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Ata da Reunião Ordinária do dia 29  de fevereiro de 2008.......Ata 12 
  
 
Presidente Vereador Luiz Leite; Havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus declaro 
aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal de Carazinho do dia 
29/02/08; Convido o Vereador João Mafalda, para proceder um trecho da Bíblia e convido a 
todos para ficar em pé; (leitura da bíblia); Presidente Vereador Luiz Leite; primeiramente 
quero cumprimentar todas as pessoas, autoridades, imprensa escrita e falada demais 
funcionários representantes do SESC de Carazinho, colegas servidores da casa, anteriormente 
fazer um agradecimento aos colegas vereadores, ao Vereador Cláudio Santos que assumiu a 
presidência dessa casa do dia oito ao dia 18 por esse mês por decorrência do meu afastamento 
da presidência, para assumir a prefeitura municipal de Carazinho, deixo aqui o meu 
agradecimento a todos, pelo andamento do trabalho da casa e pelos serviços prestados a 
nossa comunidade, coloco em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 18 de fevereiro de 
2008, onde também de antemão colocamos oficio 005/08 endereçado pelo senhor Vereador 
Felipe Sálvia, apresentando as retificações referentes ao seu pronunciamento no dia 14 de 
fevereiro de 2008, para que seja também lido e incluído na ordem do dia, solicito ao Vereador 
Cláudio Santos para que proceda a leitura do oficio endereçado a essa casa do Vereador Felipe 
Sálvia; Secretário Vereador Cláudio Santos; Câmara Municipal de Carazinho. Avenida Flores 
da Cunha, 799. (54) 3330-2322. Ofício nº 005/07 – GVFS.   Carazinho, 20 de fevereiro de 2008. 
Senhor Presidente: Pelo presente, conforme requerido em Reunião Ordinária realizada no dia 
18 de Fevereiro de 2008, apresento as retificações que farei ao meu pronunciamento do dia 14 
de Fevereiro de 2008, conforme segue: Texto da Ata: - “que eu nunca na minha vida como 
vereador eu fui a Santa Maria, e nunca retirei diárias final de semana, nunca, na minha vida, e 
isso eu gostaria que o Senhor provasse, provasse, porque deve ter alguma coisa errada nas 
datas, porque eu nunca viajei pela Eletrocar a Santa Maria, nunca como vereador eu fiz curso 
em Santa Maria [...]” - “eu nunca imagine que nunca fiz coisa errada de viajar final de semana 
pra fazer curso” - “viajei diversas vezes, eu nunca viajei a Santa Maria” Retifico as palavras 
descritas para assim constar:  “Em especial, quanto à viagem à Santa Maria, ressalto que me 
equivoquei sobre os dizeres. Informo que o fato ocorreu em 2002 e, são decorridos quase seis 
anos, ou seja, tempo suficiente para que não me recordasse com exatidão. Na intenção de 
fiscalizar atos do Poder Executivo, mais precisamente, a Eletrocar, após os escândalos 
envolvendo a FATEC, noticiado há pouco tempo nos meios de comunicação, protocolei 
requerimento de pedido de informações para averiguar se, recentemente, a Eletrocar havia 
firmado contrato com a FATEC. Como Diretor Técnico muito pouco me envolvia com os 
contratos que eram feitos pelo Presidente da Empresa e Diretor Financeiro. Realmente, assinei 
muitos documentos, mas, muitas vezes, tomava apenas conhecimento do que se tratava, e, 
naquela época, não havia denúncia alguma de irregularidade junto à FATEC.” Era o que tinha 
para retificar, sendo o que se apresentava para esta oportunidade, apresento meus protestos 
de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente. Vereador Felipe Sálvia. ILMO. SR. 
LUIZ LEITE MD. PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL. NESTA; Presidente Vereador Luiz 
Leite; colocamos em votação a ata da reunião ordinária do dia 18 de fevereiro de 2008, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários que se manifestem, aprovada a 
ata por unanimidade; colocamos agora em votação o oficio enviado a Câmara de Carazinho 
pelo Vereador Felipe Sálvia que altera o texto sobre a sua viagem à Santa Maria, quando ainda 
era diretor das Centrais Elétricas de Carazinho, nós colocamos em discussão o oficio enviado 
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pelo Vereador Felipe Sálvia, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, 
vereadores favoráveis ao oficio enviado com esclarecimento para mudança de texto da ata pelo 
Vereador Felipe Sálvia, vereadores que concordam  permaneçam como estão os demais que 
se manifestem; se vota por que retifica a ata Vereador Adroaldo De Carli, podemos, vereador, 
por gentileza, podemos enviar ao departamento jurídico, foi reprovado o requerimento por cinco 
votos a três; a seguir convidamos o secretário para fazer a leitura das indicações, 
requerimentos e moções, anteriormente à leitura do expediente e posteriormente a leitura das 
indicações, requerimentos e moções; Secretário Vereador Cláudio Santos; Expediente 
reunião 29 de fevereiro de 2008: Of. Cir. N° 02/08 SMEC convida para o XV Encontro de 
professores e funcionários da Rede Municipal de Ensino dia 25 de fevereiro na UPF; Ofício 
005/08 Vereador Felipe Sálvia apresenta retificações referente ao seu pronunciamento do dia 
14 de fevereiro de 2008; Ofício 193/08 Tribunal de Justiça encaminha a esta Casa cópia inicial 
e dos documentos referente à Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 70023177694; O 
vereador Paulino de Moura esteve representando o Poder Legislativo de Carazinho na Pré-
Assembléia de Prestação de Contas do Banco Sicredi, no dia 22 de fevereiro às 18:30 no 
Ginásio do Colégio Aparecida; Ofício 012/2008 Ministério Público em reposta do OD 089/08 
encaminhado dia 20 de fevereiro em proposição do Vereador Felipe Sálvia referente à situação 
da Fazenda Coqueiros; Projeto de resolução 01/008 de autoria da Mesa Diretora: dispõe sobre 
a constituição de comissão parlamentar de inquérito em face do Vereador Josélio Guerra; 
Projeto de Resolução 002/08 de autoria da Mesa Diretora, dispõe sobre a concessão de 
uniformes de Trabalho para os servidores da Câmara Municipal de Carazinho; IBRAP convida 
para curso na área de sindicância e processo administrativo em Porto Alegre no mês de maio; 
Centro Legis convida para o 29° CONGRESSO BRASILEIRO DE MUNICIPIOS 26 a 29 de 
março em criciúma de 05 a 08 de março em Erechim; Of. Circ. 015/08 Sistema OCERGS 
SESCOOP/ RS convida para o IV Encontro Estadual das Frencoop’s Municipais, dia 28 de abril 
em Porto Alegre; Of. Circ. 008/CAM/008 da Comissão de Assuntos Municipais da Assembléia 
Legislativa informa que a partir de 19 de fevereiro de 2008 a Deputada Kelly Moraes assume a 
Presidência da Comissão de Assuntos Municipais. Ao mesmo tempo convida o presidente Luiz 
Leite para participar da reunião ordinária dessa comissão dia 04 de março em Porto Alegre 
onde dará informações sobre os procedimentos fiscais e as vedações atinentes às 
administrações municipais a serem adotadas neste ano de 2008; O presidente da empresa 
Calçados Beira Rio cumprimenta o Poder Legislativo e a população em geral pelo aniversário 
do município transcorrido em janeiro de 2008; Oficio da Igreja Batista da Glória agradecendo o 
Legislativo Municipal na pessoa do Vereador Cláudio Santos pela solicitação à Secretaria de 
Obras para remover os entulhos da Rua Luiza Formigueri da Silva, em frente à residência 
Pastoral; Solicitação de Tânia Scheuer, representante dos moradores do Bairro Ouro Preto, 
para fazer uso da Tribuna na reunião do dia 25/02/08; Oficio do Ministério da Saúde informando 
a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, no valor de R$ 32.292,00; 
Oficio 034/08 do Executivo Municipal encaminha projeto de Lei o qual amplia meta na Lei 
Municipal n° 6.644/07 – LDO 2008 e autoriza a FUNDESCAR firmar convênio com o Centro de 
Integração Empresa –Escola – CIEE; Oficio 035/08 do Executivo Municipal encaminha Projeto 
de Lei o qual autoriza a abertura de Crédito Especial no Orçamento 2008, no valor de R$ 
5.500,00; Oficio 036/08 do Executivo Municipal encaminha Projeto de Lei Complementar o qual 
altera a redação do Art. 187, da Lei Complementar n° 110/06, que aprova o Código Tributário 
do Município de Carazinho; Escolinha Educacional de Futebol TRIANON convida para o 
coquetel de lançamento do Projeto “Faça uma criança feliz”, no dia 07 de março de 2008 às 
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20:00 no CTG Pedro Vargas; Organizadores do AGROFEST convidam para o II Encontro sócio-
cultural das Escolas Agrícolas de 12 a 14 de março; Almirante Tamandaré do Sul convida para 
o V Gaitaço e III Expotamandaré de 16 a 21 de abril; Decreto Executivo n° 018: transfere vaga 
de ponto de Táxi; Decreto Executivo n° 019: exclui secretaria do Turno Único; Decreto 
Executivo n° 020: abre crédito especial no valor de R$ 93.467,60 no Orçamento de 2008; 
Decreto Executivo n° 021: abre crédito suplementar no valor de R$ 151.375,38 no Orçamento 
de 2008; Decreto Executivo n° 022: estabelece o mínimo de dias letivos e o início do ano letivo 
para o Ensino Fundamental e para a Educação Infantil; Decreto Executivo n° 023: declara 
Hóspede Oficial do Município; Decreto Executivo n° 024: revoga o decreto executivo n° 
152/12/2007, que instituiu turno único nas repartições públicas municipais de Carazinho; 
Decreto Executivo n° 025: transfere vaga de ponto de táxi; Presidente Vereador Luiz Leite; 
solicitamos então que o secretário proceda à leitura das indicações, requerimentos e moções; 
Secretário Vereador Cláudio Santos; indicações: 309/166/08, Solicita a Secretária Municipal 
de Obras, a remoção dos entulhos localizado na Rua Sergipe nº317, Bairro Oriental. Solicitação 
de moradores, Vereador Cláudio Santos; 310/167/08, Solicita a Secretária Municipal de Obras, 
a remoção dos entulhos localizado na Rua Minas Gerais em frente ao nº386, Bairro Oriental, 
Vereador Cláudio Santos; 311/168/08, Solicita a Secretária Municipal de Obras, a colocação de 
uma placa “Proibido Colocar lixo” na Rua Minas Gerais em frente ao nº386, Bairro Oriental. 
Solicitação de moradores, Vereador Cláudio Santos; 312/169/08, Solicita trabalhos de 
colocação de lixeiras públicas em pontos estratégicos nas ruas do Bairro Nossa Senhora 
Aparecida. Solicitação dos moradores do bairro; Solicita que seja disponibilizado um médico 
para atender no Posto de Saúde do Bairro Conceição todos os dias nos turnos manhã e tarde. 
Tal solicitação vem em decorrência das inúmeras solicitações de moradores que reclamam que 
se dirigem até o posto e não encontram um médico, trazendo risco de vida em casos mais 
urgentes onde não existe tempo para se dirigir até o hospital ou ambulatório municipal; Solicita 
trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua Francisco da Rosa 
Marcondes no bairro Ouro Preto. Solicitação dos moradores que estão revoltados com a 
situação de abandono em que se encontra a rua; Solicita trabalhos de fechamento de um 
buraco existente na rua Fernando Abbot, no bairro São Pedro. O referido buraco causa diversos 
transtornos aos motoristas que necessitam desviar para outra pista ao passar pelo local; Solicita 
trabalhos de capina e limpeza da rua Uruguai, no bairro Camaquã. Solicitação dos moradores 
da rua; Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza no final da 
Av Pátria. Solicitação dos moradores que reclamam da sujeira  existente no referido local; 
Solicita trabalhos de capina e limpeza na rua Castro Alves, no bairro Santo Antônio. Solicitação 
dos moradores da rua; Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e 
limpeza da rua Pedro Viau, no bairro Camaquã. Solicitação dos moradores da rua; Solicita 
trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da rua Diamantino Tombini, no bairro Oriental. 
A rua é de intenso fluxo de veículos e encontra-se cheia de buracos; Solicita trabalhos de 
reparos no calçamento da rua Coroados, no bairro Princesa. Solicitação dos moradores da rua; 
Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua Carlos A. 
Penz, no bairro Princesa. A rua encontra-se cheia de irregularidades e valas; Solicita trabalhos 
de reparos na pavimentação asfáltica na rua Guilherme Beccon, no bairro Vila Rica. A rua 
encontra-se com vários buracos em sua extensão, Vereador Luiz Leite; 313/170/08, Solicita que 
seja efetuado trabalhos de conserto do calçamento ou recapeamento asfáltico na travessa Vidal 
Peçanha trecho compreendido entre a Avenida Flores da Cunha e Itararé, trecho esse 
conhecido popularmente como Bigode de Prefeito; Solicita que seja efetuado o conserto do 
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calçamento da Rua Ermínia Tombini no bairro Oriental; Solicita que seja efetuado o conserto do 
calçamento da Rua Pinheiro Machado; Solicita que seja efetuado o conserto do calçamento da 
Rua São Paulo no bairro Oriental; Solicita que seja efetuado a conclusão do asfalto ao longo da 
Rua Marechal Floriano até a Rua Mato Grosso saindo na Silva Jardim; Solicita que seja 
efetuado o recapeamento asfáltico da Rua Osílio Zolet no bairro Princesa, por estar em 
péssimas condições de trafegabilidade, Vereador Vilson Paese; 314/171/08, Solicita trabalhos 
de capina, roçar matos e de melhorias em toda a extensão do trecho do calçamento da Rua 
Dona Julia, Bairro Santo Antonio. Solicitação motorista e moradores, Vereador Adroaldo De 
Carli; 315/172/08, Solicita a realização de operação tapa buracos em toda a extensão da Rua 
Braulino P. Lopes, Bairro Sommer, e próximo ao nº. 145 da mesma, para que sejam tomadas 
as devidas providências sobre o conserto do bueiro existente no local, Vereador Adroaldo De 
Carli; 316/173/08, Solicita para que o Departamento de Trânsito e a Secretaria de Obras 
realizem o trabalho de pintura da praça e colocação de placas de indicação e advertência, com 
o nome da Praça Poly localizada entre as ruas Wenceslau Brás e Lobo Costa no Bairro Sassi e 
proibido colocar lixo neste local. Solicitação dos moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 
317/174/08, Solicita trabalhos de limpeza, capina e de melhorias no escoamento das águas das 
chuvas na Rua Pe. Réus Bairro Sassi. Solicitação dos motoristas e moradores, Vereador 
Adroaldo De Carli; 318/175/08, O vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e 
deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, solicitamos mais 
uma vez que também nas proximidades do entroncamento entre as ruas Silva Jardim, Mato 
Grosso e Travessa Oriental, sejam instalados redutores de velocidade e ou quebra-molas. Com 
a notícia publicada no Jornal Diário da Manhã do último final de semana, de que serão 
construídas lombadas visando garantir a segurança de pedestres, em alguns pontos da Avenida 
Flores da Cunha, achamos por bem solicita mais uma vez que também sejam tomadas 
providências quanto ao local mencionado acima, pois embora que se tenha feitas mudanças no 
local, o mesmo ainda é perigoso, especialmente para os pedestres. JUSTIFICATIVA: Nossa 
preocupação, assim como a das pessoas que por ali trafegam, é especialmente no sentido de 
que os condutores de veículos trafegam pelo local em alta velocidade e os pedestres que 
atravessam a referida via muitas vezes precisam correr para não serem atropelados. Crianças 
transitam pelo local com freqüência e há também uma grande quantidade de pessoas, 
trabalhadores e estudantes que utilizam um atalho nas proximidades para chegar até a Avenida 
Flores da Cunha. Sala Antônio Libório Bervian, 25/02/2008.Vereador Felipe Sálvia; 319/176/08, 
O vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, 
seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que providencie com a máxima urgência 
possível a pavimentação da rua Jacó Alberto Marmitt, no Bairro Vila Rica, pois conforme 
matéria publicada no Jornal Diário da Manhã, os moradores não agüentam mais conviver com a 
poeira e o barro em dias de chuva.Está via é utiliza pelos caminhões da secretaria de obras, 
que diariamente a utilizam para chegar até a pedreira, portanto acabam causando grandes 
nuvens de poeira e em dias de chuva o lamaçal torna a mesma, praticamente intransitável, 
conforme descrito na matéria do jornal, as crianças chegam à escola com os pés enlameados, e 
está não é uma situação recente, o que indigna ainda mais os moradores, que dizem que há 
mais de 20 anos a promessa de asfalto, só se restringe a isso, “promessa”. Esperamos que não 
pelo fato dos moradores terem bloqueado a rua, e por prometerem que vão continuar 
bloqueando até que uma solução seja tomada, mas pelo fato de que são contribuintes do 
município, e merecem um mínimo de atenção as suas reivindicações, sejam então finalmente 
atendidos.Sala Antônio Libório Bervian, 25/02/2008.Vereador Felipe Sálvia; 320/177/08, Solicita 
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para que a Secretaria de Obras realize operação tapa buracos e de melhorias em toda em toda 
a extensão do trecho do calçamento da Rua São Paulo, Bairro Oriental. Solicitação dos 
moradores e motoristas, Vereador Josélio Guerra; 322/178/08, Reiterando o pedido para que a 
Secretaria de Obras realize conserto de Buraco um buraco na Rua Osvaldo Cruz enfrente ao 
numero 59 no bairro orienta, Vereador Josélio Guerra; 322/179/08, Solicita ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine ao setor competente a poda dos galhos das árvores existentes 
na rua Marechal Floriano. Tal solicitação vem em decorrência do novo sistema de trânsito 
implantado que gerou a instalação de mais unidades de semáforo na Avenida Flores da Cunha 
provocando um aumento automático de circulação nas vias paralelas à avenida, fato este que 
aumentou significativamente o numero de veículos tornando-se rotina a circulação dupla de 
veículos onde antes o normal era apenas um por vez. Este fato exige uma atenção maior com a 
arborização existente, exigindo poda constante dos galhos que atingem os veículos, evitando 
assim possíveis acidentes; Solicita trabalhos de fechamento de um buraco localizado na rua 
Travessa Vidal Peçanha, no bairro Centro. O referido buraco causa diversos transtornos aos 
motoristas que necessitam trafegar pelo local, além de trazer riscos para os mesmos que 
necessitam desviar causando risco de acidentes; Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor competente em caráter de urgência a instalação de redutores de 
velocidade, faixas de segurança, colocação de agentes municipais de trânsito nos horários de 
fluxo de alunos pela parte da manhã e tarde (entrada e saída) do horário escolar, bem como 
realize um estudo da viabilidade de implantação de um semáforo para veículos e pedestres no 
cruzamento da Av Mauá com a rua Pedro Vargas. Tal solicitação vem em decorrência do 
aumento do fluxo de veículos (coletivos urbanos) pela avenida Mauá após as mudanças no 
trânsito de nossa cidade, o que gerou um perigo aos estudantes que necessitam atravessar o 
cruzamento em direção à escola, às pressas, devido ao movimento sem a proteção instituída, 
sendo que nesta semana já se teve noticias da eminência de possíveis atropelamentos de 
alunos, Vereador Luiz Leite; 323/180/08, Solicita a Sec. de Saúde para que estude a 
possibilidade de distribuir senhas às pessoas que buscam medicamento especial na Farmácia 
Municipal, Vereador Cláudio Santos; 324/181/08, Solicita ao setor competente da Sec. De 
Obras que realize limpeza em todo o terreno da Acapesú, Vereador Cláudio Santos; 
325/182/08, Solicita ao DPTº de Transito para que instrua os Fiscais de Transito para que 
andem de forma melhor distribuída na cidade e não de três em três como sempre se vê. 
