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Ata da Reunião Ordinária do dia 22 de dezembro de 2008.......Ata 57 
  
 
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 22 de dezembro de 2008, convido o Vereador Adroaldo De Carli 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 15 de dezembro de 2008, colocamos 
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 15 de dezembro de 2008 por unanimidade, quero cumprimentar os servidores 
da casa e os senhores vereadores, a imprensa escrita e falada que aqui se encontra, nossos 
jurídicos, que estão sempre presentes nas nossas reuniões ordinárias, até quero fazer uma 
referencia que dificilmente a gente contava com os dois jurídicos da casa acompanhando as 
reuniões legislativas, então quero deixar aqui gravado nos anais da casa o nosso 
reconhecimento por esse esforço e pela participação que eles tem tido e que vem tendo com o 
poder legislativo de Carazinho, passamos agora para a leitura das indicações e requerimentos, 
anteriormente a convocação do suplente de Vereador Marcos Soares, que esta assumindo no 
lugar do Vereador Paulino de Moura que esta em missão desta casa, no estado de São Paulo, 
também aproveito a oportunidade para nomear o Vereador Marcos Soares, como membro da 
comissão de ordem econômica e social o qual deve exarar alguns pareceres ainda em projetos 
que irão a votação nesta noite, solicito então ao senhor secretário Vereador Adroaldo De Carli  
para que proceda a leitura da convocação do Vereador suplente que esta assumindo neste 
momento; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; convocação ao senhor Marcos Soares, 
suplente de vereador da bancada do PTB, Prezado Senhor: Pelo presente, estamos 
CONVOCANDO Vossa Senhoria para assumir na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 
22/12/2008, tendo em vista pedido de licença do Vereador Paulino de Moura, em virtude da 
viagem à Guaratinguetá, estado de São Paulo, entre os dias 21 e 23, protocolando oficio na 
fazenda esperança Cristo Rei, ao idealizador e fundador das clinicas que existem no Brasil, Frei 
Ranz, e ainda com o padre Cezar, senhora Lourdes, na unidade que fabrica água sanitária, no 
bairro Santa Edwiges, sem outro motivo, colhemos o ensejo para renovar nosso protesto de 
elevado estima e distinta consideração, Vereador Luiz Leite, presidente; anexo correspondência 
do Vereador Paulino de Moura, ao Vereador Luiz Leite presidente da câmara municipal,  o qual 
autoriza convocação de suplente para a presente reunião; Presidente Vereador Luiz Leite; 
quero deixar registrada também a presença do nosso 11º vereador, por consideração desta 
casa, nosso amigo Silveira, que se faz presente aqui, solicito ao senhor secretario para que 
proceda a leitura das indicações e requerimentos, do expediente da presente reunião; 
Secretário Vereador Adroaldo De Carli; expediente para a presente reunião 22/12/2008: 
telegrama do ministério da saúde informando liberação de recursos financeiros no valor de 
cento e dezenove mil quinhentos e oitenta e três reais. Oficio 22/08 da secretaria da saúde do 
Rio Grande do Sul informando que realizou nos dias 9 e 10 de dezembro a supervisão do 
programa nacional de controle da dengue em Carazinho, encaminhando também algumas 
observações. Oficio 04/08 da secretaria da segurança pública do estado, Brigada Militar, 
Comando Ambiental, informando que a partir do dia 18 de dezembro, o senhor Antonio Gilberto 
Borges da Silva assumiu o comando do policiamento ambiental em Carazinho. Senhor José 
Carlos Meneguzzo do Instituto cultural Ítalo brasileiro Giuseppe Garibaldi agradecendo pelo 



 2 

voto em concessão próximo a praça Santo Muneroli. Oficio do Gabinete da Governadora Yeda 
Crusius informando que no dia 12 de dezembro foi assinado um ato que autoriza celebrar o 
convenio 51/2008 entre o estado do Rio Grande do Sul e o HCC, visando a aquisição de 
equipamentos no valor de trezentos e trinta e sete mil novecentos e oito reais e um centavo, 
também a obra de inclusão do centro cirúrgico e a reforma de unidade hospitalar. Oficio numero 
207/08 do executivo municipal encaminhando projeto de lei de numero 164/08 o qual autoriza o 
município a firmar convenio com a eletrocar visando a arrecadação da unidade consumidora da 
bomba d’água no distrito industrial Carlos Augusto Fritz. Oficio numero 208/08 do executivo 
municipal encaminhando projeto de lei 165/08 o qual autoriza concessão de direito real de uso 
de um imóvel a empresa Leonardo Almeida Folcs. Oficio numero 209/08 do executivo municipal 
encaminhando projeto de lei numero 166/08 o qual concede o titulo honorifico comenda o 
bombeador ao Senhor José Luis Yunges. Oficio numero 210/08 do executivo municipal 
encaminhando projeto de lei numero 167/08 o qual concede o titulo de cidadão honorário de 
Carazinho a senhora Alda Maria Erpen Schipper. Oficio numero 211/08 do executivo municipal 
encaminhando projeto de lei numero 168/08 o qual autoriza abertura de crédito suplementar no 
orçamento de 2008 no valor de duzentos e noventa e cinco mil e trezentos reais. Seria esse o 
