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Ata da Reunião Ordinária do dia 10  de março de 2008.......Ata 14 
  
 
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 
10/03/08; Convido o Vereador Paulino de Moura, para proceder a leitura de um trecho da Bíblia 
e convido a todos para ficar em pé; (leitura da bíblia); coloco em apreciação a ata da reunião 
ordinária do dia 29 de fevereiro de 2008, não havendo vereador que queira discutir colocamos 
em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, 
aprovada a ata da reunião ordinária do dia 29/02/2008 por unanimidade; primeiramente gostaria 
de cumprimentar todas as pessoas que aqui se encontram no plenário, a imprensa escrita e 
falada, senhores vereadores, servidores da casa, lideres sindicais da nossa comunidade, 
representantes de agremiações partidárias, políticas, eclesiásticas, lideranças comunitárias, 
demais jovens, senhores e senhoras que aqui se encontram, um boa noite a todos vocês, e que 
quando puderem todos retornem a essa casa, convido o Vereador Cláudio Santos, secretário 
da casa, para que proceda a leitura da convocação do Vereador suplente Luis Sandri  e apos 
que proceda a leitura do expediente da presente reunião; Secretário Vereador Cláudio 
Santos; CARAZINHO, 06 DE MARÇO DE 2008. Convocação – 10/2008. Prezado Senhor: Pelo 
presente, estamos CONVOCANDO Vossa Senhoria para assumir na Câmara Municipal de 
Vereadores, no dia 10/03/2008, tendo em vista pedido de licença do Vereador Vilson Paese, 
por motivo de saúde, conforme dispõe Regimento Interno, art. 11, inciso II, alínea e, desta 
Casa.  Sem outro motivo, colhemos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima 
e distinta consideração. Atenciosamente. Vereador Luiz Leite. Presidente. EXMO. SR. LUIS 
SANDRI MD. SUPLENTE DE VEREADOR DO PDT. NESTA; Expediente Reunião Ordinária 10 
de março de 2008: Oficio Cir. 002/08 Executivo de Nova Boa Vista convidando para participar 
das festividades alusivas ao 16° Aniversário da Emancipação Político Administrativo do 
Município. Poder Legislativo de Não Me Toque convida para participar da sessão solene de 
entrega do prêmio “Semente de Ouro” concedido a EMATER RS, no salão de eventos do 
Parque da Expodireto Cotrijal dia 13 de março às 11 h e 30 min. Na mesma ocasião será 
concedido o título de “Cidadão Honorário” do município de Não Me Toque, ao Deputado Federal 
José Otávio Germano. Of. 044/08 do Executivo Municipal encaminha retirada de tramitação do 
Projeto de Lei Complementar n° 006/07, que dispõe sobre o Plano Diretor do Município de 
Carazinho. Of. 045/08 do Executivo Municipal encaminha Projeto de Lei n° 031/08 o qual fixa o 
número de vagas nas classes de Promoção do Quadro de Professores Públicos Municipais 
para o ano de 2007. Secretaria Municipal de Educação e Cultura juntamente com a Empresa 
Glória convida para participar da solenidade de lançamento do projeto “Leitura: enriquecendo 
caminhos” que oportunizará aos cidadãos carazinhenses, usuários dos coletivos urbanos, a 
proximidade com diferentes tipos de leitura impressa. Oficio Ministério da Saúde informando a 
liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde no valor R$ 449.953,51. Câmara 
dos Deputados/ Orçamento da União envia relatório de liberação de recursos para a Prefeitura 
Municipal de Carazinho no valor de R$ 1.757.934,78. União dos Vereadores do Rio Grande do 
Sul convida para 28° Curso Técnico de Estudos Jurídicos Municipais. De 12 a 14 de março em 
Porto Alegre; Presidente Vereador Luiz Leite; quero registrar ainda a presença de uma figura 
importante da nossa comunidade que está sempre presente em todas as reuniões do poder 
legislativo que nós chamamos carinhosamente de 11º vereador, seu Silveira, já a 
aproximadamente há dois anos que ele não perde uma só sessão do poder legislativo, obrigado 
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pela sua presença, nosso amigo Nelson Portilho, também se encontra presente, a seguir 
convido o senhor secretário para proceder à leitura das indicações; Secretário Vereador 
Cláudio Santos; indicações: 409/227/08, O vereador abaixo assinado solicita que após lida em 
plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Executivo Municipal solicitando 
medidas urgentes quanto a providenciar a contratação de médicos temporários para substituir 
os titulares nos Postos de Saúde do Município, quando da falta dos mesmos por motivos de 
férias e de saúde por períodos muito prolongados, pois é perfeitamente possível que a 
Secretaria Municipal estipule com os médicos titulares de cada posto, qual será o seu período 
de férias, e como a grande maioria escolhe os meses de verão entre dezembro e março, 
deveria-se então contratar provisoriamente três ou quatro profissionais, conforme a 
necessidade, para substituição nos períodos de férias, evitando assim que a população fique 
