando Farina. Solicitação dos moradores, Vereador João Batista – 
PSDB; 2431/1168/08, Solicita a realização de operação tapa buracos na rua Rufino Leal no 
Bairro Sommer; Solicita a realização de trabalho de patrolamento, cascalhamento, e limpeza da 
Avenida Pátria a partir da rua Manoel Notari no Bairro Dileta; Solicita a realização de operação 
tapa buracos na Rua Antonio Pasin no Bairro Dileta; Solicita a realização de reparos no 
calçamento na Rua Humberto Campos. Solicitação dos moradores da rua; Solicita 
patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua Afonso Branda, no bairro 
Esperança. Tal solicitação vem em decorrência  da grande quantidade de buracos na rua, 
Vereador Josélio Guerra – PMDB; 2432/1169/08, Solicita patrolamento, cascalhamento, 
compactação e limpeza da rua Anita Garibaldi, no bairro Braganholo. Solicitação dos moradores 
da rua; Solicita reparos na pavimentação asfáltica da rua Senador Salgado Filho, no bairro 
Conceição. Solicitação dos moradores que reclamam da grande quantidade de buracos 
existentes na via; Solicita patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua Felix 
Guerra, no bairro Vila Rica. Solicitação dos moradores da rua; Solicita reparos na pavimentação 
asfáltica da rua Guilherme Beccon, no bairro Vila Rica. Solicitação dos usuários da via que 
reclamam da grande quantidade de buracos existentes; Solicita trabalhos de patrolamento, 
cascalhamento, compactação e limpeza da rua Taquari, no bairro Winckler. Solicitação dos 
moradores da rua; Solicita patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza no final da rua 
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Léo Neuls, no bairro Alvorada. Solicitação dos moradores da rua; Solicita trabalhos de operação 
tapa buracos na rua Saldanha Marinho, no bairro Oriental. Solicitação dos moradores da rua, 
Vereador Luiz Leite – PDT; 2433/1170/08, Solicita o conserto do calçamento da Rua Antônio 
José Barlette no bairro Loeff. Solicitação dos moradores; Solicita o conserto do calçamento da 
Rua Santos Dumont no bairro Glória. Solicitação dos moradores; Solicita o conserto do 
calçamento na Rua São Paulo no bairro Oriental. Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos 
de calçamento ou asfaltamento da Rua Piauí no bairro Oriental. Solicitação dos moradores; 
Solicita o conserto do calçamento da Rua Polidoro Albuquerque no bairro Vargas, Vereador 
Vilson Paese – PDT; seriam essas as indicações para a presente reunião; requerimentos: 
2434/621/08, que seja enviado oficio aos familiares com votos de profundo pesar em nome do 
poder legislativo de Carazinho, pelo falecimento do senhor João de Oliveira Carneiro, 
transcorrido no ultimo dia 07 de Dezembro, Vereador Marcos Soares – PTB; 2435/622/08, 
Solicita que, seja enviado oficio ao Senhor Claudinei dos Santos – Supervisor da Empresa 
Brasil Telecom de nossa cidade solicitando que estude a viabilidade de instalar um telefone 
público na rua Fernando Sudbrack esquina com a rua Buenos Aires, no bairro Camaquã, 
atendendo solicitação dos moradores, Vereador Marcos Soares – PTB; 2436/623/08, 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 República, Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, 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 2556/07, do Senado, de autoria do Senador 
Antonio Carlos Valadares, que proíbe os fornecedores de produtos ou serviços de fixar o preço 
à vista igual ao preço a prazo.O projeto também obriga os fornecedores de produtos ou serviços 
a dar desconto sobre os juros incorporados às parcelas de pagamento a prazo, na hipótese em 
que o consumidor se disponha a antecipar uma ou mais dessas parcelas, alterando assim 
também o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Segundo o autor do projeto, ao 
comprar o bem ou serviço desejado, o consumidor assume o pagamento de juros a uma taxa 
em geral desconhecida, e sobre a qual não lhe é dada oportunidade de refletir. Sem dúvida 
alguma, acreditamos que todo Projeto de Lei, que vise beneficiar a população, hoje tão calejada 
por tantos impostos, taxas, juros deve ser aprovado, mas não é só por este fato que 
manifestamos apoio a aprovação do projeto de lei citado, mas por entender que desta forma 
estamos incentivando também a economia brasileira, proporcionando a população descontos 
no pagamento de forma à vista, evitando crediários que atualmente são feitos de forma tão 
indiscriminada, passando-se a idéia de que quanto mais prestações melhor para se adquirir um 
bem ou produto. Justiça também se faz no fato de o Projeto prever também que seja dado 
desconto no caso do consumidor antecipar parcelas, diminuindo assim o valor calculado com 
juros que estavam incorporadas as parcelas de pagamento a prazo, VFS – PDT; 2437/624/08, 
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 República, Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, 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 do Senado (PLS) 160/07, de autoria do senador 
José Agripino, que isenta da aplicação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 
materiais escolares como borrachas, pastas, mochilas, cadernos, lápis e canetas 
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esferográficas.Atualmente, a alíquota do IPI para canetas esferográficas e de ponta porosa, por 
exemplo, é de 20%. Merece destaque à preocupação do autor com o Projeto em questão, pois 
todos somos cientes das dificuldades enfrentadas pelos jovens de baixa renda para se 
manterem nos bancos escolares, valendo ressaltar ainda que é dever da União garantir o 
acesso desses estudantes às escolas. Nada mais justo que seja dado ao material didático o 
mesmo tratamento que é dado ao livro didático, que já é isento desses impostos.Cabe aos 
representantes da nação brasileira buscar formas de incentivar cada vez mais a educação em 
nosso país, possibilitando especialmente as crianças e jovens de baixa renda, que possam 
adquirir com melhores condições de preço seu material, em razão da grande dificuldade 
enfrentada por eles em todos os setores, pois falta dinheiro para morar bem, para se vestir 
decentemente, para se transportar ao local de ensino e também para adquirir material didático 
para dar continuidade ao processo de EDUCAÇÃO, um de nossos direitos assegurados por lei, 
VFS – PDT; 2438/625/08, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois 
de ouvido o Plenário, seja registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar, 
pela perda trágica e irreparável do Senhor PEDRO ALVES DA SILVEIRA (DUCA), ocorrida no 