expediente para a presente reunião; Presidente Vereador Luiz Leite; passamos agora sim 
para a leitura das indicações e requerimentos apresentados pelos senhores vereadores para 
esta reunião ordinária; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; indicações: 2488/1187/08, 
ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE a Secretaria Municipal de 
Obras para que efetue o recolhimento de entulhos nos bairros Santo Antônio e Camaquã, 
atendendo solicitação dos moradores, Vereador Marcos Soares – PTB; 2489/1188/08, ofício ao 
Senhor Prefeito Municipal solicitando que seja realizado o calçamento da RUA ERNESTO 
KELLER, no bairro Sommer, eis que existe projeto para tal melhoria e os moradores aguardam 
as obras de infra-estrutura que colocarão fim a poeira e barro do dia a dia, Vereador Marcos 
Soares – PTB; 2490/1189/08, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE 
a Secretaria Municipal de Obras seja realizado OPERAÇÃO TAPA BURRACO na RUA TIJUCA, 
bairro Princesa, eis que a mencionada via pública encontra-se em condições precárias de 
trafegabilidade o que causa transtorno aos usuários daquela importante rua, Vereador Marcos 
Soares – PTB; 2500/1190/08, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE 
a Secretaria Municipal de Obras seja realizado o conserto da boca de lobo, localizada na RUA 
DONA JÚLIA esquina com a RUA BARÃO DE ANTONINA, no bairro Sommer, atendendo a 
solicitação dos moradores daquelas imediações, Vereador Marcos Soares– PTB; 2501/1191/08, 
ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que em contato com o setor responsável solicite 
a recolocação dos paralelepípedos da RUA PARECIS, quadra que dá acesso a Avenida Flores 
da Cunha, no bairro CONCEIÇÃO, eis que os mesmos foram removidos para alguma infra-
estrutura e até o momento não foram recolocados o que causa transtorno aos moradores e 
motoristas que por ali transitam, Vereador Marcos Soares–PTB; 2502/1192/08, ofício ao Senhor 
Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE a Secretaria Municipal de Obras para que 
realize o recolhimento de entulhos verdes localizados na Rua ALAGOAS, esquina com 
AMAZONAS, no bairro ORIENTAL, eis que os mesmos encontram-se no passeio público e 
causam um aspecto feio para o local em tempos de festas, Vereador Marcos Soares – PTB; 
2503/1193/08, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que em contato com o setor 
responsável solicite o conserto do calçamento na RUA RUI BARBOSA, esquina com a RUA 
CLEMENTE PINTO, no bairro SANTO ANTÔNIO,  atendendo pedido dos moradores que 
residem naquela rua e proximidades, Vereador Marcos Soares – PTB; 2504/1194/08, solicita 
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com urgência que a secretaria de obras realize reperfilagem asfáltica na avenida Flores da 
Cunha nas proximidades do supermercado Coqueiros, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 
2505/1195/08, solicita com urgência para que a secretaria de obras realize trabalhos de 
recolhimento de entulhos e limpeza ao longo da extensão da rua Assis Brasil, Vereador 
Adroaldo De Carli – PMDB; 2506/1196/08, solicita com urgência para que a secretaria de obras 
realize operação tapa buracos e melhorias no calçamento em toda a extensão da rua 
Tupiniquins, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 2507/1197/08, ofício ao Senhor Prefeito 
Municipal solicitando que o mesmo estude a viabilidade de colocar redutores de velocidade 
(tachões) na RUA EDILON GEYER, no bairro DILETA, eis que a referida via pública é corredor 
de ônibus e os mesmos servirão para coibir excesso de velocidade por parte dos motoristas, tal 
reivindicação foi solicitada pelos moradores daquele bairro, Vereador Marcos Soares – PTB; 
2508/1198/08, que determine a secretaria de obras que execute operação tapa buracos na rua 
Silva Jardim entre as ruas Ceára e Oswaldo Cruz; que determine ao setor competente que 
providencie a colocação de redutores de velocidade na rua Silva Jardim entre as Ruas Antonio 
José  Barlette e rua Travessa Oriental; que determine ao setor competente que providencie a 
colocação de redutores de velocidade na rua Mato Grosso entre as ruas Ceara e rua Silva 
Jardim; que determine ao setor competente que realize operação tapa buracos na Polidoro 
Albuquerque; que determine ao setor competente que providencie melhorias no asfalto da 
avenida Flores da Cunha em frente ao numero 2316; que determine ao setor competente que 
realize operação tapa buracos na avenida Flores da Cunha  em frente ao numero 2595; 
Vereador Josélio Guerra – PMDB; 2509/1199/08, 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 fechamento de 
um buraco da Rua Marechal Floriano, esquina com a Rua Paulo Coutinho no bairro Princesa, 
pois está prejudicando o trânsito, podendo ocasionar acidentes; para que determine a 
Secretaria de Obras que execute trabalhos do conserto do calçamento da Rua Tijuca no bairro 
Aurora. Solicitação dos moradores; para que determine a Secretaria de Obras que execute 
trabalhos de conserto do calçamento na Rua Professor Pedro de Bortoli no bairro Sommer. 