desassistida em função do rodízio dos médicos, que para substituir os ausentes atendem em 
um turno numa unidade e no outro turno em outra. Há casos de urgência em que as pessoas 
precisam ser atendidas de imediato, não podem simplesmente chegar ao posto de saúde e não 
ser atendida por falta de médico ou porque foi determinado um número limite de atendimento 
em função do grande número de pessoas que aguardam ser atendidas, as pessoas não tem 
como prever quando vão ficar doentes ou passar mal, e há casos em que não podem ficar 
andando de um lado para outro até serem atendidas, com a saúde não se brinca, quem é capaz 
de olhar para uma pessoa e prever que ela não precisará de atendimento porque 
aparentemente seu caso não é de urgência, quais são os sintomas de um infarto, de um 
derrame? Sabemos por exemplo que muitas pessoas com quadro de infarto apresentam os 
mesmos sintomas, podendo aparecer manifestações atípicas, casos com total ausência de dor, 
ou até mesmo surgimento de dor em locais fora do tórax, sendo mais difícil diagnosticar o 
problema. E então quem deveria ser responsabilizado pela falta de atendimento por parecer o 
caso não ser de urgência aparente, mas que levou o paciente a ser vítima de um infarto ou 
derrame. Parece que não só a falta de medicamentos na farmácia municipal é um “ERRO DE 
GESTÃO”, mas a falta de atenção com relação à saúde do nosso cidadão, comprovando-se 
também neste fato relacionado à falta de médicos nos postos, limite no atendimento de 
consultas diárias, a grande espera no agendamento de consultas com especialistas e exames, 
entre outros fatos. Esperamos que o Executivo municipal torne-se mais sensível às 
necessidades de nossa população, mesmo que só se faça isso agora, no final de uma gestão, 
com a proximidade de mais um pleito eleitoral, Vereador Felipe Sálvia; 410/228/08, Solicita ao 
Executivo que oficie o proprietário do terreno baldio localizado na Travessa Saldanha Marinho 
com a Rua Almirante Tamandaré ao lado da casa nº 517 Bairro Princesa, pois o mesmo 
encontra-se com muito mato e contribuindo para a proliferação de bichos, Vereador Cláudio 
Santos; 411/229/08, Solicita a Secretaria de obras melhorias no asfalto da Rua David 
Canabarro (compreendido entre os trechos da Rua 20 de Setembro e Carlos Michelin) Bairro 
Princesa, pois o mesmo encontra-se com buracos grandes em sua extensão, Vereador Cláudio 
Santos; 412/230/08, Solicita ao DPTº de Transito para que estude a possibilidade da instalação 
de uma parada de ônibus na Escola Princesa Isabel. Solicitação de pais dos alunos, Vereador 
Cláudio Santos; 413/231/08, Solicita à Secretaria de Obras que execute trabalhos de ampliação 
da cobertura nas paradas de ônibus centrais pra que seja feita até o chão, pois quando chove 
os usuários fiquem expostos à chuva protegendo apenas a cabeça da chuva; Solicita trabalhos 
de conserto do calçamento, conserto de boca de lobo e também trocar um bueiro que estourou 
na Rua Coronel Bueno de Quadros em frente a Auto Elétrica São Francisco; Solicita trabalhos 
de construção de dois banheiros públicos, sendo um feminino e outro masculino na parada de 
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ônibus da Gare (Iron Louro de Albuquerque), pois o Fluxo de pessoas é muito grande e vários 
usuários vieram até nós solicitar a instalação de banheiros no referido local; Solicita trabalhos 
de conserto de um buraco no asfalto da Rua Marechal Floriano em frente ao n° 989, pois está 
comprometendo o trafego dos veículos que precisam passar em de tal via, Vereador Vilson 
Paese, 414/232/08, Solicita que seja realizado uma operação tapa buracos em todas as ruas do 
Residencial Cantares, Vereador Paulino de Moura; 415/233/08, Solicita trabalhos de retirada de 
entulhos na rua Lopes Trovão em frente ao número 421.Solicitação dos moradores da rua que 
reclamam da grande quantidade de sujeira no local; Solicita trabalhos de reparos na 
pavimentação asfáltica da rua Osílio Zolet, no bairro Princesa. Solicitação dos moradores da 
rua; Solicita que seja efetuado a colocação de três tubos na rua Fernando Moehlecke em frente 
ao número 128. Tal solicitação vem em decorrência de valas abertas em frente à residência e 
que dificultam a saída e entrada na mesma; Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, 
compactação e limpeza da rua Barão do Cotegipe, no bairro Fábio. Solicitação dos moradores 
da rua; Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua 
Lajeado, no bairro Santa Terezinha. Solicitação dos moradores da rua; Solicita trabalhos de 
colocação de tubos na rua Valderino Pinto de Oliveira em frente ao número 45, no bairro 
Alvorada. Tal solicitação vem em decorrência do pedido de moradores que reclamam que já 
conversaram com o responsável ela secretaria várias vezes, porém até o momento não foram 
atendidos; Solicita trabalhos de capina e limpeza na rua Vacaria, no bairro São João. 