Solicitação de muitos cidadãos, Vereador Cláudio Santos; 326/183/08, Solicita a Sec. de obras 
para que realize o trabalho de limpeza e desentupimento das Valetas na Rua Carijós, Bairro 
Conceição. Pois em dia de chuva causa muito transtorno aos moradores, pois a água invade a 
rua. Solicitação de moradores, Vereador Cláudio Santos; 327/184/08, Solicita a Sec. de obras 
para que realize a capina e limpeza na parada de Ônibus e suas proximidades, localizada entre 
a Rua Aracaju e Rua Monte Alegre Solicitação de moradores, Vereador Cláudio Santos; 
328/185/08, Solicita ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente a 
compactação ou patrolamento e cascalhamento em ruas do bairro Vila Rica, mais 
especificamente a rua Jacó Alberto Marmitt, Vereador Paulino de Moura; 329/186/08, Solicita 
que seja efetuado reparos no acostamento da rua Polidoro Albuquerque no bairro Glória, 
Vereador Paulino de Moura; 330/187/08, 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 que sejam instaladas paradas de ônibus na Rua Diamantino Tombini, no Bairro 
Oriental, no local onde havia uma parada que se desmontou e foi retirada (frente ao Campus da 
UPF) e na esquina com a Rua Pernambuco, proporcionando abrigo aos usuários do transporte 
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coletivo, evitando assim que os mesmos tenham que ficar expostos à chuva enquanto 
aguardam, Vereador Felipe Sálvia; 331/188/08, Solicita ao setor competente o recolhimento de 
entulhos depositados na Rua Minas Gerais, 383, B. Oriental e colocação e placa proibindo a 
colocação de lixo no local, Vereador Jaime Fragoso; 332/189/08, Solicita a Secretaria de Obras 
o patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua Miramar, B. Winckler, Vereador Jaime 
Fragoso; 333/190/08, Solicita ao setor competente o recolhimento de entulhos depositados na 
Rua Sergipe, 317, B. Oriental e colocação e placa proibindo a colocação de lixo no local, 
Vereador Jaime Fragoso; 334/191/08, Solicita ao setor competente a colocação de faixa de 
segurança nas Ruas Mauá e Silva Jardim, esquina Rua Pedro Vargas, Centro, visando maior 
segurança dos pedestres, principalmente dos estudantes que por ali transitam, Vereador Jaime 
Fragoso; requerimentos: 335/036/08, Solicita que seja, enviado oficio ao Diretor das Centrais 
Elétricas de Carazinho – Eletrocar, para que determine o setor competente que execute 
trabalhos de vistoria na iluminação pública da rua Travessa Edson e demais ruas do bairro 
Sassi. Recebemos várias reclamações por falta de reposição de lâmpadas no referido bairro, 
Vereador Luiz Leite; 336/037/08, Solicita que seja, enviado ofício ao Conselho Municipal de 
Trânsito para que execute trabalhos de colocação de um novo telhado e piso no abrigo de 
ônibus localizado na rua José Pereira esquina com a rua Marcilio Dias no bairro Santo Antônio. 
O telhado do referido abrigo encontra-se com há algumas semanas totalmente destruído, 
causando assim muitos transtornos aos usuários de Transporte Coletivo Urbano que ali se 
abrigam do excesso de sol e calor e também em dias chuvosos, Vereador Luiz Leite; 
337/038/08, Solicita que seja, enviado oficio a CRT Brasil Telecom, para que posicione 
adequadamente ou modifique o local do telefone público (orelhão) situado na rua Antônio José 
Barlette em frente a Lancheria Brutus e Brotos no bairro Santo Antônio. Os pedestres e 
usuários do telefone público reclamam da colocação do mesmo que interrompe o trânsito pela 
calçada devido a sua posição.Os mesmos necessitam desviar pela via pública ao passarem 
pelo local, trazendo vários riscos a si próprios devido aos veículos que trafegam pela via, 
Vereador Luiz Leite; 338/039/08, Solicita que seja enviado oficio, a Empresa Brasiltelecom, 
solicitando a instalação de um telefone público na Rua Félix Guerra em frente à residência do 
Sr. Adilson Rosa. Os moradores da referida rua colocam a necessidade de se instalar o mais 
breve possível o telefone público, pois quando precisam de telefone não tem a quem recorrer 
visto que o telefone mais próximo está a mais de 500m de distância. Temos a certeza de que 
em breve os moradores da Rua Félix Guerra  poderão contar com este telefone público, 
Vereador Vilson Paese; 339/040/08, Solicita que, seja enviado ofício ao Sr. Romeu Giacomelli 
Presidente das Centrais Elétricas de Carazinho – Eletrocar, para que solicitando ao 
departamento técnico da empresa para que seja feita a troca das lâmpadas fracas, queimadas 
e colocação de lâmpadas mais potentes nesta região na Rua Zeno Peruzzo e Travessa Barão 
de Antonina ambas localizadas no Bairro Sommer. Solicita também à empresa Eletrocar, após 
verificação, medidas para solucionar definitivamente este problema da escuridão nas ruas, 
zelando pela segurança dos pedestres, motoristas e moradores destas localidades. Solicitação 
dos moradores, motoristas e pedestres, Vereador Adroaldo De Carli; 340/041/08, Solicitam que 
seja enviado oficio com votos de profundo pesar aos familiares do Sr. João Domingos 
Rodrigues da Silva, Ex Vereador no município de Carazinho e Prefeito de Almirante Tamandaré 
do Sul, pelo seu falecimento ocorrido no dia 25 de fevereiro do corrente em nossa cidade, 
Vereador Luiz Leite, Vereador Vilson Paese, Vereador Felipe Sálvia, Vereador Cláudio Santos, 
Vereador João Mafalda, Vereador Jaime Fragoso, Vereador Josélio Guerra, Vereador Adroaldo 
De Carli, Vereador Antonio Azir e Vereador Paulino de Moura; 341/042/07, O Vereador abaixo 
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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 irreparável do grande Amigo e Ex 
Vereador desta Casa e atual Prefeito do município de Almirante Tamandaré do Sul, eleito por 
dois mandatos, JOÃO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA, ocorrido no último dia 25 de 
fevereiro. O amigo João Domingos tinha um vasto relacionamento na comunidade 
carazinhense, nascido aos quinze dias do mês de outubro do ano de 1950, natural da cidade de 
Encantado, estado do Rio Grande do Sul, desde que chegou em nosso município esteve 
diretamente ligado a diversas atividades comunitárias e políticas, foi um grande empreendedor, 
empresário do ramo madeireiro e da construção, trabalhou incansavelmente ao longo de sua 
vida, possuía muitas qualidades, trabalhador, honesto, de conduta exemplar, tratava a todos 
que estavam ao seu redor com muita alegria, não havia momentos de baixo astral, realmente foi 
um grande exemplo, lutador, guerreiro,  determinado. Em seu mandato como Vereador desta 
Casa, foi um dos mais votados, e aqui como colega e companheiro, mostrou-se acima de tudo 
amigo e leal, foram inúmeras as vezes que passou por estes corredores alegrando a casa com 
sua gaita e sua cantoria. Acima de tudo foi um grande companheiro e amigo, alguém de quem 
sempre lembraremos com muita admiração, pois mesmo enfrentando dificuldades, inclusive 
impostas pela sua debilidade em razão da doença, manteve-se sempre leal, trabalhou 
incansavelmente até o último minuto em que desempenhou suas funções como prefeito de 
Almirante Tamandaré, e até poucos dias o víamos constantemente em nossa cidade, buscando 
apoio da população, pois seu grande sonho era ser Prefeito de Carazinho, e com certeza ter-se-
ia concretizado não fosse está malfadada doença que o levou de nosso convívio, pois todas as 
pesquisas extra-oficialmente divulgadas o apontavam como grande favorito, com maioria 
absoluta de votos. Esteja onde estiver, que o amigo JOÃO DOMINGOS, possa ter a certeza de 
que sempre será lembrado como um grande exemplo de dedicação, especialmente no que diz 
respeito às causas sociais, pois estando sempre envolvido no meio político, sendo situação ou 
oposição ficava do lado de quem realmente precisava de apoio, de ajuda, de incentivo. Receba 
então, por parte do Poder Legislativo o reconhecimento em homenagem póstuma à sua 
memória. A todos os familiares e amigos do inesquecível João Domingos Rodrigues da Silva, 
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; 342/043/08, Solicita que seja enviado 
oficio com votos de profundo pesar, aos familiares do Sr. Ângelo Tonom, pelo seu falecimento 
ocorrido no dia 17.02.2008, Vereador Vilson Paese; 343/044/08, Solicita que seja enviado oficio 
ao gerente local da Corsan, no sentido de solicitar ao mesmo que providencie a limpeza do 
terreno onde está localizada a caixa d' água próximo a Rádio Gazeta, Vereador Cláudio Santos; 
344/045/08, solicita a mesa diretora que estude a possibilidade de criar uma comissão 
Parlamentar do Plano Diretor 2008 do município de Carazinho para analisar os 03 (três) 
projetos de leis complementares: nº 006/07,  nº 007/07 e nº 008/07, sendo de grande 
importância para o crescimento de desenvolvimento do nosso município, Vereador Adroaldo De 
Carli; 345/046/08, seja enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar aos 
familiares do Sr. Ângelo Tonon pelo seu falecimento ocorrido no dia 17 de fevereiro de 2008 em 
nossa cidade, os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, Vereador Adroaldo De 
Carli; 346/047/08, 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 Presidente da República, ao Ministro da Justiça, ao Ministério dos 
Transportes, ao Comandante da Policia Rodoviária Federal, a OAB nacional e sub-seção de 
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Carazinho, a Associação Comercial e Industrial de  Carazinho – ACIC, aos Deputados e 
Senadores Gaúchos no Congresso Nacional, manifestando nossas considerações relacionadas 
à Medida Provisória 415/2008, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas nas estradas federais. 
A atitude tomada pelo Governo Federal com a implantação desta Medida Provisória foi com 
certeza uma forma de tentar diminuir o alto índice de acidentes nas rodovias brasileiras 
envolvendo motoristas alcoolizados, pois dados demonstram uma relação direta entre o 
consumo de bebida alcoólica e os acidentes, correto se pensarmos que é uma forma de salvar 
vidas, mas acreditamos que os condutores de veículos devam ser fiscalizados, e autuados no 
caso de estarem dirigindo alcoolizados, por isso acredito também que mais medidas devam ser 
tomadas com relação a punir de forma mais enérgica os condutores embriagados, tornando 
este fato um crime, onde não haja apenas punição com multa, mas também com perda da 
carteira e condenação com período de reclusão ou prestação de atendimento às vítimas de 
acidentes. Como sabemos, a venda de tais mercadorias é legal em todo o território nacional, os 
estabelecimentos possuem autorização pra venda em seus alvarás, e agora por um erro que 
não é deles, estão tendo que pagar, afinal de contas os prejuízos são consideráveis, resultando 
em muitos desempregos, baixa na arrecadação tributária. A obrigação de fiscalizar não pode 
ser transferida aos empresários que atuam nas rodovias, mesmo porque as pessoas continuam 
usando bebidas alcoólicas adquiridas em outros lugares, e há também o fato de que os 
estabelecimentos localizados próximos às entradas das cidades são os mais prejudicados, pois 
deixam de vender e atender as pessoas da sua cidade e também aqueles viajantes que não 
estão dirigindo, que são passageiros dos veículos e coletivos, há muitos casos em que ônibus 
de excursões, param nos restaurantes para que os passageiros possam fazer suas refeições, 
onde todos a exceção do motorista poderiam, conforme seu gosto ingerir bebidas alcoólicas, 
mas com a proibição, todos, mesmo não sendo motorista, são atingidos. Ao nosso ver, a Policia 
Rodoviária Federal, que tem o dever de fiscalizar, multar, investigar e dar continuidade ao 
processo penal e administrativo, deveria preocupar-se apenas com isso, mas agora com tal 
medida tem também que dispor do efetivo para fiscalizar os estabelecimentos, os policiais 
rodoviários que já são em pouco número para fiscalizar toda a extensão das rodovias, 
proporcionam com a fiscalização também nos bares e restaurantes mais liberdade para os 
motoristas infratores.  Ao nosso ver o Governo deveria estudar formas de punir mais 
severamente motoristas infratores, especialmente os que forem autuados por embriaguez, bem 
como providenciar mais medidas educativas direcionadas aos condutores, pois o empresário 
que tem seu estabelecimento comercial nas rodovias não pode continuar sofrendo com os 
prejuízos, Vereador Felipe Sálvia; 347/048/08, Solicita que seja enviado oficio com os mais 
sinceros votos de profundo pesar aos familiares do jovem Jeovani Mathias Dalsasso, pelo seu 
falecimento ocorrido no dia 24.02.08, em nossa Cidade, demonstrando nossa solidariedade 
neste momento de profunda dor pela perda irreparável, Vereador Jaime Fragoso; 348/049/08, 
Solicita que seja enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do 
Senhor Pascoal Cabreira, pelo seu falecimento ocorrido no dia 21.02.08, em nossa Cidade, 
demonstrando nossa solidariedade neste momento de profunda dor pela perda irreparável, 
Vereador Jaime Fragoso; 349/050/08, que seja oficiado votos de profundo pesar aos familiares 
do Sr. Ângelo Tonon pelo seu falecimento ocorrido no dia 17/02/2008, Vereador Vilson Paese; 
350/050/08, seja enviado oficio de profundo pesar aos familiares da Sra. Maria Noeli Gonçalves 
Pereira pelo seu falecimento ocorrido no dia 20/02/2008, o qual expressamos nossos profundos 
sentimentos pelo infausto ocorrido, Vereador Luiz Leite; Moções: 351/055/08, Solicita que, seja 
enviado ofício de cumprimentos ao Sr Milton Schmitz presidente do Sindicar, parabenizando 
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pela divulgação do Projeto Despoluir no último dia 22/02/2008. É com grande satisfação que 
parabenizo pelo projeto que demonstra a preocupação das empresas de transporte com a 
questão ambiental, sendo que o veículo viabilizado para Carazinho será de grande importância 
e utilidade pra controlar a emissão de gases na atmosfera, além de qualificar as empresas de 
nossa cidade se adequando a portaria do Ibama 85/96, Vereador Luiz Leite; 352/056/08, 
Solicita que, seja enviado ofício de cumprimentos ao Capitão Emerson Ubirajara de Souza que 
assumiu no último dia 18/02/2008 a 1º Companhia de Policiamento do 38º BPM de Carazinho. 