Solicitação dos moradores; para que   determine a Secretária de Obras que execute trabalhos 
de conserto do calçamento da Rua Castro Alves no bairro Santo Antônio. Solicitação dos 
moradores, Vereador Vilson Paese – PDT; 2510/1200/08, 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 à Secretaria de Obras que execute trabalhos  de reparos na 
pavimentação asfáltica da rua Fernando Ferrari, no bairro Conceição. Solicitação dos 
moradores a rua; seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine à 
Secretaria de Obras que execute trabalhos de patrolamento ,cascalhamento,compactação e 
limpeza da Rua Beira Rio, no bairro Princesa. Solicitação dos moradores da rua; seja enviado 
oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine à Secretaria de Obras que execute 
trabalhos  de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua Armando Farina no 
bairro Alvorada. Solicitação dos moradores da rua; seja enviado oficio ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine à Secretaria de Obras que execute trabalhos  de patrolamento, 
cascalhamento, compactação e limpeza da rua Taquari, no bairro Winckler. Solicitação dos 
moradores da rua; seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine à 
Secretaria de Obras que execute trabalhos  de reparos no calçamento da rua Fernandes Vieira, 
no bairro Glória. Solicitação dos moradores da rua; seja enviado oficio ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine à Secretaria de Obras que execute trabalhos  de patrolamento, 
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cascalhamento, compactação e limpeza da rua Rio Negro, no bairro Floresta. Solicitação dos 
moradores da rua; seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine à 
Secretaria de Obras que execute trabalhos  de reparos no calçamento da rua 21 de Abril, no 
bairro São João. Solicitação dos moradores da rua; seja enviado oficio ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine à Secretaria de Obras que execute trabalhos  de patrolamento, 
cascalhamento, compactação e limpeza da rua Belém, no bairro Floresta. Solicitação dos 
moradores da rua; seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine à 
Secretaria de Obras que execute trabalhos  de capina e limpeza na rua Bandeirantes, no bairro 
Operário. Solicitação dos moradores da rua, Vereador Luiz Leite – PDT; 2511/1201/08, 
Solicitando a Secretaria de Obras realização de patrolamento, cascalhamento e compactação 
da Rua Arthur J. Arnold, B. Floresta, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 2512/1202/08, 
Solicitando a Secretaria de Obras a realização de operação tapa buracos na Rua Fernando 
Ferrari, B. São Jorge, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 2513/1203/08, Solicitando a Secretaria 
de Obras realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua Beira Rio, B. 
Princesa, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 2514/1204/08, Solicitando a Secretaria de Obras 
realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua Armando Farina, B. 
Alvorada, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 2515/1205/08, Solicitando ao setor competente a 
construção de redutor de velocidade tipo quebra-molas na Rua Mato Grosso, B. Oriental 
próximo ao n° 175, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 2516/1206/08, ofício ao Senhor Prefeito 
Municipal solicitando que o mesmo reveja seu posicionamento quanto ao pagamento do décimo 
terceiro salário dos servidores da área da Saúde, em virtude de que fomos procurados pelos 
mesmos os quais nos solicitaram para gestionarmos junto ao Poder Executivo para que priorize 
o pagamento deste direito, pois em muito possibilitará que as festas de final de ano, possam ser 
suportadas as despesas com o pagamento deste que é um direito do Servidor Público 
Municipal, Vereador Antonio Azir e Vereador Marcos Soares – PTB; essas seriam as indicações 
dos senhores vereadores para a presente reunião; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não 
vereador; Vereador Marcos Soares; questão de ordem senhor presidente, para que fosse se 
for possível, incluir mais uma indicação, a bancada do PTB fez agora; Presidente Vereador 
Luiz Leite; a mesa acata seu pedido; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; indicação: 
ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o mesmo reveja seu posicionamento quanto 
ao pagamento do décimo terceiro salário dos servidores da área da Saúde, em virtude de que 
fomos procurados pelos mesmos os quais nos solicitaram para gestionarmos junto ao Poder 
Executivo para que priorize o pagamento deste direito, pois em muito possibilitará que as festas 
de final de ano, possam ser suportadas as despesas com o pagamento deste que é um direito 
do Servidor Público Municipal. Em 22 de dezembro de 2008. Vereador Antonio Azir – PTB e 
Vereador Marcos Soares – PTB, subscrito pelo Vereador Jaime Fragoso – PSDB e  Vereador 
Felipe Sálvia – PDT, seria então mais essa indicação junto as demais; requerimentos: temos 
apenas um requerimento: 2517/633/08, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que logo após submetido ao  plenário para aprovação, seja enviado ofício ao Sr. 