último dia 02. A todos os familiares e amigos do inesquecível Pedro Alves da Silveira, nossos 
sinceros sentimentos pelo infausto ocorrido. “Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem 
crê em mim, ainda que esteja morto, viverá; e todo aquele que vive e crê em mim nunca 
morrerá.”Jô 11, 25-26, Vereador Felipe Sálvia – PDT; seriam esses os requerimentos 
apresentados pelos senhores vereadores para a presente reunião;  moções: 2439/702/08, ofício 
ao INSTITUTO CARLOS GOMES, na pessoa da Senhora MARIA ELIZA SALDANHA, Diretora 
daquela instituição, CUMPRIMENTANDO pela passagem dos 70 anos de fundação desta 
Escola de Música em nosso Município, sendo uma das mais antigas do nosso Estado. Em 
nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO os nossos PARABÉNS por ensinarem a arte 
musical durante décadas a Carazinho e região, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
2440/703/08, Solicita que, seja enviado ofício parabenizando a Cooperativa Agropecuária e 
Industrial - Cotrijal, na pessoa do Senhor Presidente Nei César Mânica, pelo recebimento do 
Certificado de Responsabilidade Social, conferido pela Assembléia Legislativa do Rio Grande 
do Sul no dia 03 de dezembro de 2008 no Teatro Dante Barone, no Palácio Farroupilha em 
Porto Alegre, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 2441/704/08, Solicita que, seja enviado 
ofício parabenizando a Indústria Carazinhense de Tanques Ltda – Sodertecno, na pessoa do 
Senhor Sócio-proprietário Ingo Rivaldo Soder, pelos 08 (Oito) anos de fundação e investimentos 
da empresa no município, com atividade econômica industrial e no ramo de atividades em 
fábrica de tanque de combustível, carreta agrícola, caixa d’água. Localizada na Avenida Flores 
da Cunha, 6111, Bairro Planalto, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 2442/705/08, Solicita 
que, seja enviado ofício parabenizando o Escritório de Contabilidade Tibola, na pessoa do 
Senhor Proprietário Valdir Tibola, pelos 36 (Trinta e seis) anos de fundação e investimentos do 
escritório no município, com atividade econômica na prestação de serviços e no ramo de 
atividades em contabilidade, imobiliária, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 2443/706/08, 
Solicita que, seja enviado ofício parabenizando a Metalúrgica São Bento Ltda, na pessoa do 
Senhor Proprietário Nélson Colognese, pelos 23 (Vinte e três) anos de fundação e 
investimentos da empresa no município, com atividade econômica industrial e no ramo de 
atividades em fabricação de máquinas e peças para implementos agrícolas, Vereador Adroaldo 
De Carli – PMDB; 2444/707/08, Solicita que, seja enviado ofício parabenizando a Empresa 
Telha Certa Indústria e Comércio Ltda, na pessoa do Senhor Sócio-proprietário Néri Krüger, 
pelos 08 (Oito) anos de fundação e investimentos da empresa no município, com atividade 
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econômica industrial e comercial e no ramo de atividades em telhas de aço com revestimento 
em zinco, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB;2445/708/08, Solicita que, seja enviado ofício 
parabenizando a Marmoraria Drey Ltda, na pessoa do Senhor Sócio-proprietário Rogério Drey, 
pelos 35 (Trinta e cinco) anos de fundação e investimentos da empresa no município, com 
atividade econômica na prestação de serviços e no ramo de atividades em marmoraria. 
Localizada na Rua Dom Pedro II, 31, Bairro Santo Antonio, Vereador Adroaldo De Carli – 
PMDB; 2446/709/08, Solicita que, seja enviado ofício parabenizando a Gráfica Sanini Ltda, na 
pessoa do Senhor Proprietário Juarez Luiz Sanini, pelos 35 (Trinta e cinco) anos de fundação e 
investimentos da empresa no município, com atividade econômica na prestação de serviços e 
no ramo de atividades em impressos diversos, folders, revistas, jornais e embalagens, Vereador 
Adroaldo De Carli – PMDB; 2447/710/08, Solicita que, seja enviado ofício parabenizando a 
Unimed – RS Região da Produção, na pessoa do Senhor Diretor Renato Tissot, pelos 13 
(Treze) anos de instalações e investimentos da Unimed no município, com atividade econômica 
na prestação de serviços e no ramo de atividades em prestadora de serviços médicos, 
laboratoriais e hospitalares, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 2448/711/08, Solicita que seja 
enviado ofício a Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da Senhora Secretária Elisabete 
Roessler Medeiros cumprimentando todos os professores e funcionários que trabalham na 
mencionada Secretaria agradecendo pelos excelentes trabalhos que vem sendo desenvolvidos 
nos últimos dezesseis anos e que todos estão de parabéns, pois hoje em Carazinho nossos 
alunos têm ensino de qualidade, graças ao trabalho dessa equipe que nunca mediu esforços 
para que os objetivos fossem alcançados. parabéns mais uma vez a todos os integrantes da 
SMEC que fazem um excelente trabalho na área de educação, ainda desejar a todos um Feliz 
Natal e Próspero Ano Novo, Vereador Marcos Soares – PTB; 2449/712/08, Solicita a Mesa 
Diretora, seja feita a confecção de uma placa a ser entregue durante uma sessão ordinária da 
Câmara Municipal, aos Diretores do Grupo Escoteiro Levino Junges, em homenagem aos 79 
anos em Carazinho, comemorado dia 08 do mês corrente. O Grupo Escoteiro é um grande 
prestador de serviços à comunidade de Carazinho e desenvolve um excelente trabalho com os 
jovens da nossa cidade ensinando-lhes valores como respeito e responsabilidade construindo 
uma linda história e que, sem dúvida, merece nosso reconhecimento, Vereador Vilson Paese – 
PDT; 2450/713/08, Solicita que, seja enviado oficio de cumprimentos a TW Transportes na 
pessoa do Sr. Milton Schmitz, pelo excelente exemplo de solidariedade que demonstraram 
fazendo arrecadações e o transporte de diversas doações para os desabrigados de Santa 
Catarina, Vereador Vilson Paese – PDT; 2451/714/08, Solicita que, seja enviado oficio de 
cumprimentos a Ulbra (Universidade Luterana do Brasil) na pessoa da coordenadora do curso 
de educação física senhora Susana Loss, pela realização do IV Festi- Ulbra de Dança, 
realizado no dia 28 de novembro, Vereador Vilson Paese – PDT; 2452/715/08, Solicita que seja 
enviado oficio de cumprimentos o Grupo de Escoteiros Levino Junges, na pessoa do Diretor 
Presidente o Sr. José Luís Junges, parabenizando pela passagem dos 79 anos de fundação 
comemorado no dia de hoje, Vereador Gilnei Jarré – PSDB;  seriam essas as moções 
apresentadas pelos senhores vereadores para a presente reunião; Vereador Felipe Sálvia; 
questão de ordem senhor presidente;  Presidente Vereador Luiz Leite; pois não vereador; 