Desejo os mais sinceros votos de sucesso na companhia, que luta diariamente para combater a 
criminalidade nos diversos municípios de nossa região, Vereador Luiz Leite; 353/057/08, 
Solicita que, seja enviado ofício de cumprimentos ao empresário Werno Leonhart, 
parabenizando pela inauguração do Posto Hiper no último dia 15/02/2008. É com grande 
satisfação que parabenizo-o pela visão empreendedora demonstrando garra e empenho na luta 
pelos seus ideais, sendo que este é mais um empreendimento em nosso município que traz 
diversos benefícios a nossa cidade em vários setores, Vereador Luiz Leite; 354/058/08, Solicita 
que, seja enviado ofício parabenizando, no Senhor Arceni Junior Barboza o Nuno tem 
representou nosso município durante quatro temporadas na Espanha e agora esta na Itália 
onde foi escolhido o Melhor Jogador da Copa Itália. Nossos parabéns Nuno, por esta nova 
conquista, Vereador Josélio Guerra; 355/059/08, Solicita que, seja enviado oficio de 
cumprimentos ao jovem Arceni Júnior Barboza (Nuno), Pela consagração como melhor jogador 
da Copa Itália e seu time o Luparense com a conquista do título de Campeão. Ao jovem Nuno 
que se dedica ao FUTSAL com muita garra e determinação, nossas felicitações por esta 
maravilhosa conquista e votos de muito sucesso ao Melhor Jogador da Copa da Itália, um 
Carazinhense que com certeza nos dará cada vez mais orgulho, Vereador Vilson Paese; 
356/060/08, Solicita que, seja enviado ofício parabenizando a Associação Comercial e Industrial 
de Carazinho - ACIC, na pessoa do Senhor Presidente Sidnei Olavo Meyer, por decisão de sua 
Diretoria em virtude dos fatos que tem causado controvérsias no Cenário Nacional, vindo a se 
posicionar sobre o assunto referente à Medida Provisória 415/2008, sempre buscando o 
entendimento e a defesa da categoria que representa, publicando no dia 21 de fevereiro de 
2008 no Jornal Diário da Manhã, nota de repúdio com relação à Medida Provisória, que proíbe a 
comercialização de bebida alcoólica em estabelecimentos comerciais localizados junto as 
Rodovias Federais de nosso país, Vereador Adroaldo De Carli; 357/061/08, Solicita que, seja 
enviado ofício parabenizando o Banco Santander – Agência de Carazinho, na pessoa do 
Senhor Gerente Irineo Enck, pela doação e entrega no dia 22 de fevereiro de 2008 de 20 
computadores usados para as escolas municipais e estaduais de Carazinho realizada na sede 
da APAE de Carazinho. Os contemplados foram: A Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Eduardo Graeff recebeu 05 (cinco) computadores, a Escola Caic Eulália Vargas Albuquerque 
recebeu 05 (cinco) computadores, A APAE também recebeu 05 (cinco) computadores, 02 (dois) 
computadores foram para a Escola Municipal de Educação Infantil João XXIII e 03 (três) para a 
Escola Estadual Francisco Dorneles. Nossos parabéns e desejamos sucesso a todos 
colaboradores, Vereador Adroaldo De Carli; 358/062/08, Solicita que, seja enviado ofício 
parabenizando o Sindicato das Empresas de Transportes  de Cargas de Carazinho e Região - 
Sindicar, na pessoa do Senhor Presidente Milton Schmitz, pela divulgação e apresentação à 
comunidade carazinhense no dia 22 de fevereiro de 2008 do veículo adquirido através da 
Confederação Nacional do Transporte (CNT), o Despoluir, um Programa Ambiental do 
Transporte e que visa medir o nível de emissão de poluentes nos veículos a diesel. O veículo é 
equipado com um aparelho chamado opacímetro digital e um notebook para cadastrar cada um 
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dos veículos de Carazinho e da Região. Nossos parabéns e desejamos sucesso a todos 
colaboradores, Vereador Adroaldo De Carli; 359/063/08, Solicita que seja enviado ofício ao 
Sindicar, Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Carazinho e Região, na pessoa 
de seu Presidente Sr. Milton Schmitz, parabenizando pela implantação do Programa Ambiental 
do Transporte denominado Despoluir, visando minimizar o impacto ambiental que os caminhões 
oferece a natureza. O programa conta com um veículo equipado com computador a bordo, com 
o paquímetro digital que identifica a necessidade de melhorias no veículo evitando uma maior 
poluição do meio ambiente, Vereador Jaime Fragoso; Presidente Vereador Luiz Leite; 
aproveito a oportunidade para consultar os lideres das bancadas e os demais vereadores, se 
pretendem realizar o grande expediente ou não; Vereador Jaime Fragoso; questão de ordem 
senhor presidente, somos de acordo de suprimir o grande expediente e também votar em bloco 
os requerimentos e moções só que nos projetos eu gostaria que colocasse em destaque o 
processo nº 1, da minha autoria, senhor presidente; Vereador Josélio Guerra; questão de 
ordem senhor presidente;  Presidente Vereador Luiz Leite; pois não vereador; Vereador 
Josélio Guerra; eu gostaria de pedir a retirada do processo nº 04, nº 05 até porque não deu 
entrada, foi lido hoje, no expediente do dia, então esse projeto 04 e 05 e o projeto 03 que o 
vereador pede em carga, até pedir os pareceres do IGAM, vereador projeto nº 04 está sendo 
lido hoje, é um projeto de resolução vereador ; Presidente Vereador Luiz Leite;  pedimos aos 
jurídicos que nos procedam um parecer sobre o pedido do Vereador Déio, processo nº 04 da 
lista, vereador; Vereador Josélio Guerra;  Presidente Vereador Luiz Leite;  o quatro, o cinco 
e o três, o quatro é da CPI; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem senhor presidente, 
eu gostaria de pedir vistas no processo de nº 5,  296/043/08, por gentileza, que trata sobre 
uniformes, até porque eu gostaria de fazer um estudo nesse projeto porque eu estou a tomar 
conhecimento no dia de hoje; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não vereador, somente 
deixar para a hora então que for para discussão os projetos, o senhor solicite o pedido de 
vistas, para ficar correto o pedido de vistas; Vereador Vilson Paese; senhor presidente, para 
que nós possamos nos manifestar com relação aos projetos, e se vamos suprimir a bancada do 
PDT já falando com o Felipe, está de acordo para suprimir o intervalo regimental, e que todos 
projetos fossem votados em bloco com exceção dos que os vereadores solicitaram, com 
relação ao projeto de nº 06 também, desculpa o projeto nº 05, nós até não conversamos com os 
servidores, arte nós tínhamos nos posicionado em votar contrário, mas eu concordo com o 
pedido de vistas do Vereador Paulino de Moura, para que nós possamos até conversar com os 
servidores e debater melhor esse projeto, os demais de minha parte não tem problema mas sou 
favorável se o Déio pediu, a retirada de alguns projetos, dentro do que for legal sem problema 
nenhum; Presidente Vereador Luiz Leite; eu só queria deixar claro aos senhores vereadores 
que o que está em questão é se vamos realizar ou não o grande expediente, mas já houve o 
acordo, foi suprimido, vamos suprimir o grande expediente, e a questão dos projetos acho que 
nós estamos antecipando o tempo da reunião, mas podemos também adiantar senhor vereador 
e demais vereadores que houve varias reuniões com os servidores dessa casa, para que fosse 
implantado o uso de uniforme, até para identificação dos servidores da casa, com o público que 
chega na casa, e a grande maioria concorda com o uso do uniforme, devido à concordância 
deles foi elaborado o projeto de resolução, mas nada impede que os vereadores façam o 
pedido para estudo do projeto, é o direito de cada um, mas quero deixar claro que os servidores 
na sua grande maioria, em torno de 90%, aderiram ao uso do uniforme, eu particularmente 
sempre deixo a discussão para as pessoas que vão usar o uniforme que decidam, e foi 
decidido, então a gente sempre vai à concordância da maioria, para sermos até diplomáticos 
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nessa situação dos uniformes, eu gostaria então que o jurídico da casa se posicionasse quanto 
à solicitação que houve, dos referidos projetos, e antes disso já, suprimindo o grande 
expediente, solicito enquanto não no chega o parecer, ao senhor Vereador Cláudio Santos, 
secretário da casa, para que proceda a leitura de uma homenagem ao SESC – Serviço Social 
do Comércio, homenagem do poder legislativo pelos 50 anos de atividades culturais, 
educacionais e sociais em nosso município, solicito,  pois não; Vereador Antonio Azir; a 
respeito do pedido do Vereador Déio, é ilegal o embasamento que ele coloca não existe 
legalmente, mas como líder da bancada do PTB, eu concordo que o vereador peça para ser 
votado na próxima reunião ordinária se assim o quiser fazer, não sei se a bancada do PTB 
também concorda? Porque acho que apenas está se prorrogando essa CPI, creio eu que isso 
prejudique o próprio vereador, a tentativa de prorrogação, mas para nós não tem problema, 
quanto mais ela se prolongar, não vejo problema algum; Presidente Vereador Luiz Leite; eu 
até gostaria Vereador Antonio Azir, que houvesse uma concordância entre as partes então; 
Vereador Vilson Paese; questão de ordem senhor presidente; Presidente Vereador Luiz 
Leite; na solicitação do Vereador Déio, já que vossa senhoria como um dos autores concorda, 
Vereador Vilson Paese; Vereador Vilson Paese; senhor presidente, até o Vereador Déio 
solicitou, quem colocava obstáculo, seria o Vereador Antonio Azir em nome do PTB, hoje volta 
e diz que mesmo sendo ilegal concorda, então não tem porque nós não deixarmos para a outra 
reunião mesmo, eu até quero cumprimentar o Vereador Antonio Azir, na próxima reunião nós 
colocaremos, e se instala a comissão; Vereador Jaime Fragoso; senhor presidente o PSDB 
também concorda; Presidente Vereador Luiz Leite; o projeto nº 04, isso, por concordância dos 
lideres de bancada, nós deferimos para estudos do Vereador Josélio Guerra, solicitamos para o 
Senhor Vereador Cláudio Santos, secretário para que proceda a leitura da homenagem ao 
SESC e a entrega de uma placa de homenagem aos 50 anos e homenagem em nossa 
comunidade; Secretário Vereador Cláudio Santos; requerimento à mesa diretora; Vereador 
Antonio Azir; questão de ordem senhor presidente, na votação dos requerimentos, eu gostaria 
que fosse votado em separado o requerimento do Vereador Felipe Sálvia, na questão de venda 
de bebidas alcoólicas nas BRs, assim como também aproveito e já faço o mesmo pedido pra 
votação em separado do Vereador Adroaldo De Carli, dirigida a ACIC, referente ao mesmo 
assunto; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não vereador; Secretário Vereador Cláudio 
Santos; o vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após aprovado em 
plenário seja confeccionado uma placa em comemoração aos 50 anos de atividade do SESC 
(serviço social do comércio) em nosso município, tendo como data dia 15 do corrente. Há 
referida placa deverá ser entregue na próxima reunião ordinária no dia 18/02/2008. acredito que 
deva ser reconhecido por esta Casa Legislativa todas as atividades já realizadas por essa 
entidade em nossa cidade. Com urgência Vereador Cláudio Santos – PSDB; Presidente 
Vereador Luiz Leite; solicito aos lideres de bancada para que conduzam a Srª Giana Groth 
para que receba a homenagem desse poder, pelos relevantes trabalhos prestados a nossa 
comunidade, solicitamos ao Vereador Cláudio Santos que proceda a entrega dessa 
homenagem, convidamos aos demais vereadores que quiserem se fazer presentes na foto, 
destinamos um espaço de 5 minutos se assim a Giana entender, para se pronunciar na tribuna; 
Giana Groth; bom dia a todos, bom dia a nosso presidente da câmara, nosso Vereador Luiz 
Leite, agradeço em especial ao Vereador Cláudio Santos, q numa conversa que tivemos 
comentei com ele que esse ano o SESC Carazinho faria 50 anos, mesmos a gente entendendo 
que o SESC/RS num todo merece uma comemoração, assim como fez 60 anos, Carazinho está 
aqui e o SESC está aqui também, no nome dos dois vereadores já citados cumprimento 
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também os demais vereadores aqui presentes q são as pessoas que nos representam na 
comunidade, então hoje estamos aqui vendo quem nós elegemos, até comentamos que é a 
primeira vez, no caso que eu estou aqui neste plenário, e o quanto é importante pra nossa 
equipe, para todas as pessoas de Carazinho, saberem o acontece na nossa comunidade, mas 
falando em SESC para nós, é uma honra, mesmo estando aqui uma parte da equipe porque os 
serviços não param, a comunidade está ai, está presente, nós estávamos preparados para 
estar com esse plenário lotado, pois trabalhamos desde o sesquinho, educação infantil, até a 
maturidade ativa, mas por motivo de força maior, perdemos o nosso cidadão e acabou sendo 
transferido essa assembléia, esse plenário, não sei como a gente fala essa questão da 
formalidade, mas para nós é uma honra mesmo tão jovens, representamos o SESC aqui em 
Carazinho, mais 56  municípios, procuramos cumprir com a missão do SESC/RS, não só no 
SESC do Rio Grande do Sul mas no Brasil inteiro, que é promover a qualidade de vida para os 
trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e da sociedade num todo, cada vez mais 
o SESC está favorecendo o comerciário através do seu serviço e também atendendo a 
comunidade num todo, em Carazinho destacamos muitos projetos sociais, que são realizados 
pelo SESC,  inclusive já passei para a ACIC que vai trazer para essa câmara de vereadores, vai 
trazer para o  executivo, para o legislativo, os serviços não só do SESC, mas do SENAC, do 
SESI , do SENAI, da parte social que a gente desenvolve, saliento que a gente está começando 
este mês o projeto sorrindo para o futuro onde a gente atende mais de mil crianças diariamente 
em Carazinho, então são projetos que a gente atende com qualidade em parceria com a 
secretaria municipal de educação e saúde, então a gente atende, a gente investe diariamente 
além dos outros projetos sociais que a maturidade ativa já desenvolve, e os nossos serviços 
que são oferecidos aqui pela comunidade, coloca a disposição, as portas do SESC estão 
abertas, quem sabe futuramente estamos inaugurando aqui em carazinho é o nosso sonho, 
desde que eu estou no SESC fazem nove anos, entrei como estagiara, assim como pessoas 
que já estão comigo, inauguração de novas instalações do SESC aqui em Carazinho, que 
merece, eu tenho certeza que carazinho merece sim, novas instalações, com isso teremos mais 
empregos, mais pessoas trabalhando, fazendo parte da equipe do SESC, agradeço a todos, 
coloco a disposição o SESC Carazinho, vocês sabem o serviço que a gente presta, 
homenagens que a gente já fez, dias vezes a orquestra sinfônica já esteve em Carazinho no 
aniversário do município, estaremos fazendo no dia 16 de março um projeto social, uma 
atividade social, na nova instalação da Gare, o Prefeito Alexandre não faz muita questão que a 
gente fale em gare, mas no terminal Iron Albuquerque, a gente está fazendo um projeto social, 
atendendo algumas pessoas com a parte do lazer e da recreação aquela antiga rua de lazer 
que nós fazíamos, que é comemorando os nossos 50 anos com atividades sociais, já deixo a 
disposição também esse serviço para vocês convidarem as pessoas com quem vocês se 
relacionam já informo que vocês estarão recebendo um convite pessoal, no dia seis de março 
nós teremos a presença do diretor do SENAC/RS José Paulo da Rosa, porque o SENAC 
comemora quatro anos, e os SESC 50 anos, juntos cm um café da manhã com o sindicato 
varejista no fia 06 então gostaríamos da presença de todos, vai ser apresentado uma pesquisa 
que foi feita com os empresários do município, vocês sabem que SESC/SENAC fazem parte do 
sistema Fecomércio, que luta pelos direitos dos empresários aqui de Carazinho e de todo o 
estado, já deixo o convite me mãos, vou deixar com vocês, mandar aqui pra câmara, todos 
serão bem vindos para a apresentação, vocês terão uma idéia da demanda que os empresários 
possuem aqui no nosso município, agradeço novamente e um bom dia e um ótimo trabalho a 
todos, obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; agradecemos as palavras da Giana, quero 
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que você leve, Giana e demais colaboradores do SESC, funcionários, estagiários de que esta 
casa, tem o maior reconhecimento pelos trabalhos que vocês vem realizando em nossa 
comunidade, todos nós, vereadores, nos sentimos honrados, orgulhosos de termos uma equipe 
tão capacitada, para desenvolver os trabalhos que vem de encontro aquilo que a nossa 
comunidade precisa para se desenvolver, então fica aqui o nosso reconhecimento e o nosso 
agradecimento pelo empenho de vocês frente ao SESC de Carazinho, onde vocês, sem duvida, 
somam muito para o desenvolvimento sócio econômico e cultural da nossa comunidade, levem 
de todos os vereadores do poder legislativo um grande abraço a todos, e o nosso 
reconhecimento; dando prosseguimento aos trabalhos convido vocês se quiserem aqui 
permanecer para acompanhar a votação dos projetos, dos requerimentos e moções que 