Romeu Giacomelli Presidente das Centrais Elétricas de Carazinho – Eletrocar,  solicitando ao 
departamento técnico da empresa para realizar uma vistoria em todas as lâmpadas da Rua 
Leonel Rocha a partir (proximidades do CTG Vento Minuano) localizada no Bairro Ouro Preto e 
Rua Osmar Weber localizada no Bairro Nova Ouro Preto e para que seja feita a troca das 
lâmpadas fracas, queimadas e colocação de lâmpadas mais potentes nesta região.  Solicita 
também à empresa Eletrocar, após verificação, medidas para solucionar definitivamente este 
problema da escuridão nas ruas, zelando pela segurança dos pedestres, motoristas e 
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moradores destas localidades. Solicitação dos moradores, motoristas e pedestres, Vereador 
Adroaldo De Carli – PMDB, seria esse então o requerimento apresentado para a presente 
reunião;  Presidente Vereador Luiz Leite; solicito aos senhores vereadores, lideres das 
bancadas, e pergunto ao mesmo tempo, com respeito ao intervalo regimental e ao grande 
expediente, se houver concordância vamos suprimir, esta suprimido o intervalo regimental bem 
como o grande expediente, passando de imediato para a ordem do dia, para a apreciação e 
votação dos requerimentos, convido o senhor secretário para proceder  a leitura do numero e 
autor do requerimento único que irá a votação nesta noite, e também o requerimento que esta 
com pedido vistas, com o prazo expirado e que irá a discussão e votação nesta reunião 
ordinária, de autoria o pedido de informação do Vereador Felipe Sálvia – PDT; esta em 
discussão os requerimentos; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, 
pessoas que assistem a reunião na casa do povo na noite de hoje, funcionários, imprensa,  
semana passada entrei com um pedido de informação, e eu afirmava aqui nesta tribuna que a 
eletrocar teria perdido uma ação por decurso de prazo, por revelia, por como se chama doutor? 
Confição ficta, e eu tinha razão, fui procurado pelo Doutor Michael e ele não esconde, eu gostei 
muito da atitude dele, que a pessoa quando erra e reconhece o erro, reconhece também que p 
vereador tem que fiscalizar, que é uma obrigação do vereador fiscalizar as coisas do povo, ele 
foi até minha casa, me mostrou o resultado da ação, proferida pela Drª. Marlene, e disse que 
vai pagar, esta com o Vereador Antonio Azir, quatrocentos e oitenta e dois reais, mais IGPM, 
quinhentos e poucos reais, vai pagar, e logo a posterior depois que ele pagar ele vai me 
mostrar, mas o bonito de tudo gente, é que a gente fiscaliza, as pequenas coisas, e as pessoas 
sabem quando erram, então gostaria senhor presidente de retirar esse meu pedido de 
informação, que não tem mais nexo deixar ir a votação, porque o que eu queria já esta comigo 
nesta casa, quem quiser ver esta na mão do Vereador Antonio Azir, ali os papeis, e no mais 
pessoal, dizer que faz parte do vereador, as vezes eu me torno até chato, eu quero até pedir 
desculpas, nós estamos no final do ano, eu quero até pedir desculpas pelo modo de eu fazer o 
pedido de informação, o modo até as vezes, já ouvi  gente dizer, até muito xarope mesmo, 
pedido de informação, tu fica muito em cima, mas é uma coisa que a gente é eleito para isso, 
eu disse, tem um a parte Vereador Vilson Paese; Vereador Vilson Paese; Vereador Felipe 
Sálvia, nesse teu pedido de informação quando você aborda, que por decurso de prazo a 
eletrocar perdeu, e o Michael foi até sua casa, como jurídico, o valor é isso ou é só uma multa? 