Vereador Felipe Sálvia; por questão de ordem senhor presidente, gostaria de fazer um 
requerimento verbal, pedindo para que fosse votado em bloco os requerimentos, moções e até 
os projetos, e fosse suprimido o intervalo regimental; Presidente Vereador Luiz Leite; como 
houve; Vereador Felipe Sálvia; e o grande expediente também; Presidente Vereador Luiz 
Leite; como houve acordo de lideranças, então fica suprimido o intervalo regimental, bem como 
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o grande expediente, passando de imediato, convido aos lideres das bancadas para que 
conduzam o senhor Idir Cecconello, presidente do conselho fiscal da eletrocar que fará uso da 
palavra na tribuna na Câmara municipal de vereadores, do conselho de consumidores, das 
centrais elétricas de Carazinho, anteriormente quero cumprimentar os servidores da casa que 
se encontram presentes na sessão ordinária, senhores vereadores, imprensa escrita e falada 
que se encontra aqui presente, empresários da nossa comunidade, a Jennifer representando a 
juventude socialista do PDT que se encontra presente, e nosso amigo Narde que se encontra 
aqui presente também, como as demais pessoas que vem prestigiar a reunião aqui na câmara 
municipal de Carazinho, de imediato passamos a palavra ao nosso amigo Idir, para que faça 
uso dela ; Senhor Idir Cecconello;  obrigado, senhor presidente, senhor secretario, 
vereadores, nossa comunidade presente, eu gostaria de fazer uma auto-apresentação, eu sou 
um micro-empresário do ramo moveleiro, pertenço a ACIC, e associação que eu estou 
representando hoje, como membro do conselho do consumidores e de energia elétrica da 
eletrocar, nós temos cinco classes representadas no conselho, são da classe residencial, classe 
industrial, classe rural, me ajude Luis, isso, e o PROCON, o PROCON é meramente consultivo, 
sem direito a voto, eu estou e quando vinha para cá agora a pouco lembrando vim tantas vezes 
aqui nesta casa, nunca tive intenção de falar, e hoje que vim com intenção de falar, estou quase 
impossibilitado, por um resfriado, então a nossa mensagem já também, estranha coincidência, 
muitos vereadores estão em fim de mandato, e a gente já gostaria de ter feito esse trabalho 
com maior antecedência, mas esperamos que para a gestão futura os remanescentes desta 
casa possam levar o nosso pedido que hoje estamos fazendo aqui, nós estamos aqui por vários 
motivos, mas o primeiro é de se fazer conhecer e dizer da importância que a câmara de 
vereadores tem na comunidade, assim como nosso conselho, que nós representamos as 
associações, e 30 ou mais, mil consumidores de energia, então isso nós estamos indo a 
encontros estaduais, e encontros nacionais, representando a comunidade de Carazinho, para 
vocês terem uma idéia nós somos oito conselhos no estado, as grandes são três, e cinco 
pequenas e todas tem o mesmo voto perante a ANEEL, a ANEEL é que nos criou, e hoje quem 
nos sustenta são as distribuidoras de energia, a ANEEL cria, e larga para cima do consumidor 
final a custa disso ai, então eu gostaria de convidar o Luis, que fizesse a leitura de uma medida 
que nós estamos tomando e depois poderei voltar para maiores esclarecimentos, se conseguir 
continuar falando, nós estamos dificuldade perante a ANEEL, nos pedidos de informação, que a 
ANEEL baixou umas portarias dando uns reajustes que a própria eletrocar não concorda, então 
nós estamos tomando umas medidas, medidas que o conselho tomou e quer apresentar para 
vocês e também pedir o respaldo de vocês para depois seguir para frente, então eu gostaria 
que o Luis; Senhor Luis Alberto Bastos; boa tarde a todos, senhor presidente, senhores 
vereadores, eu vou aproveitar que o Idir esta um pouco afônico, para colocar para os senhores 
mais ou menos o que esta havendo, toda área de concessão da eletrocar, todos os 
consumidores, Carazinho, Colorado, Chapada, Selbach, Coqueiros, Santo Antonio, Nova Boa 
Vista, e Almirante Tamandaré, esta correndo um sério risco de ter sua tarifa elevada num índice 
mais ou menos de 10% a cada ano nos próximos três anos, ou seja além do índice próprio do 
reajuste da tarifa, que tem ficado um pouco acima da inflação, em torno de 7 a 8 %, nós todos 
estamos correndo o risco de ter, além disso,mais 10 % nos próximos três aos, isso é em função 
de que? A ANEEL baixou uma portaria, a ANEEL todos sabem quem é, a agencia reguladora 
do setor, que diz que a eletrocar não teve o reajuste que deveria ter tido em 2006, só que ela 
fez isso lá em dezembro, isso vale dizer mais ou menos exemplificando, nós compramos um 
carro aqui na Wolks em 2006, e hoje vamos lá trocar o carro, e o cara diz, o negócio é o 
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seguinte, você tem uma diferença para me pagar porque o preço não era aquele que eu cobrei 
de vocês, o preço era outro e vocês tem que me pagar a diferença, é mais ou menos isso que 
esta ocorrendo hoje com os consumidores de energia elétrica não só da eletrocar, mas de 
outras pequenas empresas também, em valores diferenciados, o que o conselho de 
consumidores esta fazendo, nós fomos a uma reunião nacional, tiramos várias propostas, e 
fizemos um documento, que foi elaborado pelo conselho, para se mandar para a 
superintendência de regulação econômica da ANEEL, porque, nós, o primeiro passo que foi 
tomado foi perguntar para a eletrocar qual era o motivo, o que estava acontecendo que as 
nossas contas de energia ficariam esses valores a maior, ai a empresa nos mandou toda a 
explicação,segundo ela, e provado por documentos obviamente, a empresa já tem feito contato 
com agencias reguladoras, há bastante tempo, enviaram dois ofícios que a empresa mandou, 
argumentando que isso não seria correto, não estava correto, e a agencia simplesmente disse 
que ela decidiu e é isso, a grosso modo, eu decidi, é isso e vocês cumpram, quer dizer, a culpa, 
se é que existe culpa nesse caso não é da eletrocar, não é da RGE, que alias esse dinheiro 
todo que for arrecadado, esses 10% de 2009, 2010 e 2011, não vai ficar um real na eletrocar, 
isso é tudo repassado para tarifa de suprimento que nós compramos da RGE hoje, que dizer, 
Carazinho, simplesmente, Carazinho e toda área de concessão da eletrocar, simplesmente tira 
do bolso, paga, e repassa para a RGE que é nossa supridora, então o que nós fizemos, nós 
encaminhamos um documento que eu vu passar as mãos da presidência, não sei se o senhor 
gostaria que lesse ou não, do que a gente esta encaminhando. CONSELHO DE 
CONSUMTDORIES DA CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S.A. OF/CC/RF/022/2008. 