estejam a vontade, dando prosseguimento aos trabalhos, já com a supressão do grande 
expediente, vamos agora para a votação dos requerimentos, pedimos ao secretário que faça a 
leitura do nº e autor dos requerimentos; Secretário Vereador Cláudio Santos; requerimento nº 
01, Vereador Luiz Leite – PDT; nº 02, Vereador Luiz Leite – PDT; nº 03 Vereador Luiz Leite –
PDT; nº 04 Vereador Luiz Leite, PDT; nº 05 Vereador Vilson Paese – PDT; nº 06 Vereador 
Adroaldo De Carli – PMDB; nº 07 autoria de todos os vereadores; nº 08 Vereador Felipe Sálvia 
– PDT; nº 09 Vereador Vilson Paese – PDT; nº 10 Vereador Cláudio Santos – PSDB; nº 11 
Vereador Adroaldo De Carli –PMDB; nº 12 Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº 14 Vereador 
Jaime Fragoso – PSDB; nº 15 Vereador Jaime Fragoso – PSDB; nº 16 Vereador Vilson Paese – 
PDT; Presidente Vereador Luiz Leite; colocamos em discussão a urgência dos requerimentos, 
não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação a urgência dos requerimentos, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovada a 
urgência por unanimidade; estão em discussão os requerimentos com as urgências já 
aprovadas, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação os requerimentos 
com as urgências já aprovadas, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que 
se manifestem, aprovados os requerimentos por unanimidade; colocamos agora para leitura e 
nº dos requerimentos bem como seus autores os requerimentos em destaque; Secretário 
Vereador Cláudio Santos; requerimento pedido de destaque é o de nº 13, autoria do  
Vereador Felipe Sálvia – PDT; Presidente Vereador Luiz Leite; colocamos em discussão a 
urgência do referido requerimento, não havendo vereador que queira se manifestar, Vereador 
Antonio Azir que já poderá discutir a urgência e o próprio requerimento para não ser preciso 
voltar; Vereador Antonio Azir;  senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que 
representam o SESC através da Giana, nossa saudação, seu Almiro, a Ana, o Flávio, enfim 
todos os presentes a nossa saudação assim como nossos funcionários, eu sei que é uma 
matéria bastante polemica, mas eu sou totalmente favorável à medida provisória que proíbe a 
venda de bebidas alcoólicas às margens das BRs no nosso país, está aprovado 
estatisticamente que a maioria dos acidentes de transito decorrem dos motoristas estarem 
alcoolizados, muitas vidas, às vezes até de famílias inteiras são ceifadas nas nossas estradas 
por um acidente ocasionado por alguém que invade a pista contrária, por ultrapassagens mal 
realizadas, por excesso de velocidade, muitas vezes isso é ocasionado pela bebida alcoólica, 
creio eu que, eu sou contra medidas provisórias, creio eu que essa foi uma das melhores 
medidas provisórias editadas em nome da segurança do transito em nosso país, por isso não 
poderia deixar de me manifestar contrário a esse requerimento, porque entendo que as pessoas 
que dirigem, as pessoas que estão em viagem, não devem realmente ingerir bebidas alcoólicas, 
colocando em risco não somente a sua vida, mas assim como a vida dos demais que estão 
trafegando pelas rodovias, muitas vezes uma família, ou nós mesmos estamos certos, na 
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velocidade certa, e vem alguém alcoolizado e acaba colidindo  e como eu falei antes, levando 
as pessoas à morte, imagina, parar um ônibus e o motorista beber, ou um caminhão que roda o 
pais inteiro e o motorista beber, como acontece seguidamente, isso não é ocasionalmente, 
seguidamente estamos vendo através dos jornais, das televisões, publicando esse tipo de 
acidente, após a edição dessa medida, estatisticamente já foi provado também que  houve uma 
redução de acidentes, quero aproveitar para me posicionar contrário à moção do Vereador 
Adroaldo De Carli, que está remetendo ao presidente da ACIC, ao qual tenho a maior 
admiração pelo Sidney Olavo Meyer, mas creio eu que ele está totalmente equivocado, porque 
nós não podemos por o poder econômico ou um pequeno ganho financeiro à frente da vida, a 
vida é o maior bem que nós temos nesse universo, e também não posso concordar com a frase 
que o presidente da ACIC coloca para justificar sua posição, onde ele diz que desde a invenção 
do automóvel já se ingeria bebida alcoólica, então nós não precisamos mais de cinto de 
segurança, que naquela época também não existia cinto de segurança, air-bag, uma palavra 
que é difícil de falar também não precisa mais carros de luxo, que provavelmente o próprio 
presidente utilize, então nós não precisamos na formula um mudar os equipamentos para ter 
mais seguranças dos pilotos, os motociclistas não precisam mais usar capacete, porque quando 
inventaram a motocicleta não precisava usar capacete, nós não precisamos mais proibir o 
excesso de velocidade, porque na época também não existia limite de velocidade, então creio 
eu que o presidente foi muito infeliz em justificar a sua contrariedade a essa medida, 
justificando dessa maneira, e ao mesmo tempo colocando em primeiro lugar a preocupação 
com o poder econômico, a preocupação com o lucro financeiro em cima das bebidas alcoólicas 
no lugar de pensar na vida humana, que nós sabemos que todos os dias estão morrendo gente 
e mais gente nas nossas BRs, e quando se faz algo para coibir para ajudar a reduzir isso, 
infelizmente nós encontramos pessoas que defendem veementemente a contrariedade desse 
tipo de projeto, eu sou favorável sim a essa medida provisória, mesmo que seja voto vencido, 
porque em primeiro lugar para mim está a tranqüilidade, a paz nas estradas e principalmente a 
segurança das pessoas que trafegam por essas estradas, nós que muitas vezes viajamos 
sabemos dos grandes riscos que passamos, imagina se continuar às bebedeiras como vinha 
acontecendo e a tendência é crescer cada vez mais, obrigado, desculpe ultrapassar o tempo; 
Presidente Vereador Luiz Leite; continua em discussão, Vereador Vilson Paese; Vereador 
Vilson Paese; senhor presidente, senhores vereadores, a Giana do SESC, em seu nome a 
todos os servidores, leva o nosso abraço a todos, amigos aqui presentes, nessa sessão na 
manha de hoje, sessão que foi adiada de segunda-feira passada por um motivo de nós 
perdermos um grande amigo, irmão, homem público, vereador prefeito, e uma pessoa que 
muito fez para nossa região, este é o motivo de nós estarmos aqui nessa reunião de hoje, com 
relação ao requerimento que o Vereador Felipe Sálvia apresenta para nós, hoje nesta casa, 
para que seja encaminhado ao senado, ao presidente, a todos os órgãos sobre a medida 
provisória, medida provisória que até essa semana são 390, é mais que o numero que existe no 
código civil da constituição que 255 artigos se não me engano, qualquer coisa assim, medidas 
provisórias nós já estamos em 390, um absurdo, o executivo está legislando também, se a 
câmara de deputados e o senado não tomar medidas nós seremos comandados e gerenciados 
por medidas provisórias neste país, tirando todo o poder de quem realmente tem a 
representação que é o congresso, que é aqueles que foram votados pelo povo, com exceção 
dos suplentes de vereadores, que tem uns quantos lá, que não precisa pegar nenhum voto  e 
são senador, que tem que mudar essa legislação também, o Vereador Antonio Azir coloca com 
muita clareza sua posição que é contrário e é favorável a medida provisória, eu com a mesma 
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clareza que coloca o Vereador Antonio Azir, eu quero dizer que essa medida provisória eu sou 
contrario, a vida sempre esta a cima de tudo, de qualquer valor, mais quem bebe, quando ele 
não sai a 100 metros da rodovia, na primeira lancheria que pode vender, ele leva de casa, ele 
bebe em qualquer lugar, permita Vereador Antonio Azir, eu tenho visto muitos acidentes, e abro 
a televisão, é mais cinco, é mais oito é mais dez em tudo que é estado, continuam morrendo, o 
que o estado está fazendo para melhorara as rodovias, o numero de carro que entra por dia 
nesse pais é assustador, está fácil adquirir carro hoje, todo mundo compra, são milhares e 
milhares, e o estado não se prepara para dar melhores rodovias, nós temos muito poucas auto 
estradas, continua sendo vai e vem, e realmente é uma aventura você viajar hoje, peca e peca 
muito quem bebe porque não pode misturar volante com bebida, fica ceifando vidas, fazendo 
pai e mãe e municípios chorando, as pessoas que querem bem, mas eu acho que o estado e 
quando falo o estado é a união tem que fazer mais em matéria de transporte, já que o nosso 
transporte nesse pais 90% é por rodovias, aí que nós temos que dar segurança para quem tem 
que se deslocar, é nesse sentido, terminei meu tempo, senhor presidente e parece que não faz 
nem 30 segundos que eu comecei a falar, muito obrigado pela tolerância de vossa excelência, 
só para nós colocarmos aqui, me desculpe passar o tempo que nem vi tocar a campainha de 
tão empolgado que eu fico com esse assunto que realmente, tomara que a partir de hoje, 
Vereador Antonio Azir e demais colegas, não aconteça nenhum acidente, mas infelizmente 
como morre gente no transito, e vamos parar de beber mesmo, tem que pedir para esse povo 
para de beber; Presidente Vereador Luiz Leite; com a palavra Vereador Felipe Sálvia, autor 
do requerimento; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, pessoas 
que assistem a reunião na manhã de hoje, especial o Serginho Espíndola, o Flávio, o Silveira,  
o senhor da empresa Glória, esse requerimento depois de ler a matéria do diário da manhã um 
pronunciamento da ACIC, então eu acho que alguma coisa tem que fazer, para evitar essas 
mortes que vem acontecendo em nossas rodovias, no nosso estado, no nosso pais, mas eu fico 
pensando e é por causa disso que eu fiz o requerimento, que as nossas leis tem que ser mais 
severas para pessoas que bebem, nós temos que caçar a carteira de motorista, prender na 
cadeia, fazer leis para tirar a carteira para sempre, além disso reclusão, cadeia, para a pessoa 
que dirige bêbado, agora nós não podemos penalizar aquele comerciante que tem funcionários 
na beira da estrada, e não é só, nós temos o caso de Carazinho, Carazinho tem ali o Vitor que 
tem o restaurante do Baixinho do outro lado tem o Paulino, o Seu João, esse pessoal é o 
seguinte, esse pessoal às vezes passa  caravana de excursão que é para a pessoa se divertir, 
vai para a praia, vai para o Paraguai, vai para o Uruguai, e passam pelos restaurantes, o 
motorista não bebe, mas 40 pessoas dentro do ônibus que vão para se divertir e podem tomar 
sua cervejinha, tomar o seu vinho, o João falou a uísque, eu também esqueci João, então 
aquelas pessoas que vão num carro, em quatro dentro de um carro tem o motorista que não 
bebe, está dirigindo, os três podem beber, mas mais eu fiz esse requerimento, eu não sou 
contra a medida provisória, aqui eu estou dizendo o seguinte, tem que achar medidas mais 
fortes, tem que ter penalizações mais fortes, tirar a carteira de motorista e até cadeia para 
aquele q dirigir bêbado, Paese disse com muita propriedade, se essa pessoa não beber no 
restaurante, ele entra na cidade, o bêbado, borracho, ele entra na cidade e vai achar um trago, 
não adianta nada, então é por isso que eu defendo os comerciantes que vão sofrer muito com 
essa medida provisória implantada pelo Lula, obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; antes 
de conceder a palavra ao Vereador Paulino de Moura, quero cumprimentar o seu Almiro, o 
nosso 11º vereador, que está em todas a sessões do poder legislativo, para poder colher uma 
opinião dos trabalhos desta casa, parabéns pela sua presença, demais companheiros que se 
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encontram no plenário, com a palavra Vereador Paulino de Moura para a discussão dos 
requerimentos; Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, colegas vereadores, demais 
pessoas que se encontram nessa casa, a Ana, representando a rádio Gazeta, aos nossos 
colegas servidores dessa casa, eu venho fazer aqui um apelo ao Vereador Felipe Sálvia, um 
homem baseado, direcionado, a sua família toda é temente a Deus, e o que a vossa senhoria 
está fazendo é um incentivo à prostituição, a droga, à bebida, e vossa senhoria é o primeiro na 
minha visão, eu o 2º, Cláudio o 3º, o Jaime o 4º . ou inverte, nós temos  que prezar pela vida 
humana, prezar pelo ser humano, não dizendo que o comerciante não deva ter o seu lucro, mas 
ele tem outras alternativas Felipe, e sobre a malha rodoviária do estado do Rio Grande do Sul, 
sabemos que ela tem custo beneficio, mas hoje, Vereador Vilson Paese, a nossa malha 
rodoviária no Rio Grande do Sul ela está bem estruturada, por causa dos pedágios sim, mas aí 
nós temos que buscar o custo beneficio se é caro ou é barato, hoje tu viaja tranqüilo porque 
daqui à Porto Alegre tu tem o olho de gato, antigamente quando eu era camioneiro, o Serginho 
é camioneiro ele sabe que eu estou falando a verdade,  não existia isso, aquela serração na 
serra, nós não conseguimos chegar em Porto Alegre sempre no horário previsto para 
descarregar os caminhões, e hoje se tem uma facilidade melhor de escoação do veiculo, é caro, 
eu também acho que é caro, também acho que tem que haver uma redução, buscar o custo 
beneficio, então eu entendo que nós não devemos e como legislativo, como legislador no 
coletivo, já concluirei, senhor presidente, no coletivo, porque nos entendemos que vão ser 
prejudicados três ou quatro empresários, hoje na rodovia Carazinho/Passo Fundo; 
Carazinho/Sarandi, Carazinho/Panambi, mas serão beneficiadas muitas pessoas, Felipe estava 
vindo de Porto Alegre, um pai e uma criança, e ele entrou numa ribanceira abaixo, a criança 
morreu e o pai saiu cambaleando de bêbado, então o que nós temos que fazer, a medida 
provisória ela veio para tentar sanar essa situação, não é o que nós queremos Felipe, não é, 
mas através dessa medida nós estaremos fortalecendo a ceifação de vidas, na rodovia, 
amanhã depois pode ser, que Deus nos livre, nós, um filho nosso, sim Vereador Vilson Paese; 
Vereador Vilson Paese;  muito obrigado Vereador Paulino de Moura pelo a parte, você só vai 
sanar Paulino, quando realmente foi testado o condutor do automóvel que vai sair, com o 
bafômetro, sempre que sair de casa, caso contrário não tem medida que vai resolver isso, mas 
melhorou, tem olho de gato, está bem sinalizado, estão cobrando um absurdo e não tem faixa 
alternativa, não é isso que nós queremos, o povo paga demais e tem muito pouco, nesse 
sentido que eu coloquei, obrigado pelo a parte vereador; Vereador Paulino de Moura; na 
malha rodoviária, hoje Carazinho até Soledade, Carazinho até Passo Fundo, Carazinho até 
Sarandi, Panambi é deficiente, mas nós já temos uma malha rodoviária um pouco melhor, o 
custo eu já falei, deve ser reduzido, e Felipe eu acho, eu Paulino, acho que a vossa senhoria 
deveria retirar esse requerimento, e não colocar em votação, a vossa senhoria, é um pedido 
que estou fazendo como um homem temente a Deus, preservando a integridade física da minha 
família, da tua família, de diversas famílias, que nós não podemos pegar e botar o bafômetro no 
momento que ela sai de casa, ela sai de casa ela tem que ter responsabilidade, sim vereador, 
só para concluir senhor presidente, desculpe; Vereador Felipe Sálvia; Paulino, acho que você 
não entendeu o meu requerimento, eu não sou contra a medida provisória, o que eu quero com 
esse requerimento é que se façam leis mais severas, e eu disse, caça a carteira de motorista, e 
cadeia para aquele q eu dirige bêbado, mas eu não sou contra, eu sou até a favor, tem que 
fazer alguma coisa, mas agora eu não quero que penalizem os comerciantes que dão emprego 
e pagam impostos, o cara abre um restaurante, tem vinte empregados, ele vai ter que soltar 
dez, eu penso também no comerciante que paga impostos; Vereador Paulino de Moura; está 
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bom, eu concluirei senhor presidente em trinta segundos, mas eu quero deixar claro que eu 
também não sou contra o comerciante, mas, nós estaríamos, aí que eu acho que nós, homens 
públicos, nós devemos trabalhar mais pelo coletivo do que pelo individual, nós hoje estaríamos 
beneficiando vinte pessoas e prejudicando milhares de brasileiros nas estradas, seria isso, de 
repente o senhor mudaria o conteúdo do seu requerimento, aí eu acho que ficaria melhor, seria 
isso senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; 
continua em discussão o requerimento, para discutir Vereador João Mafalda; Vereador João 
Mafalda; senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, senhoras e senhores, não 
poderia deixar de me manifestar a esse respeito, a gente aqui toma uma posição, até pode 
dizer, não sou a favor e nem contra, muito pelo contrário, é complicado, a questão da bebida 
alcoólica de certa forma o Felipe não deixa de ter razão, o Antonio Azir também, teria que achar 
um denominador comum, futuramente, porque eu acho assim, vai se resolver como isso aí?  