Solicitação dos moradores da rua; Solicita trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da 
rua Guilherme Beccon, no bairro Vila Rica. Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de 
capina e limpeza nas ruas Monteiro Lobato e Vila Lobos, no bairro Loeff. Tal solicitação vem em 
decorrência da falta de limpeza das ruas evidenciada pela grande quantidade de mato; Solicita 
trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua Ataxerxes de Brum, 
no bairro Medianeira. Solicitação dos moradores da rua; Solicita trabalhos de patrolamento, 
cascalhamento, compactação e limpeza da rua Colorado, no bairro Fey. Solicitação dos 
moradores da rua; Solicita que seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor competente que estude a possibilidade de instalação de um novo local para 
os artesãos que integram a Associação de Artesãos de Carazinho exporem seus trabalhos. Tal 
solicitação vem em decorrência da falta de um local apropriado para os artesãos exporem seus 
trabalhos confeccionados, uma vez que a antiga sede foi repassada para a Fuccar, os mesmos 
ficam muitas vezes na praça central a fim de mostrarem seus trabalhos, por não existir um local 
adequado, sendo que a venda desses é a principal fonte de renda de muitos artesãos e 
familiares, Vereador Luiz Leite; 416/234/08, Solicita a realização do conserto do calçamento da 
Rua Coroados bairro Princesa. Solicitação dos moradores; Solicita a realização do de conserto 
do calçamento da Rua Ermínia Tombini. Solicitação dos moradores; Solicita a realização do 
conserto do calçamento e recapeamento asfáltico da Rua Ipiranga no bairro Glória, por estar 
em péssimo estado de conservação o que compromete a boa trafegabilidade de referida rua. 
Solicitação dos moradores; Solicita a realização do calçamento da Rua São Paulo no bairro 
Oriental. Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de ensaibramento, cascalhamento e 
compactação da Rua Antônio José Barlette, pois é período de safra e o referido trecho dá 
acesso à BR 386. Solicitação dos moradores, Vereador Luiz Sandri; 417/235/08, Solicita 
trabalhos de limpeza da Praça junto ao pavilhão da Amospe no bairro Boa Vista, Vereador Luiz 
Sandri; 418/236/08, Solicita a realização de operação tapa buracos na Avenida Flores da 
Cunha, enfrente a Ótica visão, Vereador Josélio Guerra, 419/237/08, Solicita a realização de 
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operação tapa buracos na Avenida Flores da Cunha entre as ruas Santos Dumont e Dr. Eurico 
Araújo, Vereador Josélio Guerra; 420/238/08, Solicita ao Executivo Municipal realize uma visita  
técnica na Rua Fioravante Piva no Bairro Medianeira para realização de projeto e orçamento 
quantitativo da pavimentação de paralelepípedos da referida rua e trabalho de limpeza da 
mesma, Vereador Josélio Guerra; 421/239/08, Solicita a realização de operação tapa buracos 
na Rua Marechal Floriano enfrente ao numero 989, no bairro centro, Vereador Josélio Guerra; 
422/240/08, Solicita trabalhos de cascalhamento do acostamento em frente à Empresa Lopes 
Sul até a porta da Empresa Parmalat no Distrito Industrial, Vereador Luiz Sandri; 423/241/08, 
Solicita ao Executivo Municipal para que junto ao Setor Competente estude a possibilidade de 
disponibilizar um ônibus da Prefeitura Municipal aos estudantes da Universidade de Passo 
Fundo – UPF que necessitam se deslocar até o campus da cidade de Passo Fundo para 
comparecer as aulas. Solicitamos, se possível, que o horário do ônibus não seja somente no 
turno da noite e que não haja custos para os estudantes, caso isso seja inviável, sugerimos 
então que seja cobrado como custo do transporte uma pequena quantia em dinheiro como 
forma de incentivo e apoio aos estudantes que não possuem condições financeiras para custear 