Carazinho (RS), 05 de dezembro de 2008. Do: Presidente do Conselho de Consumidores. Para: 
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA. Assunto: Revisão tarifária das Centrais 
Elétricas de Carazinho S/A - ELETROCAR. Referência: Efeitos Tarifários da Bolha Financeira 
Imposta ao Mercado Consumidor da ELETROCAR no Reajuste ocorrido em Junho/2007. 
Senhor Superintendente, De acordo com o que preconiza á item quatro do Cronograma de 
Eventos objeto Despacho no 3.676, de 08/10/2008 que trata o processo de revisão tarifária das 
Centrais Elétricas de Carazinho 5/A — ELETROCAR, essa Agência reservou uma reunião com 
o Conselho de. Consumidores para apresentação da proposta de revisão tarifária periódica e 
esclarecimentos de dúvidas sobre o processo de revisão. Atento ao processo da revisão 
tarifária da ELETROCAR, este Conselho de Consumidores objetivando contribuir e obter 
esclarecimentos a respeito, tem buscado, inicialmente, entender os critérios adotados pela 
ANEEL para definir as tarifas da Concessionária nos reajustes ocorridos nos últimos anos, haja 
vista que ano após ano estas vem sofrendo aumentos significativamente superiores a inflação. 
Na busca desse entendimento o Conselho se deparou com um procedimento adotado pela 
ANEEL no reajuste de Junho/2007, que resultou numa Bolha Financeira de R$ 12.641.264,55 a 
ser resgatado em 3 parcelas anuais de R$ 4.213.754,85 a partir da Revisão Tarifária Periódica 
de 2009, que na prática resultou no estabelecimento de uma dívida dos consumidores da 
ELETROCAR não contraída por estes. Procuramos a Concessionária para obter informações a 
respeito do assunto (conforme documentos anexos) e constatamos com a leitura de toda 
documentação de extrema complexidade, que ao adotar o critério de retroagir a aplicação da 
Resolução 243/2006 a janeiro daquele ano, essa Agência conspirou de forma direta contra o 
preceito da lei que tem como função defender, caracterizado busca da “modicidade tarifária”. À 
vista dos documentos que nos foram apresentados, verifica-se que esta bolha financeira é 
decorrente da aplicação de uma resolução da ANEEL de forma retroativa, o que fere todos os 
princípios de um estado democrático de direito e viola frontalmente o Código de Defesa do 
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consumidor. Em razão de exposto, e tendo como objetivo evitar que haja um prejuízo de forma 
irreversível para os consumidores da ELETROCAR solicitamos providências de Vossa Senhoria 
no sentido de corrigir a medida revogando os procedimentos adotados em Junho/2007 de forma 
que a Bolha Financeira seja eliminada por ser esta a maneira de se restaurar o equilíbrio do 
Contrato de Adesão da Concessionária com seus consumidores, restabelecendo a justiça 
tarifária. Sendo o que se nos apresenta para o momento, subscrevemo-nos, Atenciosamente. 