Baixou mas baixou o mínimo possível, as cidades estão aí, o pessoal entra nas cidades e 
compram bebidas alcoólicas, o cara leva ali, dá um jeito, na caixinha de isopor, mas isso vai 
gerar muito desemprego nas BRs aí, o pessoal aí vai ser prejudicado, e onde vamos colocar 
essa gente trabalhar, e de repente querem colocar nos donos de estabelecimento a culpa pelos 
acidentes aí e eu acho que não é por aí, vão ter que achar uma solução para isso futuramente; 
Vereador Felipe Sálvia; um à parte João, a policia rodoviária federal não tem esse papel de 
estar entrando em bar e fiscalizar, então atrás do posto quem deveria estar com radar, fazendo 
seu serviço que é de direito, o senhor é policia, o senhor sabe disso, para fazer um serviço que 
não é dela, que lhe incumbiram agora com a medida provisória, eu acho o seguinte, que vai 
acontecer mais acidente, que a policia rodoviária que já tem um efetivo bem pequeno, ela via 
ter que sair para fazer outro serviço, que eu acho que não é dela, da polícia federal, fiscalizar 
bebidas em bares; Vereador João Mafalda; perfeitamente, eu acho  que esse é um problema 
social, problema de governo, falta policia, falta bafômetro, falta tudo, as leis teriam que ser 
severas, mas o Brasil é o país das impunidades, existe uma lei para te condenar e dez para te 
absolver, então o país da impunidade é o Brasil, então se não tiver uma lei mais rigorosa, isso 
vai continuar ocorrendo, entende, eu não sei como estavam discutindo um requerimento, de 
repente passaram para os pedágios, esses pedágios eu também vou deixar minha 
manifestação, isso é uma vergonha, isso é um roubo, pelo amor de Deus, como que um 
pedágio que vai de Passo Fundo a Erechim tem um valor irrisório, e só paga na ida e na volta 
não paga, e os nossos aqui um absurdo né, paga na ida, na frida, tudo é complicado, isso é um 
roubo, isso aí vai acabar; Vereador Paulino de Moura; me concede um à parte colega; 
Presidente Vereador Luiz Leite; antes do vereador se pronunciar, eu só quero alertar os 
senhores vereadores que quando o vereador está discutindo um projeto, um requerimento, 
cabe somente um à parte, então se o vereador lhe conceder, apesar do tempo esgotado, vamos 
abrir essa exceção, mas vamos tomar como regra daqui para frente para que as reuniões 
prossigam de forma organizada; Vereador Paulino de Moura; colega vereador e presidente 
dessa casa o qual eu estimo muito, cada vereador pode fazer um à parte à pessoa que está na 
tribuna, ta, então assim, colega vereador, com relação ao pedágio, surgiu o momento onde 
dizem que a malha rodoviária do Brasil está caótica, e eu quis acrescentar que na nossa malha 
rodoviária, não falei em valores, eu entendo que o valor é alto demais, mas o custo beneficio, a 
facilidade que está hoje de trafegar nessas rodovias elas são boas, e quanto ao valor, nós 
temos que discutir, mas nós temos que ter custo beneficio, obrigado; Vereador João Mafalda; 
ok, Vereador Paulino de Moura, mas carazinho é a cidade mais prejudicada do Brasil, hoje aí se 
conhece a cidade cercada por pedágios, então onde tu sair aqui tu paga, prejudica as 
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empresas, para nós aqui é um caos, não precisava disso aí, isso é sem fundamento, obrigado; 
Presidente Vereador Luiz Leite; continua em discussão o requerimento do Vereador Felipe 
Sálvia, Vereador Cláudio Santos para discutir o requerimento; Vereador Cláudio Santos;  
senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que já foram nominadas anteriormente, só 
para justificar o voto, já que praticamente tudo foi colocado aqui pelos outros vereadores, eu 
penso também igual ao Vereador Vilson Paese, com relação às medidas provisórias, de que 
tem trancado muito a pauta do congresso as medidas provisórias, hoje o Brasil se governa 
através de medidas provisórias, nós temos vários outros projetos que estão parados devido a 
trancar a pauta as medidas provisórias, mas eu devo me pronunciar com relação a essa 
questão do requerimento, até para pedir ao próprio Vereador Felipe Sálvia na semana passada 
ainda, enquanto estava na presidência, a câmara recebeu uma resposta do ministério público 
com relação a um trabalho do Vereador Felipe Sálvia, pelo que diz respeito ao MST aqui na 
fazenda Coqueiros, e o ministério público mandou, junto com a resposta todas as atividades do 
ministério público já feitas com relação à invasão do MST na fazenda Coqueiros, chamava a 
atenção da câmara de vereadores, não do Vereador Felipe Sálvia, da câmara de vereadores, 
que aprovou o requerimento por unanimidade, dos vereadores não terem conhecimento do que 
se faz no ministério público, então nós temos que ter um pouco mais de cuidado, quanto da 
aprovação dos requerimentos, porque a câmara de carazinho foi apontada pelo ministério 
público por não ter conhecimento do trabalho que é realizado pelo ministério publico tanto que 
está na casa e podem os vereadores averiguar todos os trabalhos  que já foram efetuados pelo 
ministério publico no que diz respeito à fazenda coqueiros e ao MST, então a gente tem que ter 
um pouco mais de cuidado na aprovação dos requerimentos dos vereadores para que a gente 
não venha mais tarde sofrer algumas restrições desses órgãos aonde vai esse requerimento, 
acho que, como falei antes, não sou favorável à medida provisória,  mas sou favorável à atitude 
da medida provisória, e sem duvida alguma como muito bem disse o Vereador Antonio Azir, 
acho que nós devemos em primeiro lugar de tudo, deixar de lado o poderio econômico e a 
situação, muito embora não sejamos favoráveis à perda de emprego, mas de alguns que 
poderão quem sabe, estar empregado em outros estabelecimentos, mas a vida ela não vem 
mais, a vida não vem mais, e o que nós temos na região, é exatamente essa constatação, muita 
cosia tem que ser feita, acredito que tem que ser feito, isso não salva lavouras, como diz o 
Wilmutt, não salva,  mas eu acho que tem que ser feito alguma coisa, e começa a se fazer 
alguma coisa pela proibição de vendas de bebidas alcoólicas nas BRs, então acredito que 
alguma cosia tem que ser feito, mas quando se começa a fazer, se é contrário, quando não se 
faz nada se critica, quando se começa a fazer alguma coisa são contrários, acredito que não 
deve ser por ai o pensamento dos vereadores principalmente com relação a essa questão, 
Vereador Antonio Azir, quer um à parte; Vereador Antonio Azir; não até porque assim, os 
restaurantes o grande faturamento deles não está em cima da bebida, e sim em cima das 
refeições, da comida que é servida, e me estranha o Vereador Felipe Sálvia que geralmente 
nos seus trabalhos coloca um versículo bíblico, nos finais de seus trabalhos, um homem da 
igreja, de repente entra com um requerimento gestionando a liberação de venda de bebidas 
alcoólicas, o gosto das pessoas beberem bebidas alcoólicas, então eu vejo assim um contra-
senso do Vereador Felipe Sálvia, quando em alguns trabalhos ele cita a Bíblia, busca Deus, em 
outros trabalhos ele estimula a violência no transito, obrigado; Vereador Cláudio Santos; para 
finalizar senhor presidente, em Eféses 5:18 diz: “ e não vos embriagueis com vinho, no qual há 
dissolução, mas encheivos de espírito” a dissolução é a contenda, é o acidente, é tudo aquilo 
que é proporcionado pela bebida alcoólica ao ser humano, esta é a minha posição, senhor 
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presidente; Presidente Vereador Luiz Leite; continua em discussão o requerimento, Vereador 
Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, senhores vereadores, até 
quero antecipar como eu apresentei uma moção ao presidente da associação comercial do 
mesmo teor desse requerimento nós queremos já  também englobar mais essa discussão junto, 
também cumprimentarmos o Flavio e o Sergio Espindola que estão aqui nessa casa, demais 
pessoas, a imprensa, através  da Ana da Gazeta, dizer que realmente o Vereador Antonio Azir 
tem razão, o Vereador Cláudio Santos quanto a essa preocupação e é nossa preocupação 
também mas acredito que essa medida provisória foi um pouco severa, principalmente com os 
grandes investimentos que nós temos por aí, e principalmente que não é a solução para isso 
tudo do problema de dirigir alcoolizado, primeiro porque nós temos que focar o motorista, e não 
as outras pessoas que estão com ele,  isso é o primeiro ponto, segundo lugar, veja bem nós 
temos aí, não é o caso de carazinho, mas nas grandes cidades, onde as BRs fazem parte do 
perímetro urbano, do dia a dia das pessoas, e lá estão localizadas pelo seu acesso a grande 
maioria dos seus restaurantes, casas de espetáculo, enfim, que faz parte do dia a dia das 
pessoas, por exemplo aqui em Carazinho, sabe que em carazinho restaurante a beira  da BR 
promove muitas festas de aniversário, casamentos, a bebida faz parte então não é possível e 
nós também impedir as pessoas que se dirijam a esses locais que ninguém beba, deve ter sim 
uma cultura sócio educativa maior, mais taxativa, penalizações pra quem realmente dirige 
embriagado, e não podemos generalizar, então a gente quer dizer que essa medida nós não 
somos favoráveis, com a medida provisória como um todo, mas em parte sim, e a discussão 
com sociedade, com a comunidade, empreendedores também deve existir, e não ocorreu, por 
exemplo, a questão do perímetro urbano, se você não pode se dirigir a um local na BR, você vai 
aí, 20 ou 30 metros na cidade e já tem outras opções de bebida, quem quer beber realmente 
procura o seu lugar; Vereador Paulino de Moura; colega, concede um à parte, um segundinho; 
Vereador Adroaldo De Carli; pois não; Vereador Paulino de Moura; (....) o que ele fez, ele 
fez a entrada na rua lateral, então já  que esses estabelecimentos tem feito investimentos 
diferentes, eu sugiro que seja feito, que se compre um terreno a mais, e façam entradas pelas 
suas laterais, a Bier Site, é mas eu acho que o que está se fazendo aqui é isso, todos esses 
empreendimentos façam isso então; Vereador Adroaldo De Carli; infelizmente alguns locais 
não tem esse acesso, alguns lugares não tem essa possibilidade por que não tem acesso, em 
segundo lugar dá para ver por essa sua idéia que na prática isso não vai funcionar, que se não 
vai por aqui, vai pelo lado, da mesma maneira, pois não Vereador Vilson Paese; Vereador 
Vilson Paese; obrigado Vereador Adroaldo De Carli, só vai ter solução a partir do momento que 
não fabricarem mais bebida nesse mundo, o resto é história, mas o Vereador Alemão com todo 
respeito, meu irmão, dizendo para abrir uma porta nos fundos, vamos começar a maquiar tudo 
que é restaurante, não pode, não pode lá, não pode aqui, não pode em lugar nenhum, se não é 
para beber vamos cortar a bebida, o cara que toma uns aperitivos tem que parar; Vereador 
Adroaldo De Carli; apenas para concluir, senhor presidente, nós sabemos que existe um 
empreendimento muito grande, investimentos muito grande, não é pouca coisa, e realmente 
pegaram de surpresa com uma medida provisória entrando em vigor imediatamente, sem um 
prazo para que se possa adequar a outra maneira, ou que haja uma discussão entre 
empreendedores e pessoas atingidas, muito obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; para 
discussão Vereador Jaime Fragoso, do requerimento do Vereador Felipe Sálvia; Vereador 
Jaime Fragoso; só para justificativa de voto, presidente, sabe que eu trabalho lá no posto 
Ipiranga, na saída para Não Me Toque, e no restaurante do posto Ipiranga é proibido, aí tem o 
restaurante atrás que é o Ipa, sempre cheio, depois de ser implantada essa lei, o restaurante do 
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posto Ipiranga ficou um deserto, e lá, bem do lado, que não dá 200 metros, cheio, mas eu 
penso da seguinte maneira, no meu entender, se resolver uma pessoa, se salvar uma vida, já é 
uma grande coisa, então tudo que é feito para salvar vidas à gente tem que apoiar, eu acho que 
sim, vai perder, eu vi deserto aquele restaurante, muitas pessoas vão deixar de beber, podem 
ter certeza, muitas pessoas não vão entrar nas cidades porque são pessoas que estão em 
transito, são pessoas que não conhecem a cidade, muitas vezes deixam de entrar, vão beber lá 
quando chegar na sua cidade, então eu acho que é favorável, que continue esse decreto, que 
não se derrube, muito obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; Vereador Josélio Guerra, 
bancada do PMDB, para discutir o requerimento do Vereador Felipe Sálvia; Vereador Josélio 
Guerra;  senhor presidente, senhores vereadores, Serginho, Flávio, Ana, Seu Almiro, após o 
pronunciamento dos nossos colegas vereadores, o Vereador Antonio Azir, Vereador Cláudio 
Santos, Vereador Alemão, enfim, Vereador Felipe Sálvia; Presidente Vereador Luiz Leite; 
gostaria de pedir aos colegas vereadores que se atessem ao pronunciamento do Vereador 
Josélio Guerra; Vereador Josélio Guerra; obrigado, senhor presidente, após o pronunciamento 
dos vereadores, estava analisando e eu acho que tem certas coisas senhor presidente, que só 
acontecem com certas pessoas, sou de acordo com o requerimento do vereador, pelo que o 
vereador colocou, isso vai gerar muito desemprego, não estamos falando aqui em unidade, 
dezenas, centenas, milhares de desempregos, por isso que eu falo que certas coisas 
acontecem com certas pessoas, realmente as pessoas vão adentrar na cidade, que nem falou 
meu colega vereador, dos borrachos, que eles vão entrar e consumir bebidas alcoólicas de 
certa forma vão retornar as rodovias, os acidentes vão continuar acontecendo, as pessoas tem 
ciência da situação desse problema, após a medida provisória o que me pareceu de primeira 
impressão, que realmente uma medida excelente, agora se colocar no papel, analisar friamente, 
não acredito nisso, seria isso Senhor Presidente, muito obrigado; Presidente Vereador Luiz 
Leite; pedimos ao Vereador Cláudio Santos para que assuma os trabalhos para que eu possa 
me pronunciar; Presidente Vereador Cláudio Santos; assumo os trabalhos e de imediato 
passo a palavra ao Vereador Luiz Leite para discutir o requerimento do Vereador Felipe Sálvia; 
Vereador Luiz Leite; depois de ouvir a opinião de todos os colegas vereadores, eu não poderia 
deixar também de me pronunciar, eu não posso dizer que o requerimento do Vereador Felipe 
Sálvia seja um requerimento inoportuno, não, vejo a preocupação do vereador com relação a 
segurança dos nossos condutores de veículos em todas as categorias, de passeio, turismo, 
trabalho, camioneiro, motorista de ônibus, excursões, realmente é uma preocupação que esse 
vereador também tem, tudo a mesma idéia, porém eu acho que essa medida provisória ela não 
foi bem clara, ela deveria sim deter outros mecanismos para que as pessoas que hoje detém 
milhares de vaga de emprego beirando as nossas rodovias, ficassem protegidas de uma 
maneira diferente para continuar com suas atividades, como falou o Adroaldo, investimentos 
hoje são altíssimos para abri na área comercial ou em qualquer segmento que seja, e o fato de 
ter um estabelecimento hoje beirando as nossas BRs, logicamente que ainda os custos 