Ou o valor da ação é quatrocentos e poucos reais? Vereador Felipe Sálvia; o valor da ação é 
quatrocentos e oitenta e dois reais; Vereador Vilson Paese; era essa a renuncia então que a 
eletrocar ia fazer? Vereador Felipe Sálvia; isso ai; Vereador Vilson Paese; então sem 
problema nenhum, esta ótimo, excelente, parabéns a vossa excelência; Vereador Felipe 
Sálvia; um aparte Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; Vereador Felipe Sálvia, já 
que estamos chegando ao final dessa legislatura, quero lhe parabenizar pela sua atitude em 
relação a esse pedido mas também em relação a todos os demais pedidos que o senhor fez, 
neste período, porque mesmo o senhor fazendo o pedido de informação, e na maioria das 
vezes perdendo na votação em plenário, o senhor sempre respeitou a opinião e a decisão dos 
seus colegas vereadores, então quero deixar aqui o registro, de minha parte, que admiro o 
senhor como vereador, porque mesmo sendo incisivo muitas vezes um pedido de informação, 
mesmo muitas vezes a gente tendo debatido, mais forte com maior eloqüência, mesmo assim o 
senhor sempre respeitou os seus pares, e sempre disse nessa tribuna que respeitaria a decisão 
do plenário, e o senhor sempre fez isso, então quero lhe parabenizar pela sua postura, pela sua 
condição de vereador nesta casa, porque mesmo fazendo os pedidos, mesmo perdendo na 
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votação, sempre se manteve dentro de uma postura digna de vereador deste poder legislativo; 
Vereador Felipe Sálvia; obrigado Vereador Antonio Azir, obrigado vereadores, dizer que isso 
faz parte do legislativo, do tramite da casa, a gente votar contra, votar a favor, eu sempre disse 
e é verdade quando o vereador fala, que eu sempre disse que respeitava a posição dos 
vereadores, que votaria contra, por entender, que nós se fosse para votar tudo a favor, ou tudo 
contra, não precisava ter partidos, se existem partidos, é para defender o partido que esta na 
situação, esta no governo, ou oposição, ela briga, ela fiscaliza,  até para corrigir um ato do 
poder executivo, no mais pessoal muito obrigado, peço a retirada, senhor presidente;  
Presidente Vereador Luiz Leite; vamos agora para a discussão do requerimento de autoria do 
Vereador Adroaldo De Carli, requerimento de nº 01, esta em discussão, não havendo vereador 
que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os 
demais que se manifestem, aprovado o requerimento por unanimidade, pois não vereador; 
Vereador Antonio Azir; senhor presidente na condição de presidente da comissão de justiça e 
finanças nós pediríamos a suspensão da reunião em 5 minutos, para que os pareceres dos 
projetos fiquem prontos para que possa vir a apreciação do plenário para votação, obrigado; 
Presidente Vereador Luiz Leite;  por solicitação do presidente da comissão de justiça e 
finanças faremos então um intervalo de aproximadamente 5 minutos para que sejam exarados 
os pareceres dos projetos; solicito ao senhor secretário para que proceda a leitura do numero 
bem como ementa e autor dos projetos de lei que deram entrada para discussão e votação 
nesta reunião ordinária; Secretário Vereador Adroaldo De Carli;  PROCESSO 2.454/243/08, 
Projeto de Lei 161/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Concede o Título Honorífico 
Comenda o Bombeador ao Sr. Fernando Luis Schuler. PROCESSO 2.458/247/08, Projeto de 
Lei Complementar 007/08, Autor: Vilson Paese, Ementa: Acrescenta o inciso V ao art. 109 da 
Lei Complementar n° 110/08, concedendo isenção de IPTU a pessoas diagnosticadas em caso 
de SIDA/AIDS (HIV positivo), neoplastia maligna (Câncer) e em decorrência de doença grave. 