IDIR DOMINGOS CECCONELLO. Presidente do Conselho; basicamente é isso que esta 
acontecendo, aqui esta com toda a documentação que veio para a eletrocar, ela esta 
especificada em valores, o que nós, os consumidores da eletrocar devem, segundo a ANEL, 
para a RGE, é R$ 12.641.264,55 (doze milhões, seiscentos e quarenta e um mil e duzentos e 
sessenta e quatro reais e cinqüenta e cinco centavos), quer dizer, uma divida que nós 
realmente não assumimos, então presidente, não sei se os senhores tem alguma duvida que a 
gente possa esclarecer, mas enfim, o nosso objetivo hoje aqui, presidente, senhores 
vereadores, é primeiro, é que toda comunidade fique sabendo disso, eu vou falar agora em meu 
nome e não do conselho, eu acho que a empresa já deveria ter feito isso antes, deveria, 
exatamente, ter apresentado, ido para a imprensa para que todo  mundo soubesse o que esta 
acontecendo, mas enfim, coube a nós fazer; Presidente Vereador Luiz Leite; Vereador Vilson 
Paese; Vereador Vilson Paese; só para eu poder entender, ao presidente do sindicato, meu 
amigo Luis, isto, esta determinação da ANEEL vem com efeito retroativo, doze milhões e 
alguma coisa para pagar de atrasados, mas não é só isso, porque todos os cálculos serão 
incididos em cima desses valores, de 10%, não sei mais quanto, que vai ser daqui para frente, 
não é assim, ou só paga o atrasado e não tem mais índice em cima desse valor para o 
consumidor; Senhor Luis Alberto Bastos; senhor vereador, em primeiro lugar eu gostaria de 
colocar ao meu amigo Vereador Vilson Paese, que hoje eu estou aqui como representante da 
classe comercial do conselho dos consumidores, lá eu represento a UACC, na realidade o que 
vai acontecer vereador, nesses três anos para que se salde essa divida, vai entrar, o cálculo 
que foi feito, em torno de 10% a cada reajuste, ou a cada anos, em 2009, 2010 e 2011, 
saldasse essa divida, e isso cai fora, na realidade ela esta dizendo que tem um saldo que nós 
temos para pagar lá, com a RGE que é a nossa supridora, pagasse essa divida, e em 1012 
sairia da nossa conta de energia, não sei se me fiz entender; Vereador Vilson Paese; não, e 
muito claro, agora, parabéns a associação dos consumidores, pela atitude que estão tomando, 
e eu acho que esse poder tem que se aliar, na defesa de nós consumidores, ora, vem, que 
natal, que belo natal a eles, doze milhões sacar aqui do povo de Carazinho de novo, não dá 
mesmo, temos que realmente trabalhar em cima disso, e não podemos permitir que isso venha 
a acontecer; Presidente Vereador Luiz Leite; Vereador Adroaldo De Carli; Vereador 
Adroaldo De Carli; presidente do conselho dos consumidores Idir Cecconello, nosso amigo 
particular, até quando era presidente da ACIC eu indiquei o Idir lá no conselho, e esta lá até 
hoje, que bom,  ao Fernando que é assessor da administração na nossa eletrocar, Bastos 
também representando o conselho, através da UAC, e dizer também daquilo que eu falava aos 
senhores vereadores a semana passada, vejo que da importância, quando diziam das 
concessionárias das rodovias, que o projeto da duplicação RS, prevê então o conselho de 
usuários, como é importante, eu havia colocado, a eletrocar tem o conselho dos consumidores, 
que fiscaliza as atribuições da concessionária, preço, valores, eles tem acesso a informações 
internas, então isso que é importante, parabéns Cecconello, leva isso ao conselho, estão 
fazendo realmente o papel de defesa dos consumidores, numa maneira geral, industria, 
comércio, residencial, rural, é isso que deve fazer, tem que realmente fazer valer o conselho, 



 9 

para isso que o conselho esta lá, parabéns, parabenizar por essa iniciativa também de alertar a 
comunidade, e a gente sabe, estive lá, Vereador Felipe Sálvia também, estivemos juntos, eu 
como financeiro, o Felipe como industrial, nós sabemos como era a eletrocar, como é agora as 
tarifas, eu até pergunto, se o Fernando puder responder, quando nós estávamos na eletrocar 
era a terceira ou quarta tarifa mais barata do Brasil, acredito que hoje já não é mais, deve estar 
na intermediária, (impossível transcrever, fala fora do microfone) é para cima, é, de 40 , de 60,  
a quarta menor, hoje já estamos em 12º , 13º; Senhor Luis Alberto Bastos; e se isso ocorrer 
nós seremos a mais cara do estado; Vereador Adroaldo De Carli; vejam vocês, onde esta o 
preço da nossa energia elétrica, presidente, essa é a grande realidade, porque quem esta 
pagando na hora da fatura o que vale é isso ai, então quer dizer, aquele diferencial que 
Carazinho tinha, 40% mais barato que a energia de Passo Fundo, que é da RGE, já não 
podemos mais dizer isso, praticamente esta colocando de igualdade já, (impossível transcrever, 
fala fora do microfone), é exatamente, o que é pior para que seja entendido, não é valor que fica 
para a empresa eletrocar, vai ser repassado a RGE onde a eletrocar compra quase 80% da 
energia que é distribuída, então vejam vocês que armadilha que nós entramos ai, (impossível 
transcrever, fala fora do microfone), tarifa, então só o fato de nós termos tempos  atrás as 
menores tarifas do Brasil, estarmos entre as dez, doze mais caras, já diz tudo, então realmente, 
gente é um problema muito sério, não sei se é influencia das grandes concessionárias na 
ANEEL, deve ser não é Vereador Vilson Paese, deve ser, não adianta vir aqui dizer outra coisa, 
que sempre foi assim, porque de repente mudou, mas enfim Bastos, parabéns, essa iniciativa, 
quando a gente vê o balanço da eletrocar, que em quatro anos quase dobrou o seu 
faturamento, não é que a empresa tenha mais recurso interno, dobrou porque a tarifa, 
exatamente, é um repasse, para a compra de energia que esta acontecendo, então realmente é 
um problema muito sério, realmente nos deixa muito preocupados, e eu não sei o futuro como 
vai ser, mas enfim, vamos fazer passo a passo, conforme os problemas surgirem, muito 
esclarecedor isso  que vocês estão nos trazendo, essa questão, e a bancada do PMDB assim 
como a câmara de vereadores, certamente vai estar a disposição para poder auxiliá-los, então 
era isso que eu queria perguntar, e o que nós pudermos fazer, por favor, é só nos dizer que o 
poder legislativo de Carazinho esta ai para defender os interesses da nossa eletrocar, do nosso 
povo de Carazinho, consumidor, muito obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; acho que 
não havendo mais nenhum vereador, Vereador João Batista, por gentileza, Vereador João 