aumentam mais, devido aos custos financeiros, administrativos que isso recai sobre esses 
investidores, por outro lado, eu vejo a preocupação dos outros colegas também como certa, 
porque realmente as pessoas passam e acham certo chegar ali, e tomar além do limite 
estabelecido por lei, eu acho que cada cidadão, cada pai de família, cada empresário, cada 
colaborador que esta atrás de um volante, representando a sua empresa, deveria ter uma 
consciência muito grande sobre a responsabilidade de estar dirigindo numa BR, ou numa RS, 
ou mesmo em qualquer cidade gaúcha, então a gente sabe dos malefícios que o álcool produz 
na comunidade, na sociedade brasileira, hoje é a droga, porque é considerado droga, não é só 
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a maconha, o êxtase ou outros, o álcool também é droga, e é o que mais mata no mundo, no 
mundo, não só no Brasil, no Brasil então nem se fala, porque como disse o nosso colega 
Mafalda que entende muito bem dessas áreas, nosso país não tem lei, as leis são 
ultrapassadas, é aquilo que eu sempre defendo dentro dos próprios partidos políticos, cosias de 
50, 100 anos atrás, isso tem que mudar, tem que dar mais liberdade ao cidadão, tem, liberdade 
vigiada, vigiada naquilo que pode virar uma desgraça, para aquela família que não tem nada  
haver com a atitude dele, e sim foi prejudicada, penalizada pela atitude dele, muitas vezes com 
a morte de um ente querido, de um parente, de um filho, de um irmão, de um amigo; Vereador 
Cláudio Santos; permite um à parte vereador; Vereador Luiz Leite; pois não vereador; 
Vereador Cláudio Santos; somente para colaborar com a idéia, diz um ditado e é muito 
popular, que a ocasião faz o ladrão, muitas vezes facilitam deixando com que essas atitudes 
aconteçam, a partir do momento que se tem a disposição na beira da estrada, o restaurante, ou 
o bar, ou a lancheria coma bebida exposta, certamente vão usar, mas muitos e muitos vão 
passar e não vão ter e não vão tomar, por na ocasião não tendo, certamente muitos seguirão 
viagem e não entrarão dentro da cidade para buscar, exceto aqueles que não tem cura; 
Vereador Luiz Leite; então vocês vejam assim, que as opiniões são diversas, eu comentava 
com o Cláudio, se eu tivesse um restaurante na beira da estrada, eu daria uma opinião 
diferente, que o motorista seja identificado, certo, apresente sua carteira de trabalho, apresente 
sua carteira de habilitação, e simplesmente fosse tolhido a ele a liberdade de ingerir bebida de 
álcool, alcoólicas, entende, seria uma das medidas, daí dizia o Vereador Cláudio Santos, mas 
ele vai manipular, ele vai enganar, o garçom, o dono do estabelecimento, as pessoas que 
trabalham servindo, mas seria mais difícil, seria uma medida, mas eu digo para vocês, com 
experiência já, há poucos dias vínhamos e Porto Alegre, o que fez o Shoping de Lajeado, tirou 
a entrada da frente, hoje se vocês passarem lá, vocês tem que fazer todo o contorno por fora, 
fizeram entrada unilateral, entra por trás do Shoping, e vão tomar bebida igual, por exemplo, 
vejam bem, por exemplo, eu citei a Bier Site, a Bier Site está com a frente para a BR? Não está, 
está com a frente para a avenida Flores da Cunha, pode vender se lá estabelecer um 
restaurante, restaurante do Baixinho, a frente está para a BR 286, pode virar para o lado da 
avenida Flores da Cunha, vocês vejam como essa resolução ela é falha, gente, ou faz bem feito 
ou não se faz, então isso gente, eles vão encontrar uma forma, quebra uma parede, fecha uma 
lateral aqui e abre na outra, então o que tem que ter isso gente, aquilo que eu defendo desde o 
primeiro dia q assumi este poder, desde o primeiro dia, educação nas escolas, a prevenção nas 
escolas, o que é bom e o que é ruim, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes e 
digo mais, até o 3º grau, até o grau superior, não pensem vocês que não existem jovens, 
senhores, cidadão, cometendo os mesmos delitos, existe sim, e muito, existe um trabalho de 
prevenção? Não existe, isso teria que ser matéria nas escolas, em todos os graus, todos os 
sentidos, para que a comunidade aos poucos fossem tendo consciência do que é o alcoolismo, 
do que isso representa, a insegurança que dá as pessoas que hoje estão nas BRs, nas nossas 
RS e também nos nossos municípios, então eu gostaria só para encerrar, até solicitar ao 
Vereador Felipe Sálvia, que de repente, na eminência de talvez ser rejeitado o seu 
requerimento, mudasse, muito importante o seu requerimento, masque mudasse um pouquinho 
o sentido, os termos dentro da mesma linha, que todos os vereadores estaria dispostos a 
aprovar o requerimento, meu muito obrigado; Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem 
senhor presidente, vou retirar para adequar o meu requerimento, vou retirar para adequar para 
a semana que vem nós discutirmos mais um pouco; Vereador Vilson Paese; questão de 
ordem senhor presidente;  Presidente Vereador Cláudio Santos; só devolver os trabalhos; 
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Vereador Vilson Paese; eu quero que vossa senhoria fique presidindo a reunião até porque 
vão ficar dois presidentes ai, veja o Vereador Felipe Sálvia, como eu gosto da discussão, ele 
retira depois que todos os vereadores já foram para a tribuna discutir, e agora estava pronto 
para votar o requerimento, ele retira, vem ele adequado e na próxima reunião se prepararem 
porque nós vamos debater  tudo de novo, não é Vereador Felipe Sálvia, o Vereador Felipe 
Sálvia é realmente debatedor mesmo, agora eu vi que você é guerreiro mesmo; Presidente 
Vereador Cláudio Santos; questão de ordem Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; 
eu quero parabenizar o Vereador Felipe Sálvia, porque só os tolos não mudam, e o vereador 
após ouvir a explanação de todos os vereadores, sobre as preocupações, eu tenho certeza que 
o vereador também tem preocupação eu gostaria que o Vereador Paulino de Moura deixasse 
eu me pronunciar porque estou me dirigindo ao edil Vereador Felipe Sálvia, e assim não vai 
poder me ouvir enquanto vossa senhoria conversa com ele, quero parabenizar o vereador 
porque eu também tenho certeza que o vereador se preocupa com a segurança nas estradas, e 
sabe que o álcool  é um dos causadores dos malefícios que nós temos no nosso transito, 
realmente após o senhor fazer as suas colocações nós entendemos o que o senhor queria, só 
que o conteúdo do requerimento está destoando do seu objetivo, então havendo um novo 
conteúdo, uma nova redação eu até votarei favorável na próxima reunião, para que nós 
tenhamos mais leis assegurando a segurança nas estradas, propondo inclusive modificações 
nessa medida provisória, então seria isso, e como é bom o debate, como falou o Vereador 
Vilson Paese, como é bom a troca de discussões idéias, porque isso faz com que esse 
parlamento cresça,  que nós possamos expor aquilo que a gente pensa, e chegarmos a uma 
conclusão mais benéfica a nossa sociedade, obrigado; Presidente Vereador Cláudio Santos; 
devolvo os trabalhos ao presidente da casa Vereador Luiz Leite; Presidente Vereador Luiz 
Leite; primeiramente quero agradecer o Vereador Felipe Sálvia, pelo entendimento e a retirada 
desse requerimento para melhores estudos, dando prosseguimento existe também uma moção 
do Vereador Adroaldo De Carli em destaque, que o Vereador Cláudio Santos leia o nº e o autor 
para que possamos proceder à discussão da mesma; Secretário Vereador Cláudio Santos; 
moção de nº 06, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; Presidente Vereador Luiz Leite; 
colocamos em discussão a urgência da moção, vereadores favoráveis permaneçam como estão 
os contrário que se manifestem, aprovada a urgência por unanimidade; colocamos agora em 
discussão a moção do Vereador Adroaldo De Carli, Vereador Antonio Azir para discutir a 
moção; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores vereadores, nós entendemos que 
é dirigido a ACIC, mas o conteúdo dela é o mesmo do requerimento do Vereador Felipe Sálvia, 
então entendemos que o Vereador Adroaldo De Carli deva ter a mesma compreensão, a 
mesma coerência do Vereador Felipe Sálvia, e também retire para que nós façamos uma 
analise, porque realmente o tema ele é polemico, nós entendemos que há dois lados da 
situação, há o lado da situação, sim vereador; Vereador Adroaldo De Carli; realmente é 
bastante polêmico e que bom que seja polêmico, porque estamos aí para isso mesmo, então 
nós retiramos e vamos fazer uma analise e vamos manter uma moção a ACIC de repente com 
um teor um pouquinho diferente, mais resumido que não deixa transparecer tanto as medidas 
aqui adotadas; Vereador Antonio Azir; obrigado vereador; Presidente Vereador Luiz Leite; 
agradecemos também a compreensão do Vereador Adroaldo De Carli, autor da moção, que faz 
a retirada para estudos para apresentar numa próxima oportunidade, pode fazer a leitura 
Vereador Cláudio Santos; Secretário Vereador Cláudio Santos; as outras moções que não 
foram lidas nem o nº nem o autor; moção nº Vereador Luiz Leite – PDT;  nº 02 Vereador Luiz 
Leite – PDT; nº 03 Vereador Luiz Leite – PDT; nº 04  Vereador Luiz Leite – PDT; nº 05 Vereador 
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Vilson Paese – PDT; n° 06 Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº 07 autoria de todos os 
vereadores; nº 08 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 09 Vereador Vilson Paese – PDT; nº 10 
Vereador Cláudio Santos – PSDB; nº 12 Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; Presidente 
Vereador Luiz Leite; colocamos em discussão a urgência das moções, não havendo vereador 
que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os 
demais que se manifestem, aprovada a urgência por unanimidade; colocamos agora em 
discussão as moções com as urgências já aprovadas, não havendo vereador que queira discutir 
colocamos em votação as moções com as urgências já aprovadas, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovadas as moções por 
unanimidade; colocamos os projetos para votação em bloco; Vereador Paulino de Moura; 
questão de ordem senhor presidente; Presidente Vereador Luiz Leite;  pois não vereador; 
Vereador Paulino de Moura; agora no momento oportuno e legal eu gostaria de pedir vistas no 
processo nº 05, e discordar da vossa senhoria que a maioria está a favor, porque na manhã de 
hoje chegando nessa casa, eu recebi diversos pedidos para votar contrário a esse projeto e 
diversos pedidos de votar favorável, eu gostaria de fazer uma análise nesse conteúdo, 
questionar os funcionários, porque nós temos também de zelar por esse funcionário, que nos dá 
respaldo e que busca fazer os nossos serviços, por nós contratado mas que a vaga dele é 
indicada pelo vereador mas ele é lotado pela câmara de vereadores, eu gostaria de pedir vistas 
a este projeto para fazer uma melhor analise nele, obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; 
pois não Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; também referente a esse projeto 
comentado pelo colega Vereador Paulino de Moura, a informação que eu tenho que há uma 
divisão no funcionalismo, não é 90 % a informação que eu tenho de aceitação do uniforme, mas 
independente disso, o que mais me preocupa é o seguinte, que todo projeto, toda lei que há 
uma proibição tem que haver uma penalização prevista, e eu me preocupo no decorrer do 
tempo, de repente um ótimo funcionário, um bom funcionário esquece de vir com a camisa do 
uniforme, e aí o próprio presidente vai ter que abrir um inquérito administrativo, vai ter que dar 
uma penalização a esse funcionário por ele ter esquecido ou não ter vindo de uniforme, então 
acho que é um projeto polêmico, esse projeto já foi implementado nessa casa no ano que o 
Vereador João Mafalda presidiu, nós sabemos, tivemos uma experiência onde não deu certo, 
não é colega vereador, no município também já tivemos esta experiência, não deu certo, 
sabemos que na empresa privada dá certo, porque eles trabalham de forma diferente, até se a 
pessoa falta alguma coisa a empresa tem lá um agasalho ou alguma coisa para substituir, mas 
creio eu que é um projeto temerável, é temerários esse projeto, e os vereadores devem analisar 
com cautela, porque amanhã depois nós poderemos ter um excelente funcionário sendo 
advertido, sendo penalizado por um simples ato falho de não vir com o uniforme, obrigado; 
Presidente Vereador Luiz Leite; gostaria de colocara ao senhor vereador, que em momento 
algum está medida foi imposta, só para lhe deixar claro, não que o senhor esteja cobrando isso 
aos demais vereadores, foram feitas, eu participei de uma reunião com todos os servidores, 
Vereador Paulino de Moura, jamais eu viria aqui para dizer uma inverdade, a grande maioria, 
sim senhor, concordaram e pediram, a grande maioria, e isto é uma verdade que deve ser 
esclarecida, agora, só um minuto, se em algum momento para vocês eles falam outra coisa, 
isso me surpreende muito, me surpreende porque eu vejo que a casa começa a entrar num 
momento que a gente tem que adotar medidas de decisões internas para que, os funcionários 
que tem ampla liberdade de expressão e trabalham nessa casa, achem e detenham a linha de 
conduta para saber o que fala para uns e o que fala para outros, e isso me deixa triste, saber 
que funcionários da casa, que concordaram com esta medida do uso do uniforme, hoje digam a 
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vocês coisas diferentes, foram feitas várias reuniões,eu participei de uma reunião geral que foi a 
primeira, e realmente 90% naquela oportunidade concordaram com o uso do uniforme, eu não 
estou falando besteira não, agora querem saber a minha opinião própria, eu também questiono, 
vejam bem, eu também questiono, porque isso é uma cosia de cada um, e a liberdade deve ser 
dada a todos, como é que tu te sente com o uniforme, como é que não te sente, se gostaria de 
usar ou não, porém eu acho que a democracia impera numa casa legislativa onde a grande 
maioria quando de absoluta certeza daqueles que buscam o que querem deve ser  seguido 
pelos outros, agora se resolver não usar, está presidência e acredito que toda mesa diretora 
que está presente aqui, não vai se opor, é uma questão de liberdade, democracia que se 
implanta num poder, então só para mim concluir Vereador Vilson Paese, eu quero dizer que 
jamais essa casa vai impor alguma coisa partindo da minha pessoa como presidente, goela 
abaixo de quem quer que seja, não é meu estilo, não é minha forma de trabalhar, sou uma 
pessoa aberta ao dialogo, em qualquer circunstancia, em qualquer situação, para diminuir os 
problemas que são normais, que vão acontecendo, pois não vereador; Vereador Vilson Paese; 
senhor presidente, nós temos absoluta certeza que vossa excelência não ia impor de forma 
nenhuma, não é dessa forma com que nós entendemos, mas eu até quero ver se nós vamos 
discutir agora o pedido de vistas, e se está em discussão o pedido de vistas, ou se esse projeto 
vai a votação hoje, porque eu até pediria ao Vereador Paulino de Moura, que eu também ia 
fazer o pedido de vistas mas que até retire o pedido de vistas, e vamos colocar em votação, até 