PROCESSO 2.416/241/08, Relatório 012/08, Autor: Legislativo Municipal, Ementa: Relatório de 
execução contábil e orçamentária Novembro/2008. PROCESSO 2.482/248/08, Projeto de Lei 
164/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza o município a firmar convênio com a 
Eletrocar, visando a arrecadação da unidade consumidora da Bomba D’ Água, no Distrito 
Industrial Carlos Augusto Fritz. PROCESSO 2.483/249/08, Projeto de Lei 165/08, Autor: 
Executivo Municipal, Ementa: Autoriza a concessão de direito real de uso de um imóvel a 
empresa Leonardo Almeida Foltz. PROCESSO 2.484/250/08, Projeto de Lei 166/08, Autor: 
Executivo Municipal, Ementa: Concede o Título Honorifico Comenda O Bombeador ao Sr. José 
Luiz Juges. PROCESSO 2.485/251/08, Projeto de Lei 167/08, Autor: Executivo Municipal, 
Ementa: Concede o título de Cidadão Honorário de Carazinho à Sra. Alda Maria Erpen 
Schipper. PROCESSO 2.486/252/08, Projeto de Lei 168/08, Autor: Executivo Municipal, 
Ementa: Autoriza abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2008, no valor de R$ 
295.300,00. PROCESSO 2.487/253/08, Projeto de Lei 030/08, Autor: Vereador Felipe Sálvia, 
Ementa: Revoga a Lei Municipal nº 6.566/2007 e dá nova redação aos arts. 2º e 10 da Lei 
Municipal nº 5.581/01; pareceres dos projetos apresentados; Vereador Vilson Paese; questão 
de ordem senhor presidente, eu vou pedir a retirada do projeto que esta incluído ai no numero 
dois, o 247/08 de minha autoria, fundamentado no parecer do IGAM, e também no parecer da 
comissão de justiça alegando que esse projeto é inconstitucional, embora eu entenda que o 
projeto é importante, e é de cunho social e nós poderíamos hoje entrar aqui num debate e tal, 
até acredito que nós iríamos derrubar o parecer da comissão de justiça na aprovação desse 
projeto, mas não quero criar essa polemica, peço a retirada e gostaria de ficar de poder desse 
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projeto, para que no ano que vem através de um outro vereador esse projeto possa entrar, que 
pelo parecer do IGAM, o projeto entrou num ano de eleição e não existe orçamento, então esse 
seria o motivo principal, para não poder ser incluído neste ano ainda, eu também entendo que 
eu entrei num momento de final de ano, saber que ele é um momento intempestivo até, para 
que fosse aprovado esse projeto, então peço a retirada senhor presidente; Presidente 
Vereador Luiz Leite; solicito ao senhor secretário para que proceda a leitura dos pareceres das 
comissões de justiça e finanças bem como da ordem econômica e social dos referidos projetos 
de lei que irão a votação em bloco nesta reunião ordinária; Secretário Vereador Adroaldo De 
Carli; pareceres da comissão de justiça e finanças dos oito projetos aqui apresentados para 
apreciação em bloco sendo eles que contem o mesmo teor, parecer: o presente projeto de lei é 
constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor. 22 de dezembro de 2008. Vereador 
Josélio Guerra – PMDB, membro da comissão, Vereador Antonio Azir – PTB, presidente, 
Vereador Gilnei Jarré – secretário;  todos os pareceres de justiça e finanças dos oito projetos 
com o mesmo teor; parecer da comissão da ordem econômica e social também dos oito 
projetos aqui apresentados os quais contém o mesmo teor, parecer: o presente projeto de lei 
encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia. 22 de dezembro de 2008. Vereador Marcos 
Soares – membro da comissão, Vereador Vilson Paese – presidente e Vereador João Batista – 
secretário da comissão de ordem econômica e social; Presidente Vereador Luiz Leite; esta 
em discussão os pareceres da comissão de justiça e finanças bem como da ordem econômica 
e social dos referidos 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 das 
comissões de justiça e finanças bem como da ordem econômica e social por unanimidade, esta 
em discussão os projetos de lei com os pareceres já aprovados, esta em discussão, Vereador 
Gilnei Jarré para discutir os projetos com os pareceres já aprovados; Vereador Gilnei Jarré; 
senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem na casa do povo, só para 
fazer um registro o projeto de lei 187/08, que abre crédito suplementar no valor de duzentos e 
noventa e cinco mil e trezentos, é uma emenda do deputado Cláudio Diaz, deputado do PSDB, 
deputado federal, que é para infra-estrutura urbana, então um recurso que nós estávamos 
lidando ai e conseguimos com que a caixa federal liberasse no dia de sexta-feira, então por isso 
que nós atropelamos um pouquinho, pedimos a concordância da presidência, e também da 
comissão, para que nós possamos dar continuidade a esse projeto ai e não perder esse 
recurso, agradeço de antemão, presidente e Vereador Antonio Azir, e a comissão de ordem 
econômica e social, pelos pareceres que foram dados no dia de hoje, obrigado; Presidente 
Vereador Luiz Leite; continua em discussão os projetos, Vereador Felipe Sálvia; Vereador 
Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que assistem a reunião, em 