Batista; Vereador João Batista;  foi consultado o departamento jurídico da eletrocar sobre essa 
posição ai?  Senhor Luis Alberto Bastos; foi consultado o departamento jurídico, fez a parte 
dele, encaminhando toda a documentação, o pedido que a eletrocar fez a ANEEL, só que como 
eu coloquei a ANEEL simplesmente disse que, a grosso modo, é assim, e assim tem que ser, ai 
que o conselho de consumidores esta se manifestando; Vereador João Batista; obrigado; 
Vereador Vilson Paese; senhor presidente, eu já falei, mas só para reforçar, olha a gravidade 
dessa situação, nós que trabalhamos tanto para que a eletrocar genuinamente carazinhense, 
atendendo outros municípios, vai ficar um valor de energia dos mais altos do pais, com isso, a 
eletrocar, hoje que tem o consumidor, hoje que tem o povo na defesa da nossa empresa, por 
prestar um ótimo serviço, um serviço de qualidade, e tem energia ainda barata, vai ficar a mais 
cara do pais, com isso o povo também vai rejeitar, e com isso os poderosos, os que mantém o 
monopólio, que tudo é assim nesse pais, hoje no mundo globalizado quem manda é quem 
pode, obedece quem precisa, vai acabar com as pequenas, e Carazinho vai para esse fim, 
quero aproveitar só a oportunidade que o senhor me da para eu saudar o Dinarte Graeff que 
esta aqui presente, também Dinarte, nosso amigo, que ficou na semana passada esperando, 
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que tinham marcado uma reunião aqui na câmara, e esse vereador veio, ficamos ai na frente, 
inclusive com chuva, mas não apareceu ninguém para abrir a câmara lá, que tinham marcado 
já, para que nós tivéssemos uma reunião aqui e a reunião não saiu, então só para colocar isso, 
eu não sei se a direção falou, dos aposentados e pensionistas, não falaram nada? Presidente 
Vereador Luiz Leite;  deve ter havido algum equivoco, nobre vereador, porque o responsável 
da chave ficou no horário previsto de abrir, ficou mais de meia hora aguardando aqui e ninguém 
apareceu; Vereador Vilson Paese; não, eu estava ai; Presidente Vereador Luiz Leite; então 
vocês apareceram um pouco mais tarde quando ele já havia se deslocado para casa; Vereador 
Vilson Paese; sete horas, sete horas, não, tinha mais, saiu até umas fotografias, tinha mais 
gente sim, ta bom, muito obrigado; Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem senhor 
presidente; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe 
Sálvia; gostaria de agradecer em nome do poder legislativo, ao conselho de consumidores por 
ter vindo até a câmara e explanar esse problema, que nós, e eu por ser um dos vereadores que 
estou mais tempo aqui dentro nunca vi, e essa questão é preocupante, Bastos, eu quero dizer 
para o presidente do conselho dos consumidores, o Idir, Fernando, dizer que essa casa, 
presidente, tem que tomar uma atitude, eu deixaria aqui um pedido para vossa senhoria, que 
reunisse durante a semana os vereadores, nem que fosse os lideres de bancada, para nós 
conversarmos e ver, juntamente com o conselho, o que essa casa pode fazer, com relação a 
esse tema, porque é preocupante, e nós temos que fazer alguma coisa, para ver ao menos se 
amenizamos esse tipo de problema que esta acontecendo ai na nossa eletrocar; Presidente 
Vereador Luiz Leite; já deixamos marcado então, já deixo marcado então para amanhã de 
manhã, dez horas da manhã, senhores vereadores que quiserem participar da reunião, se 
façam presentes na sala da presidência para que nós estudarmos o tipo de trabalho que nós 
deveremos estudar juntos, montar quase que uma carta, um requerimento de repudio a ANEEL, 
com essas medidas adotadas, que vai levar ao sacrifício a comunidade carazinhense e tantas 
outras comunidades espalhadas pela micro-região, quanto ao fornecimento de energia elétrica, 
nos valores que serão cobrados a partir de janeiro; Senhor Luis Alberto Bastos; junho de 
2009 que é a data da revisão tarifária, junho de 2009; Presidente Vereador Luiz Leite; então 
ficam convidados os senhores vereadores para amanhã às 10 horas da manhã na sala da 
presidência para que nós possamos fazer um estudo conjunto sobre a questão em pauta, não 
havendo vereador que queira se reportar eu deixo a palavra com nosso amigo Luis Bastos, para 
suas considerações finais; Senhor Luis Alberto Bastos; eu simplesmente agradeceria aos 
senhores, ao senhor presidente, aos senhores vereadores em nome do conselho,  e pediria 
encarecidamente, não só em nome do conselho, mas em nome dos consumidores de energia 
elétrica, das eletrocar, que os senhores possam dar publicidade a isso, nós devemos estar 
providenciando para amanhã, por que isso é urgente, pretendemos fazer um abaixo assinado e 
gostaríamos de contar com os senhores, com as suas bancadas, enfim com seus assessores, e 
obrigado pelo espaço que nos foi cedido e o nosso presidente quer dar a ultima palavra, 
Cecconello, muito obrigado; Senhor Idir Cecconello;  bom, então em nome do conselho dos 
consumidores, nossas representações, nós queremos agradecer a oportunidade, e vimos que o 
apoio é unânime, então em conjunto com as pequenas distribuidoras de energia, que também 
tem o mesmo problema ou parecido, não é tão grave quanto o nosso, nós vamos encaminhar 
como disse o Luis um abaixo assinado também, para que a comunidade nos de um referendo, e 
talvez assim a gente consiga comover a ANEEL, porque a ANEEL é composta por pessoas de 
muita capacitação técnica, e eles quando fazem um estudo eles não voltam atrás, muito difícil 
os consultores deles lá voltarem atrás numa medida, então são normas, que eles despacham 
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de cima para baixo, e não querem mais saber, o Vereador João Batista fez um comentário que 
eu não acho relevante, porque o conselho representa as entidades, e por não ser remunerado 
eu acho que faz parte das entidades darem esse suporte quando a gente precisa fazer 
deslocamentos existe um orçamento, que a distribuidora é obrigada , nós temos um orçamento 
anual, e nós fazemos toda a programação, e eles aprovam ou não os valores, então nós temos 
as despesas custeadas na realidade pelos consumidores, porque isso vai, infelizmente é 
despesa é vai para a tarifa, então a gente não pode também ganhar alguma coisa em cima 
disso, porque a nossa proposição  sempre foi trabalhar em prol da comunidade, nossos 
agradecimentos ao senhor presidente e se o senhor precisar de alguma documentação para a 