porque  vamos votar, para resolver esse problema hoje, o projeto não passa presidente, já 
quero antecipar que o projeto não passa, e não passa por um único motivo, nós estamos no 
ano derradeiro dessa legislatura, temos só mais dez meses de mandato de todos nós 
vereadores, e só voltaremos se (....) neste então esse é o motivo que me leva a pensar que 
realmente colocar uniforme neste momento no apagar das luzes ficaria para a nova legislatura e 
os novos vereadores, então não para discordar de vossa excelência, mas vamos colocar em 
votação o projeto; Presidente Vereador Luiz Leite; só para enriquecer ainda mais as 
colocações eu quero dizer ao senhor vereador de que eu só vou discordar de uma coisa, de 
vossa excelência, que o vereador retire, uma vez pedido, está gravado em ata,  e esta 
presidência vai deferir sim o pedido de vistas, para que possa me estudar junto aos servidores, 
não só entre os vereadores; Vereador Vilson Paese; mas o plenário vota o pedido de vistas; 
Presidente Vereador Luiz Leite; pode votar, mas como autoria da mesa diretora, eu gostaria 
que os senhores vereadores entendessem que é importante o pedido de vistas, para que 
pudessem discutir com os demais servidores, só isso;  Vereador Vilson Paese; pede a retirada 
do pedido de vistas; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem senhor presidente, por 
que eu fui citado, eu vou manter o meu pedido de vistas, gostaria que os colegas 
compreendessem isso, porque assim, essa discussão não queria trazer à plenário porque tem 
tantas outras discussões muito mais importante para a sociedade para se discutir do que 
uniforme ou não, isso é uma coisa opcional, eu achava que a mesa diretora deveria ter 
consultado os dez vereadores, ou se consultou a mesa diretora dos demais membros, eu vou 
manter e gostaria que as vossas excelências me dessem a oportunidade de fazer analise 
juntamente com vocês e na próxima segunda-feira votaremos, o meu voto hoje é contrario a 
criação do uniforme, mas eu gostaria de ouvir as pessoas envolvidas; Vereador Cláudio 
Santos; questão de ordem; Presidente Vereador Luiz Leite; só um pouquinho Vereador 
Cláudio Santos, deixa ciente o vereador, de que o pedido de uso do uniforme não partiu da 
mesa diretora, não partiu da presidência, não partiu da diretora de expediente, que até ela 
também questiona, pelo simples fato de um dia um vir de uniforme e outros não vir, se a medida 
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for adotada pro vontade da maioria é de uso do uniforme, eles, vereador por gentileza, se a 
medida adotada de uso do uniforme for decidida pelos servidores, não cabe aos vereadores 
julgar o mérito se deve ou não deve usar, eles tem o livre arbítrio para escolher aquilo que é 
bom para eles aqui dentro no sentido do seu vestuário, no sentido, só um pouquinho, desde 
que, venha decentemente trajado para o exercício de sua função, a questão de usar ou não o 
uniforme é uma coisa que eles podem decidir sim, tem liberdade para isso junto à mesa diretora  
desse poder, agora os demais vereadores claro que tem conhecimento, mas não devem julgar 
o mérito de impor ou não; Vereador Antonio Azir; por gentileza, eu sou obrigado a lhe corrigir, 
o funcionário não pode tomar a liberdade de usar o uniforme que quiser, isso tanto é que tem 
que ter um projeto de resolução e passar pelo plenário e ter aprovação, não há como os 
funcionários se reunirem e simplesmente vamos adotar um uniforme vermelho e a partir do 
outro dia vir de uniforme vermelho, isso aqui é um poder organizado, possui regras; Presidente 
Vereador Luiz Leite; vereador, eu acho que não fui claro, fui claro, eu disse que o vereador 
tem o livre arbítrio, veja bem, os servidores, desde que venham decentemente trajados para o 
exercício de sua função eles tem o livre arbítrio de escolher a roupa que eles querem vir, não  o 
uniforme; Vereador Antonio Azir; roupa sim, eu entendi errado, desculpe; Presidente 
Vereador Luiz Leite; foi isso que eu quis dizer; Vereador Cláudio Santos; questão de ordem, 
Vereador Vilson Paese, por favor, depois eu; Vereador Vilson Paese; obrigado Vereador 
Cláudio Santos, mas se, o projeto de resolução que está ai, vai a votação pelo plenário, quem 
vai decidir é o plenário, seja ele, a cor não está em voga aqui, não vem ao caso, mas é o 
plenário que vai decidir, então claro que nós iremos discutir ao longo da semana, mas eu acho 
que  a posição já esta tomada, vamos aguardar esse projeto; Vereador Cláudio Santos; só 
uma questão de ordem, presidente, a minha opinião referente a isso, quero deixar bem clara, é 
de que, acho que até conversava na semana passada com a diretora de expediente com 
relação a essa posição, que às vezes a democracia ela atrapalha, nesse caso por vossa 
excelência querer ser tão democrático, acabou atrapalhando, eu penso que ao invés dos 
funcionários discutir cor, ou usar ou não uniforme, acho que deveria pensar mais é no serviço 
que tem, porque aí fora tem muita gente  precisando trabalhar aqui, independente de usar ou 
não uniforme, até com o uniforme escrito alguma coisa que seja não aceito, por outros 
aceitariam, porque o desemprego ai fora está grande, tem muita gente esperando uma 
oportunidade para trabalhar, só que vossa excelência, já lhe disse isso, acho que levar de forma 
democrática aos funcionários para decidir, se o plenário é que decide, então que deveria ser 
conversado com os vereadores, aceitam os vereadores ou não, porque os funcionários têm que 
aceitar aqui dentro aquilo que acontece de pensamento e resolução dos vereadores,  e não por 
si próprios, independentemente de serem efetivos ou cargos de confiança, aí fora tem muita 
gente querendo trabalhar e eu acredito que, como disse o Vereador Paulino de Moura, tem 
muita coisa mais séria para se discutir do que vestuário, uniforme ou não do servidor dessa 
casa, vossa excelência quis ser democrático, ouvir os servidores, mas passa pelo plenário, 
então que se ouça os dez vereadores, e o que os vereadores decidirem os funcionários 
cumpram, senão daqui a pouco mais os vereadores vão estar nas mãos dos funcionários, 
fazendo aquilo que eles querem, e nós estamos aqui, os efetivos, respeito, porque passaram no 
concurso, mas principalmente os cargos de confiança estão aqui porque os vereadores estão 
aqui, porque se não  estivessem obviamente eles também não estariam, esse é meu 
pensamento presidente, vossa excelência tem todo o poder para fazer o que quer, mas acredito 
que a atitude de democracia que o senhor teve com os funcionários, exatamente, já estou 
encerrando agora, os vereadores que decidem no plenário se são ou não favoráveis ao uso do 
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uniforme, tem que vir dos vereadores, tem que vir do plenário, aquele servidor que não 
entender dessa forma então que procurem emprego em outro lugar ; Presidente Vereador Luiz 
Leite; Vereador Cláudio Santos, até para colaborar com a sua colocação cada um tem o seu 
estilo de trabalho, cada um que chegou na presidência até hoje, respeitei a todos, Vereador 
Adroaldo De Carli, excelente trabalho nessa casa como presidente, Vereador Felipe Sálvia, 
excelente trabalho nessa casa como presidente, Vereador Vilson Paese, excelente trabalho 
nessa casa como presidente, e eu quero entrar nessa gama dos excelentes, entendeu, então 
dessa forma tem estilos diferentes para se trabalhar, para se agir aqui nesta casa e tomada de 
posição, eu acredito gente, eu acredito, um momento só senhores vereadores, eu acredito que 
o Vereador Cláudio Santos tenha muitas razões para o seu pronunciamento, mas vejam bem, 
uma vez que se abre democraticamente uma medida interna em que o alvo é o servidor público, 
de melhoria, para contribuir até na economia de gasto com vestuário, há uma economia para os 
servidores e eles acharam que é pertinente, cabe a nós aprovar ou não, mas respeitar a opinião 
deles, acho que a opinião de todos tem que ser respeitada, eu parto desse principio, agora se o 
plenário vai aprovar ou não isso é uma outra medida que o plenário é soberano, poderá de 
repente ir de encontro a opinião de poucos, e não dos muitos, isso é uma questão de 
interpretação de cada um, mas eu acredito que tudo que se possa fazer para melhorar o 
entendimento do servidor público, não só aqui, como em nosso município, estado, Brasil afora, 
pode ser feito democraticamente, e esse é o meu estilo de trabalhar, agora se amanhã os 
funcionários disserem assim para mim, presidente, senhores vereadores, nós decidimos que 
assim de repente nós não gostaríamos, não nós não queremos usar, nós gostaríamos que nós 
não gostaríamos de usar uniforme, eu vou trazer para o conhecimento de vocês e vocês vão 
decidir, mas nunca tolir a palavra dos servidores; Vereador Josélio Guerra; questão de ordem 
presidente; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não vereador; Vereador Josélio Guerra; 
esse projeto deu entrada na manhã de hoje, com o pedido de vistas do Vereador Paulino de 
Moura, até porque eu tive conhecimento desse projeto no dia de hoje, nem sabia da discussão 
desse projeto, meu primeiro ponto de vista, é favorável, aos uniformes, mas gostaria de escutar 
os funcionários da casa; Presidente Vereador Luiz Leite; corretamente; Vereador Josélio 
Guerra; mas questiono também a questão da punição dos funcionários, então acho importante 
esse pedido de vista para analisar melhor e adequar esse projeto, ficar então para a próxima 
sessão presidente, discutimos o pedido de vistas, colocamos à votação e pronto; Presidente 
Vereador Luiz Leite; mas eu acho que a mesa diretora como autora, se os demais colegas 
concordam a gente vai conceder o pedido de vistas, está concedido o pedido de vistas, não 
cabe mais discussão sobre o assunto, passamos os trabalhos adiante; Vereador João 
Mafalda; depois q todo mundo discutiu, não pode discutir; Presidente Vereador Luiz Leite; 
tinham três para discutir vereador; solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das 
emendas, autores dos projetos que estarão em votação nessa sessão ordinária; Secretário 
Vereador Cláudio Santos; PROCESSO 255/038/08, Projeto de Lei Complementar 001/08, 
Autor: Diversos Vereadores Ementa: Altera Lei Complementar 03/85 e acrescenta parágrafo 
único ao art. 124; PROCESSO 254/037/08, Projeto de Lei Complementar n° 003/08, Autor: 
Executivo Municipal, Ementa:  Acrescenta o Inciso I, no artigo 122 da Lei Municipal n° 110/06, 
que Aprova o Código Tributário do Município de Carazinho; PROCESSO 298/045/08, Projeto de 
Lei n° 023/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa:  Amplia meta na Lei Municipal n° 6.644/07 – 
LDO 2008 e autoriza a FUNDESCAR firmar convênio com o Centro de Integração Empresa – 
Escola – CIEE; PROCESSO 299/046/08, Projeto de Lei n° 024/08, Autor: Executivo Municipal, 
Ementa:  Autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2008, no valor de R$ 
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5.500,00; PROCESSO 295/042/08, Projeto de Resolução n° 001/08, Autor: Mesa Diretora, 
Ementa:  Dispõe sobre a constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito em face do 
Vereador Josélio Guerra; Presidente Vereador Luiz Leite; esse projeto, que o Vereador 
Josélio Guerra pediu e houve o acordo das lideranças e demais vereadores, a mesa defere, 
para que ele possa também ter um conhecimento sobre o assunto e o tema abordado, se bem 
que já veio o parecer, eu gostaria de passar as mãos do Vereador Josélio Guerra para que se 
intere dos pareceres da comissão Jurídica dessa casa; colocamos em discussão os pareceres 
da comissão de justiça e finanças dos demais projetos que irão à votação em bloco nesta 
reunião ordinária, colocamos em discussão os pareceres da comissão de justiça e finanças, 
pedimos ao Vereador Cláudio Santos para que proceda a leitura dos pareceres para posterior 
discussão; Secretário Vereador Cláudio Santos; os pareceres da comissão de justiça e 
finanças e de ordem econômica e social são os mesmos pareceres de todos os projetos, 
comissão de justiça e finanças: O projeto em comento é constitucional e quanto  ao aspecto 
financeiro nada a opor. Sala das Reuniões em 25 de fevereiro de 2008. Vereador Antonio Azir – 
Presidente e Relator, Vereador João Mafalda – secretário e Vereador Josélio Guerra – membro; 
Parecer da Comissão de ordem econômica e social: o presente projeto de lei encontra-se apto 
a ser incluído na ordem do dia. Sala das reuniões, em 25 de fevereiro de 2008. Vereador Vilson 
Paese – Presidente e relator, Vereador Cláudio Santos – secretário e Vereador Paulino de 
Moura – membro; Presidente Vereador Luiz Leite; colocamos em discussão os pareceres das 
comissões de justiça e finanças dos referidos projetos e também da ordem econômica e social, 
não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovado por unanimidade os 
pareceres das comissões de justiça e finanças e da ordem econômica e social; colocamos em 
discussão os projetos com os pareceres aprovados da comissão de justiça e finanças e de 
ordem econômica e social; não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovados os 
referidos projetos, para votação em bloco, por unanimidade; gostaria só de dar, existe ainda um 
destaque  do projeto de lei de autoria do Vereador Jaime Fragoso; Secretário Vereador 
Cláudio Santos;   PROCESSO 3668/266/07, Projeto de Lei Vereador Jaime Fragoso, Ementa: 
Estabelece regras para as relações de consumo nos serviços de colocação profissional no 
mercado  de trabalho, de assessoria e consultoria em recursos humanos e similares, para coibir 
oferta enganosa e prática abusiva no município de Carazinho. Parecer da comissão de justiça e 
finanças: O presente projeto e acordo com parecer exarado pelo IGAM e nosso entendimento é 
inconstitucional. Sala das reuniões em 25 de fevereiro de 2008. Vereador Antonio Azir – 
Presidente; Vereador João Mafalda – secretário e relator e Vereador Josélio Guerra – membro; 
Presidente Vereador Luiz Leite; para discussão do referido projeto o autor do mesmo 
Vereador Jaime Fragoso; Vereador Jaime Fragoso; bom eu venho a essa tribuna para pedir 
aos colegas vereadores para derrubar esse parecer porque? A Câmara de Vereadores já vem 
recebendo denuncias de agencias de emprego que muitas vezes coloca a oferta de um 
emprego e várias pessoas vão lá e tem que pagar R$ 30,00 ou R$ 35,00 para se cadastrar, isso 
dura uns seis meses, vem até pedir para nós emprestado o dinheiro para poder pagar lá, muitas 
vezes não tem esse emprego, então esse projeto de lei foi colocado para terminar com essa 
oferta enganosa, a gente sabe que ali no Procon houveram várias denuncias, onde foi para o 
ministério público, e quando a lei no nosso município vai facilitar para atuar nessas Agencias, o 
que a gente quer é que essas pessoas que estão precisando de emprego não sejam 
enganadas, então tudo que possa acontecer de bom para o nosso município nós temos que 
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aprovar, seria isso senhor presidente; Presidente Vereador Luiz Leite; eu só queria fazer um 
comentário Vereador Jaime Fragoso, autor do projeto, que é muito difícil nós legislarmos, com 