especial meu amigo Massan, senhores vereadores, dizer ao Vereador Gilnei Jarré, sei que o 
senhor é o braço direito do deputado federal Cláudio Diaz, deputado que tem trabalhado por 
Carazinho, a gente tem que dizer, tem que reconhecer, quando um deputado destina emendas 
com dinheiro para nossa cidade, a dias atrás falei do deputado Beto Albuquerque nessa tribuna, 
e fico contente quando vejo que um deputado  manda dinheiro para nossa cidade, isso tem que 
ser reconhecido na campanha, senhores vereadores, entrei com um projeto de lei revogando 
uma lei por entender que o serviço de terraplanagem, transporte de muita terra, eu tentei no 
inicio do ano não consegui, revogar essa lei, porque não acho justo que o município com as 
patrolas, com os caminhões, façam um serviço muito grande, para as empresas, não que eu 
seja contra, ou particulares, sem o aval da câmara, com esse meu projeto, Vereador Vilson 



 8 

Paese, a câmara vai autorizar, nós não somos contra ajudar empresa, agora tem que ver quem 
que esta ajudando, tem que ver quem o município esta ajudando, se essa empresa faz algo 
social pela cidade, e isso a câmara vai fiscalizar, com esse projeto, e nós vereadores, Vereador 
Gilnei Jarré vai estar o ano que vem ai, nós vamos olhar e fiscalizar para quem o município esta 
prestando esse tipo de serviço, eu acho justo que uma família pobre ganhe três, quatro, cinco 
cargas de terra, é justo para aterrar um terreno, o que eu não acho justo, é que um rico, uma 
pessoa de dinheiro, milionário, que possa pagar uma empresa de terraplanagem, esteja usando 
os caminhões do município, quando quebra quem tem que pagar é aquela pessoa que paga o 
imposto, o povo, então com esse projeto, vem arreglar e arrumar as coisas que estão 
acontecendo em nossa cidade, não critico, tentei passar com esse projeto no inicio do ano, não 
consegui, estou no final do ano pedindo para os senhores vereadores para nós passar esse 
projeto, que é uma forma da câmara fiscalizar as terraplanagens, os serviços de terraplanagens 
que eu tenho visto ai maquinas, três, quatro máquinas, pá carregadeira, trator esteira, dez 
caminhões trabalhando, não sou contra, agora é bom que a câmara fiscalize e autorize esse 
tipo de serviço, era isso senhor presidente; Presidente Vereador Luiz Leite; Vereador 
Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, senhores vereadores, 
também gostaria de ressaltar o deputado federal Cláudio Diaz – PSDB, que acho que nessa 
tribuna a gente sempre tem dito que independente de partido político, sempre temos que 
valorizar aqueles políticos que tem cargos e que valorizam nossa cidade de Carazinho, estão 
esta de parabéns, Jarré leva um abraço ao deputado, o reconhecimento pelo trabalho e a 
dedicação por Carazinho, e isso que nós temos que ressaltar, todas aquelas pessoas, 
deputados federais, estaduais, como o caso do Marcio Biolchi como secretario do estado que 
também conseguiu uma verba extraordinária para o nosso HCC,  que com certeza vai ser muito 
bem utilizada, para remodelar nosso hospital, modernizá-lo, ampliá-lo que bom que seja assim, 
terminar o bloco cirúrgico que esta precisando, agora o Marcio também teve uma contribuição 
muito forte na questão da RS 142 que vai ligar Não – Me – Toque a Lagoa dos Três Cantos, 
quer dizer, é tudo isso que nós temos que valorizar, é para isso que temos os deputados, além 
disso o Vereador Felipe Sálvia, tem que valorizar isso na campanha deles também, quem 
merece tem que ser dito, agora quem não merece também tem que ser dito a comunidade tem 
que saber disso tudo, mas também Vereador Felipe Sálvia, ressaltar, esse seu projeto, que 
junto contigo nós tentamos reverter essa situação, porque até para proteger o próprio executivo, 
que é complicado o prefeito estar lá, secretario, e vem um cidadão de posses solicitar, sabendo 
que o município pode fazer terraplanagem gratuitamente, fica difícil tu dizer não, então assim 
com a lei, vai preservar até o executivo, não, vou passar pela câmara aqui, tem dez vereadores 
representando a comunidade, fica mais fácil, se realmente os dez aceitarem, mas eu acho que 
jamais a câmara vai negar, senhor presidente, um auxilio dessa natureza, à uma empresa que 
vai gerar emprego, uma empresa que quer ampliar seus negócios em Carazinho, que precisa 
de terraplanagem, jamais, agora também, não podemos ter exagero, então isso preserva até o 
município na hora dele também decidir se vai ou não vai fazer, ninguém é contra pessoas 
carentes, que necessitam, empresas que necessitam, muito pelo contrario, temos que incentivar 
que se faça, também ressaltar aqui, como a gente não vai estar aqui o ano que vem aqui nesta 
casa, também não vamos participar da entrega dos títulos honoríficos a partir do ano que vem, 
ressaltar o executivo que já concedeu o cidadão honorário de Carazinho a Sra. Alda Maria 
Erpen Schipper, grande batalhadora de atividades culturais de nossa cidade, a gente tem que 
valorizar também, a também o José Luis Yunges, titulo comenda o Bombeador, também 