reunião de amanhã, eu sugiro então que contate com o Fernando, o Fernando tem toda 
documentação, podem passar por e-mail, pode passar toda documentação necessária, ou 
qualquer duvida também, com ele, ou conosco, se formos convidados, muito obrigado; 
Presidente Vereador Luiz Leite; nós agradecemos, Idir, a presença de vocês aqui, uma 
explanação da importância em que foi colocada à comunidade de Carazinho, imprensa que aqui 
se encontra também, senhores vereadores, demais pessoas do plenário, empresários que aqui 
se encontram, sobre a gravidade desse problema, eu acho que Carazinho não pode se calar, e 
muito menos  a câmara de vereadores por sermos representantes natos da nossa comunidade, 
então a gente solicita ao Fernando que nos envie amanhã de manhã na primeira hora, alguns 
documentos que possam, inclusive se quiser participar, alguém de vocês dessa reunião, estão 
convidados porque é de interesse da comunidade é importante que as forças se unam para 
combater os abusos que hoje vem sendo praticados e esse contra à sociedade brasileira, 
carazinhense, porque não, e esse é mais um deles, então é importante que a gente possa 
juntos, trocarmos idéias, para que possamos quem sabe, demover essa idéia da  ANEEL de 
não causar esse enorme prejuízo à comunidade de Carazinho, que envolve empresas, grandes 
empresas, médias, micros, e os trabalhadores e aposentados, então é uma triste realidade, que 
Carazinho hoje se defronta, e nada mais justo do que os senhores vereadores, nós vereadores, 
nos reunirmos para discutir, esta questão, e tentar buscar uma solução que a ANEEL seja 
acolhedora da nossa sugestão, para que esse prejuízo não chegue à mesa dos nossos 
trabalhadores nem as nossas empresas aqui estabelecidas, mais uma vez nós agradecemos a 
presença de vocês aqui; passamos agora para a ordem do dia, para apreciação e votação dos 
requerimentos e moções, solicito ao senhor secretário para fazer a leitura do número e autor 
dos requerimentos que irão à discussão e votação nessa reunião ordinária; Secretário 
Vereador Adroaldo De Carli; requerimento de nº 02 Vereador Marcos Soares – PTB; nº 03 
Vereador Felipe Sálvia  – PDT; nº 04 Vereador Felipe Sálvia – PDT; seriam esses, senhor 
presidente os requerimentos para apreciação em bloco para a presente reunião; Presidente 
Vereador Luiz Leite; estão em discussão os requerimentos que irão para votação em bloco, 
esta em discussão, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovados os 
requerimentos por unanimidade, solicito ao senhor secretário para que faça a leitura no numero 
e autor das moções que irão a discussão e votação nesta reunião ordinária; Secretário 
Vereador Adroaldo De Carli;  moções: moção de nº 01 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 de autoria do Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº 10 
Vereador Marcos Soares – PTB; nº 11 Vereador Vilson Paese  – PDT; nº 12 Vereador Vilson 
Paese – PDT; nº 13 Vereador Vilson Paese – PDT; nº 14 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
Presidente Vereador Luiz Leite; está em discussão as moções apresentadas pelos senhores 
vereadores, esta em discussão, não havendo vereador que queira discutir colocamos em 
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votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, 
aprovadas as moções por unanimidade; Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; senhor 
presidente, só para deixar registrado em relação ao oficio encaminhado a assembléia legislativa 
na semana passada, conforme solicitação nossa, principalmente minha e do Vereador Adroaldo 
De Carli, não constou especifico a nossa reivindicação com relação a lei das concessionárias, 
então nós pedimos que era para constar, nós éramos favoráveis, desde que, constasse, no 
oficio, que Carazinho seria contemplado, ou seja lá, solicitado, para que fosse feito o trevo do 
distrito Iron Albuquerque, e previsão de construção do trevo da cooperativa Aurora, isso não 
constou no documento, eu quero que fique registrado, que não tem concordância minha, com o 
documento que foi enviado a governadora; Presidente Vereador Luiz Leite; deixa eu só fazer 
um esclarecimento vereador, esse requerimento, deverá estar chegando, requerimento da 
sessão que prevê esses investimentos, se já não chegou, as mãos da governadora, pelo menos 
é o que foi combinado na  sessão, não é, que aquele era um requerimento de apoio; Vereador 
Gilnei Jarré; não senhor, um único documento que é este documento aqui, esta aqui vereador; 
Vereador Adroaldo De Carli; questão de ordem presidente; Presidente Vereador Luiz Leite; 
pois não vereador; Vereador Adroaldo De Carli; por isso senhor presidente, que eu havia 
solicitado naquela reunião, que fosse por escrito, vocês lembram, colegas vereadores, 
exatamente por esse motivo, a gente sabe que a discussão vai e vem, eu havia solicitado que 
justamente fizesse por escrito, e que nessa reunião nós faríamos a votação, então infelizmente 
Vereador Gilnei Jarré, nós solicitamos; Vereador Gilnei Jarré; senhor presidente, só para 
complementar; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não vereador; Vereador Gilnei Jarré; 
houve um atropelo do Vereador Jaime Fragoso, eu não sei o porque da história, mas o que 
consta no jornal é que a previsão, é que a proposta seja apreciada no dia 16 então foi 
atropelado, realmente indevidamente, então eu sugiro que os próximos se ocorrer uma coisa 
nos próximos dias, que não atropelem, que pelo menos os dez vereadores entendam a posição 
de alguns ai; Presidente Vereador Luiz Leite; vereador, eu só quero lhe passar assim que eu 
vou tomar essas providencias, e fazer chegar esse requerimento nas mãos da governadora 
ainda essa semana, é um compromisso que eu assumo com vossa excelência, e com os 
demais vereadores; nós, antes da apreciação e votação dos projetos de lei que deram entrada, 
após os pareceres da comissão de justiça e finanças e da ordem econômica e social, nós 
gostaríamos , com a concordância, se houver dos demais vereadores, nomear o Vereador João 
Batista, como membro da comissão de ordem econômica e social, no lugar do Vereador 
Cláudio Santos, que se encontra em laudo médico, que o senhor então, que vossa excelência 
faça parte como membro da comissão de ordem econômica e social já efetivamente a partir 
desse momento, solicito ao senhor secretario para que proceda a leitura do numero, a ementa, 