respeito às empresas privadas, se é uma empresa privada nós não temos como legislar sobre 
as empresas privadas, e dizer mais, essa casa, já foi alvo de apontamentos recentemente, pelo 
ministério público, pedindo esclarecimento referente a esses assuntos, então não seria bom, 
que esta casa aprovasse esse teu projeto, porque certamente a promotoria publica viria nos 
interpelar no futuro, eu queria o seu entendimento para que fizesse a retirada do projeto, para 
discussão Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores 
vereadores, até como presidente da comissão de justiça e finanças, tenho que defender o 
parecer por nós exarado, porque a câmara municipal não tem autonomia para tomar decisões, 
para legislar num estabelecimento privado, nós não temos como dizer como o mercado lá tem 
que colocar as gôndolas, como tem que distribuir os caixas, de que maneira tem que vender os 
produtos, como contratar os funcionários, a mesma coisa se refere a essas agencias de 
empregos e também assessoria e consultoria de recursos humanos, nós não temos como 
legislar e dizer como essas empresas devem trabalhar,  nós não temos essa competência,  até 
me preocupa essa palavra oferta enganosa, porque acho que até ofende empresas que são 
boas, que são empresas idôneas, mas nós aqui mesmo em Carazinho, que prestam excelentes 
serviços, selecionando pessoal, analisando as pessoas, para que essas pessoas já cheguem 
prontas até a empresa que está contratando, sim Vereador Jaime Fragoso; Vereador Jaime 
Fragoso; o treinamento das pessoas é uma coisa, a oferta que se tem ali de certas agencias, 
oferta de um certo emprego, é outra, o que acontece, eles cobram só para as pessoas colocar 
os nomes e colocam o emprego, isso que está sendo feito no projeto de lei, não sei se o senhor 
leu  ou não, mas o senhor poderá entender melhor depois que ler todo esse projeto, porque ele 
não está dizendo, tem várias empresas, nem vou citar nomes, ela faz treinamento, aí é outra 
coisa, aí se cobra pelo treinamento para colocar no trabalho, é diferente, o que eu quero é  que 
não cobre  das pessoas só para cadastrar o nome sem nenhum outra oferta, isso que está 
acontecendo no nosso município que aqui já houve um requerimento do Vereador Felipe Sálvia, 
onde ele mandou ao Procon que está lá no ministério público sendo autuado, só que o 
ministério publico diz que não tem lei para isso, aí que esta o grande problema, nós temos que 
legislar sobre isso; Vereador Antonio Azir; exatamente o Vereador Felipe Sálvia fez o 
procedimento correto, da maneira correta, e o próprio ministério publico nos dá o aval do que 
nós estamos dizendo, que realmente não pode interferir na iniciativa privada, é mesma coisa da 
fazer uma lei aqui que os advogados não podem cobrar consulta, ou tem que trabalhar de graça 
para determinada camada da população, nós não podemos interferir, o Vereador Jaime 
Fragoso tem que fazer transporte  gratuito, ou que o Vereador Déio tem que vender sorvete lá, 
determinada quantia sem cobrar nada de ninguém, nós não temos essa competência para 
interferir na iniciativa privada, só isso que eu queria deixar claro, por isso que o projeto é 
inconstitucional, e eu não posso votar contra um parecer que foi dado por mim mesmo; 
Presidente Vereador Luiz Leite; continua em discussão, Vereador Paulino de Moura; 
Vereador Paulino de Moura; senhor presidente vou tomar mais um tempinho dos colegas 
vereadores, ponderar que o Vereador Jaime Fragoso, ele tem razão em alguns apontamentos 
que ele esta a fazer nesse projeto dele, mas eu entendo que nós não podemos legislar na 
empresa privada, mas eu quero deixar aqui registrado de que se nós não votarmos favorável a 
esse projeto do Vereador Jaime Fragoso, essa casa também não pode ter a incoerência e já o 
tem porque nós somos legisladores e nós tomamos posição do voto que muitas vezes aqui eu 
defendi que alguns dos projetos são inconstitucionais mas são benéficos a população, mas não 
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na empresa privada, e sim na pública, então o que eu peço ao Vereador Jaime Fragoso, de que 
os dez vereadores tenham a convicção, colegas vereadores, realmente algumas agencias de 
emprego estão cobrando, não vou falar uma palavra que eu gostaria de falar, estão cobrando, 
para que a pessoa se inscreva lá, com a expectativa de ter a vaga, e ela não tem  a vaga e 
paga, então isso realmente acontece, eu trabalho na FGTAS/SINE à dois aos e meio e nós 
trabalhamos com a captação de vaga, emprego e renda, então eu sei o quanto é complicado 
você chegar num determinado momento, sim Vereador Déio; Vereador Josélio Guerra; 
vereador, um pequeno a parte, entendo a preocupação do Vereador Jaime Fragoso, meu voto é 
contrário ao projeto vereador, porque a gente entende que aqui neste poder legisla essa 
matéria, a gente não pode legislar no poder executivo e na empresa privada enfim em outros 
setores, mas acredito que deve haver uma fiscalização em cima dessas agencias, eu acho que 
deveria partir até do executivo um setor, enfim, um projeto de lei que seja constitucional em 
cima de uma fiscalização de uma dessas agencias, a gente não pode, até do Procon, 
justamente, a gente deve fiscalizar, cobrar então essa fiscalização, a gente vai aprovar uma 
matéria dessa vereador, pode ter certeza que semana que vem a empresa derruba essa 
matéria; Vereador Antonio Azir; vereador um à parte, se houver realmente a oferta de 
emprego e ela não existir, a pessoa que está sendo enganada ela deve registrar inclusive um 
BO na policia, porque isso caracteriza estelionato, por parte da empresa que está fazendo isso, 
ai é um caso de policia, não precisa nem ter lei para isso, porque já existe lei para isso, que 
regulamenta esse tipo de falsidade; Vereador Paulino de Moura; Vereador Jaime Fragoso 
quer um à parte; Vereador Jaime Fragoso; eu só acho que para fiscalizar tem que ter lei, o 
ministério público disse que para fiscalizar tem que ter lei; Vereador Paulino de Moura; mas aí, 
colega Vereador Jaime Fragoso, o Vereador Antonio Azir e o Vereador Déio deram a sugestão, 
o executivo faz a lei, para que nós possamos aprovar ou não, para que o próprio Procon pode 
fazer essa fiscalização, então eu pediria a ti que retirasse esse projeto, transformasse em 
requerimento, quem sabe um requerimento, ante projeto, gostaria que vossa senhoria retirasse 
esse projeto e transformasse em ante projeto, seria isso senhor presidente, senhores 
vereadores; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, até para não usar a tribuna, 
comentava com o Vereador Antonio Azir antes se a preocupação que a casa tem com relação à 
palavra coibir, oferta enganosa, isto daqui a pouco pode até se receber acusação de danos 
morais, e até o Vereador Paulino de Moura que fala que trabalha dois anos e meio no 
FGTAS/SINE, como é que eu vou colocar que o SINE, as ofertas que o SINE tem de emprego  
são ofertas enganosas, que também é um setor que trabalha nesse sentido, entendo a 
preocupação do Vereador Jaime Fragoso, mas eu acho que deveria ser melhor elaborada, 
quero que a própria vossa excelência entenda dessa forma, entendo diferente mas respeito o 
vosso pensamento de colocar a questão enganosa, daqui a pouco a própria câmara de 
vereadores que aprovar receber alguma acusação de danos morais por esse tipo de coisa, se 
estar acusando a empresa de fazer dessa forma;  Presidente Vereador Luiz Leite; com a 
palavra Vereador Vilson Paese, para discussão do projeto; Vereador Vilson Paese;  a intenção 
do vereador é a melhor possível, mas nós até entendemos que de boas intenções até o inferno 
está cheio, Vereador Jaime Fragoso com respeito a vossa excelência que eu tenho, analisando 
friamente, claro que tem que normalizar para ter uma lei, mas veja você, eu falava com o Dr. 
Ricardo agora e ele fazia uma colocação, quando a agencia de emprego recebe o candidato, os 
candidatos, coloca esse candidato no banco de dados, e para ele ficar no banco de dados, tem 
o custo da inscrição, muito bem, aí o que acontece, a empresa X ou Y que não vem ao caso, 
ela tem necessidade de cem servidores, cem funcionários, a empresa tem lá os inscritos, vinte, 
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encaminha os vinte, e a empresa tem o recursos humanos lá, ela dos vinte vai tirar os melhores 
cinco, ele não tem como dar garantia, agora se a agencia de emprego colocasse lá, você paga 
vinte e nós estamos te garantindo emprego na empresa X, aí sim, é caso inclusive de bater na 
policia e tal, mas é muito vago ela só recebe para o banco de dados para fazer um futuro 
encaminhamento quando houver necessidade, então eu tenho a maior admiração por vossa 
excelência, e gostaria de votar o seu projeto porque vossa excelência votou comigo um projeto 
também polemico, problemático, mas me perdoe colega, analisando dessa parte, quando os 
jurídicos, o parecer dos jurídicos nos diz que ele é inconstitucional eu vou pelo parecer, me 
perdoe vereador, e até peço para vossa excelência fazer a retirada e também discordando do 
Vereador Paulino de Moura quando pede que se transforme num requerimento, para que o 
executivo mande, nem o executivo tem poder para fazer o mesmo projeto, com maior prazer 
Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos; até ia dizer ao Vereador Jaime Fragoso, 
então me ajude a fazer uma coisa que mude, o Vereador Ronaldo quando esteve nesta casa 
em outro mandato, ele colocou na própria câmara um balcão de emprego onde as pessoas 
vinham e eram indicadas as empresas de forma gratuita, o executivo já tomou essa mesma 
prática, lá, mas é uma forma vereador, uma forma, tem o SINE, tema prefeitura, pode virar 
balcão de emprego; Vereador Vilson Paese; só para concluir, vossa excelência sempre terá 
todos os a partes ate porque só vem abrilhantar as nossas colocações aqui, mas eu acredito 
que agora nós diminuímos todas as duvidas possíveis com relação a isso, a agencia de 
emprego é apenas para instalar lá um banco de dados e fazer o encaminhamento não tem 
compromisso com ninguém nem dá emprego, claro sem problema nenhum, vossa excelência 
discorda do valor; Vereador Jaime Fragoso; exatamente se olharem nem tem, tem um 
emprego, mas tudo bem estou retirando o projeto não adianta, parece à mesma discussão dos 
uniformes, estou retirando senhor presidente; Vereador Vilson Paese; só para concluir 
presidente, já estou concluindo, até porque todo mundo está com fome e quer ir para casa 
almoçar, mas parabéns Vereador Jaime Fragoso, vossa excelência está de parabéns, tem que 
retirar mesmo porque o projeto não passaria de forma nenhuma, ia ter só o seu voto, obrigado; 
Presidente Vereador Luiz Leite; projeto de lei retirado pelo autor e a câmara municipal de 
vereadores foi representada pelo Vereador Paulino de Moura na pré-assembléia  da prestação 
de contas do banco Sicredi, no dia 22 de fevereiro as 18:30 horas no ginásio do Colégio 
Aparecida, agradecemos a sua presença vereador, comunicamos ainda aos vereadores, que na 
próxima reunião ordinária, dia 03 de março, se fará presente aqui os arquitetos e engenheiros, 
queria pedir um pouquinho de atenção esse vereador tem um assunto importante aqui, estará o 
presente segunda-feira numa reunião com todos os vereadores, as 19:30 horas, os engenheiros 
e arquitetos que querem discutir algumas alternativas sobre o plano diretor; Vereador Paulino 
de Moura; questão de ordem presidente; Presidente Vereador Luiz Leite; um momento só 
vereador, quero também convidar os membros da mesa diretora para se fazer presente, por 
gentileza vereadores, quero convidar os membros da mesa diretora para se fazer presentes 
logo após essa reunião na sala da presidência para discutirmos assuntos em caráter de 
urgência, de interesse desse poder, que estaremos discutindo com os demais vereadores, 
semana que vem segunda-feira após a reunião, Vereador Paulino de Moura;  Vereador 
Paulino de Moura; senhor presidente até os colegas saíram do plenário, quero deixar 
registrado, que essa reunião era para ser realizada na segunda-feira à noite, e eu estou 
transferindo de sexta-feira passada para hoje, para a agencia SINE de Carazinho, estou 
perdendo a manha de hoje lá no meu serviço porque daqui a pouquinho não vai faltar um 
espertinho que diz que eu estou acumulando duas funções, deveriam estar aqui para ouvir, 
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quero deixar claro, que não é verdade, quero deixar claro que eu deixei de ganhar no 
FGTAS/SINE, para estar presente e cumprir com as minhas obrigações como vereador nesse 
poder, eu queria só deixar claro e registrado, obrigado; Vereador Antonio Azir; senhor 
presidente, questão de ordem; Presidente Vereador Luiz Leite; Vereador Antonio Azir; 
Vereador Antonio Azir; eu estava comentando com o Vereador Adroaldo De Carli, para 
realizar essa reunião que o senhor anunciou, com diversos órgãos sobre o plano diretor, creio 
eu que o tempo é muito exíguo, a maioria dos vereadores não leram ainda  o plano diretor, 
dificilmente alguém que não conhece o plano diretor vai debater ou construir alguma idéia 
referente côa as pessoas que aqui virão, se ainda não tem o conhecimento do projeto, eu não 
sei se seria possível nós transferirmos esta reunião para um prazo para a outra semana, ou 
alguma coisa assim, até para que os vereadores tenham conhecimento do projeto e possam 
discutir de igual para igual com as pessoas que aqui virão, porque senão teremos dificuldades, 
porque fica ruim para a própria casa, as pessoas virem ai discutir conosco e nós não termos 
conhecimento sobre a matéria que esta sendo discutida, não temos nem como chegar a um 
consenso sobre o assunto; Presidente Vereador Luiz Leite; até para colaborar com vossa 
senhoria, Vereador Antonio Azir, já por diversas vezes, solicitaram e por medidas de força maior 
a gente foi protelando, a intenção deles é apenas colocar o pensamento deles, para que nós 
possamos desenvolver um estudo sobre aquilo que os engenheiros e arquitetos pretendem, em 
algumas alterações que já foram solicitadas ao poder executivo e não foram atendidas, então 
só gostariam de clarear aos senhores vereadores, o posicionamento deles quanto a alguns 
aspectos  que contém o plano diretor, e nós vamos manter essa reunião, Vereador Adroaldo De 
Carli, para que depois quem sabe possamos fazer uma outra analisando o posicionamento 
deles e o nosso, agora os colegas saíram da sessão antes de terminar porque quiseram, como 
é de costume, e esse poder não pode se curvar a essas coisas, tem que tomar decisões que 
tem que tomar, então eu quero nesse momento deixar o meu descontentamento com os 
vereadores que se retiraram dessa reunião, antes que fosse encerrada, e dizer que nada mais 
havendo a tratar e sobre a proteção de Deus declaro encerrada a presente reunião e convoco 
os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada dia 03/03/08 as 19:30 
horas, uma boa tarde a todos lembrando que existe ma reunião da mesa diretora no gabinete 
do presidente dessa casa.  
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