sempre participando, batalhando, jovens escoteiros da nossa cidade, então a gente vê tantas 
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coisas boas que precisamos também, Vereador Vilson Paese, teu projeto, infelizmente é 
interessante, importante, mas a gente sabe que a atribuição da casa, do legislativo municipal 
ela é limitada, então acredito eu que muito bem feito a escolha pelo executivo desse cidadão 
carazinhense, Vereador Gilnei Jarré, pois não; Vereador Gilnei Jarré; obrigado pelo aparte 
Vereador Adroaldo De Carli, só para fazer um comentário, falando em comendas, o prefeito 
esta concedendo uma comenda na sexta-feira ao secretário de estado Fernando Shuller, onde 
eu, o Vereador Vilson Paese e o Vereador Paulino de Moura, presenciamos um ato de uma 
assinatura de um convenio que o asilo vai receber seiscentos mil reais, de uma parceria que foi 
efetivada entre o estado do Rio Grande do Sul, e a eletrocar, então Carazinho esta de 
parabéns, e o secretario entendeu que poderia viabilizar, e nada mais justo que dar uma 
comenda a uma pessoa que não é deputado mas é um secretário que se preocupou com 
Carazinho, e arrumou esses seiscentos mil reais para o asilo, também esteve presente na 
inauguração da casa do artesanato, que é junto ao SINE/FGTAS, também registrou que é a 
melhor casa que eles já inauguraram no Rio Grande do Sul, então Carazinho realmente esta de 
parabéns com a  casa do artesão, e juntamente com esse recurso que será destinado ao Asilo, 
obrigado vereador; Vereador Adroaldo De Carli; bem lembrado Vereador Gilnei Jarré, eu ia 
até comentar também do secretário Fernando Schüller, que também sensibilizado com a 
necessidade de Carazinho na questão do asilo São Vicente que tem também direcionado essa 
verba para esta obra grandiosa de nossa cidade, de nossa região, senhor presidente, seria isso, 
nós iremos aprovar todos os projetos evidentemente, projetos que engrandecem a nossa 
cidade, muito obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; continua em discussão, não havendo 
vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão os demais que se manifestem, aprovados todos os projetos de lei que foram para 
apreciação e votação nesta reunião ordinária por unanimidade, antes de encerrar esta reunião 
ordinária quero desejar a todos os servidores da casa e os senhores vereadores, imprensa 
escrita e falada que aqui se encontra, demais pessoas que compõe o nosso plenário, um feliz 
natal, um prospero ano novo, e que Deus esteja sempre presente nas nossas vidas, nas nossas 
famílias, na nossa comunidade, e mais do que nunca dentro desse parlamento, feliz natal a 
todos com muita saúde, muita paz; Vereador Vilson Paese; permite uma questão de ordem; 
Presidente Vereador Luiz Leite; pois não Vereador Vilson Paese; Vereador Vilson Paese; eu 
não quis apartiar o Vereador Adroaldo De Carli até para que não passasse do tempo, mas 
quero fazer minhas as tuas palavras com relação as pessoas agraciadas, e falar, o assunto com 
o Vereador Gilnei Jarré, até para que todos os vereadores tenham conhecimento, o que foi 
tratado, sexta-feira no asilo, assunto importantíssimo, essa verba via eletrocar,  que é concedida 
e o Ronaldo, estava presente, e inclusive nos deixou muito alegre, há uma possibilidade e o 
secretario também falou, de um outro bloco, de um outro valor para o ano que vem, também em 
torno de seiscentos mil, com isso estaremos concluindo o bloco todo, quinhentos e noventa e 
cinco mil, via convenio com a eletrocar, importante para tirar aquele velinhos de onde estão, 
para passar para uma ala linda, com todas as condições, para dar tratamento de dignidade aos 
velhinhos; Vereador Adroaldo De Carli; só para complementar, foi um dos assuntos que eu e 
você estivemos em Porto Alegre abordamos com outros deputados também, sua solicitação 
exatamente preocupados com o asilo e graças a Deus veio, direta ou indiretamente esta ai 
então essa verba; Vereador Vilson Paese;  esta abrindo uma luz para que a conclusão de toda 
aquela obra, para não se perder, então Carazinho esta de parabéns, parabenizando o Vereador 
Adroaldo De Carli, parabenizando o prefeito que também conseguiu, e o secretario que foi 
muito sensível quando ele fala no idoso, diz, quando você investe no adolescente você esta 
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investindo no futuro, num jovem projetando o futuro, mas e o idoso? O idoso é só um gesto 
realmente de caridade, e é isso que nós temos que fazer pelo nosso idoso, muito obrigado; 
Presidente Vereador Luiz Leite; 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 29/12/2008 as 18:30 horas, um boa noite a todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Vereador Luiz Leite                                              Vereador Adroaldo De Carli      
                   Presidente                                                                Secretário  
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