bem como o autor dos projetos de lei que irão à discussão e votação nesta reunião ordinária, 
bem como já lendo também os pareceres da comissão de  justiça e finanças e da ordem 
econômica e social ; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; PROCESSO 2.371/234/08, 
Projeto de Lei 155/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza a abertura de Crédito 
Suplementar no Orçamento de 2008, no valor de R$ 471.178,46; PROCESSO 2.412/237/08, 
Projeto de Lei 158/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza abertura de Crédito 
Suplementar no Orçamento da Câmara Municipal, no valor de R$ 6.000,00; PROCESSO 
2.413/239/08, Projeto de Lei 028/08, Autor: Comissão de Justiça e Finanças, Ementa: Dá nova 
redação a Lei Municipal n° 6.598/07; PROCESSO 2.415/240/08, Projeto de Lei 0278/08, Autor: 
Jaime Fragoso, Ementa: Declara de Utilidade Pública Á Associação dos Papeleiros de 
Carazinho; pareceres da comissão justiça e finanças dos quatro projetos aqui apresentados, 
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que contém o mesmo teor, o qual consta: o presente projeto de lei é Constitucional e quanto ao 
aspecto financeiro nada a opor, está assinado pelos membros Vereador Antonio Azir – 
presidente; Vereador Gilnei Jarré – secretário e Vereador Josélio Guerra – membro da 
comissão de justiça e finanças; parecer da comissão de ordem econômica e social, também dos 
quatro projetos que contem o mesmo teor, parecer:  o presente projeto de lei encontra-se apto a 
ser incluído na ordem do dia, esta assinado pelos três membros da comissão, Vereador Vilson 
Paese – presidente, Vereador João Batista Prompt de Andrade – secretario e Vereador Paulino 
de Moura – membro; neste caso, substituído pelo Vereador Marcos Soares indicado pela 
bancada do PTB; Presidente Vereador Luiz Leite; esta em discussão os pareceres da 
comissão de justiça e finanças, bem como da ordem econômica e social dos quatro projetos de 
lei que irão a votação nesta noite, esta em discussão, não havendo vereador que queira discutir 
colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se 
manifestem, aprovados os pareceres da comissão de justiça e finanças bem como da ordem 
econômica e social dos referidos projetos por unanimidade, esta em discussão os projetos de 
lei com os pareceres já aprovados, esta em discussão, não havendo vereador que queira 
discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que 
se manifestem, aprovados os projetos de lei por unanimidade, nada mais havendo a tratar, 
Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; obrigado presidente, só para fazer um registro, 
nós estivemos quarta-feira em Porto Alegre, eu e o Vereador Antonio Azir,  e o Paulo Arsego do 
SINE, onde nós tivemos a honra de assinar juntamente com o nosso diretor presidente da 
fundação, o Ronaldo, os convênios de cursos de qualificação gratuita para o interior do estado, 
Carazinho foi contemplado com dois cursos, completamente gratuitos, curso de operador de 
torno CNC, computadorizado, e soldador eletro, de eletroldo revestido, (impossível transcrever), 
então presidente só para deixar registrado que tivemos a presença lá, e também estivemos 
visitando a primeira arte sul, onde nós juntamente com o executivo e a FGTAS, encaminhamos 
as artesãs de Carazinho para expor os trabalhos que aqui elas realizam, foi um sucesso lá e 
parabéns ao SINE e a Prefeitura municipal que oportunizam a essas artesãs, essas feiras de 
artesanato, todos os dois cursos gratuitos; Presidente Vereador Luiz Leite; Vereador Antonio 
Azir com a palavra; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores vereadores, até em 
complemento, porque foi anterior a esse convenio, o presidido também esta recebendo cursos 
gratuitos, através da FGTAS, onde os apenados irão aprender uma profissão, como pintura, 
pedreiro , carpinteiro, então assim de essencial importância para recuperação do preso, quando 
sair de lá terá um profissão; Presidente Vereador Luiz Leite; eu quero fazer uma consulta aos 
senhores vereadores, também aos presidentes das comissões de ordem econômica e social e 
da comissão de justiça e finanças, que é quanto à reunião extraordinária que nós já deveríamos 
ter feito hoje, antecedendo a reunião ordinária, que é a votação do orçamento para o exercício 
de 2009, eu solicito aos senhores vereadores se a data do dia 11, quinta-feira, ficaria ajustada 
hoje, quinta-feira? Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, eu vou lhe solicitar, de 
repente que fosse quem sabe sexta-feira às 11 horas da manhã; Vereador Vilson Paese; 
questão de ordem senhor presidente, até porque fica ruim no meu caso que eu não estarei ai 
quinta-feira e nem sexta-feira, mas poderia ser convocado o suplente, mas, na quarta-feira, não 
dá, senhor presidente? Presidente Vereador Luiz Leite; eu deixo a critério de vocês, a 
presidência não vai interferir, na data se é quinta-feira ou se é quarta-feira; Vereador Vilson 
Paese; eu quero até que os vereadores entendam o seguinte, é difícil, quinta-feira de manhã 
daí? Mas eu não gostaria porque a extraordinária não é remunerada, que fosse convocado 
então o suplente, eu fico numa situação constrangida, eu vou me constranger, então eu não 
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acho interessante, eu quero estar presente, faremos de manhã, então presidente, para mim 
pode ser às 5 da manhã doutor, não tem problema nenhum, eu durmo muito pouco mesmo, pra 
mim não tem hora; Presidente Vereador Luiz Leite; fica ajustada então para as 11 horas de 
quinta-feira, 11:00 horas então será a reunião extraordinária para votação do orçamento, 
amanhã às dez horas no gabinete da presidência, senhores vereadores, eu não encerrei a 
reunião ainda, até para deixar claro de que essa reunião extraordinária não terá custos nenhum 
para a Câmara municipal de Carazinho, 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 extraordinária que será quinta-feira as 11:00 horas da manhã para votar o 
orçamento para o exercício de 2009, e também já deixando agendada a reunião ordinária do 
dia 15/12/2008 às 18:30 minutos um boa noite a todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Vereador Luiz Leite                                              Vereador Adroaldo De Carli      
                   Presidente                                                                Secretário  
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