os valores do transporte oferecidos atualmente pelas empresas privadas, Vereador João 
Mafalda; 424/242/08, Solicita ao DPTº Técnico da Eletrocar troca de lâmpadas queimadas na 
rua Euclides da Cunha, bairro São Pedro. Solicitação de moradores, Vereador Cláudio Santos; 
425/243/08, Solicita a realização de operação tapa buracos no acesso ao Distrito Industrial, 
Vereador Jaime Fragoso; 426/244/08, Solicita a realização de operação tapa buracos na Rua 
Mal. Floriano, 989, Centro, Vereador Jaime Fragoso; 427/245/08, Solicita a realização de 
melhorias no pontilhão localizado na baixada da Rua Xavantes, B. Conceição, Vereador Jaime 
Fragoso; 428/246/08, Solicita a realização de operação tapa buracos em toda extensão 
pavimentada da Rua Sen. Salgado Filho, Bairros Conceição e São Jorge, Vereador Jaime 
Fragoso; 429/247/08, Solicita a realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da 
Rua Fernando Sudbrack, B. Camaquã, Vereador Jaime Fragoso; 430/248/08, Solicita a 
realização de melhorias em toda a extensão da Rua Tupiniquins, B. Conceição, Vereador Jaime 
Fragoso; 431/249/08, Solicita a realização de operação tapa buracos na Rua Bráulio P. Lopes, 
B. Sommer, Vereador Jaime Fragoso; 432/250/08, Solicita para que a Secretaria de Obras 
realize trabalhos de limpeza, melhorias no trecho do calçamento e operação tapa buracos em 
toda a extensão da Rua Coroados, Bairro Princesa. Solicitação dos moradores e motoristas,  
Vereador Adroaldo De Carli; 433/251/08, Solicita para que a Secretaria de Obras realize 
trabalho de melhoria no trecho do calçamento e limpeza em toda a extensão da rua Marquês do 
Pombal, localizada no bairro Centro. Solicitação de moradores e motoristas, Vereador Adroaldo 
De Carli; 434/252/08, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de patrolamento 
e cascalhamento em toda a extensão da Rua Ramalho Antonio Piva, rua e estrada que ligam ao 
distrito de Xadrez. Solicitação dos motoristas e moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 
435/253/08, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de melhorias no trecho do 
calçamento e de limpeza em toda a extensão da Rua Cristóvão Colombo, pois a mesma possui 
muitos buracos, localizada no Bairro São Pedro. Solicitação de moradores e empresários, 
Vereador Adroaldo De carli; Presidente Vereador Luiz Leite; solicitamos ao secretário para 
que proceda a leitura dos requerimentos; Secretário Vereador Cláudio Santos; 
requerimentos: 436/059/08, Solicita à Mesa Diretora, para que seja destinado o espaço da 
tribuna livre do dia 31 do corrente para o Ministério Publico de Carazinho na pessoa do Dr. 
Cristiano Ledur para que o mesmo acompanhado de quem entender necessário, para que o 
mesmo traga a essa colenda Câmara explanações dos trabalhos que estão sendo realizados 
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em relação às invasões já ocorridas pelo MST(Movimento dos Sem Terra) na Fazenda 
Coqueiros, bem como aquilo que entender necessário explanar, Vereador Cláudio Santos; 
437/060/08, 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 a 
Centrais Elétricas de Carazinho S/A - ELETROCAR, para que estude a viabilidade de 
providenciar a instalação de um escritório para atendimento ao público no centro da cidade, em 
razão de que com a inauguração do novo Centro Administrativo à distância para o pessoal dos 
Bairros, que precisam pedir religação ou emitir 2ª via, ficou muito grande, de difícil acesso para 
todos. A nova sede da Eletrocar, inaugurada na última semana possui instalações modernas, 
amplas, dando inicio a uma nova era de desenvolvimento, por isso, acreditamos que com este 
investimento a empresa procurou acima de tudo proporcionar aos carazinhenses um lugar onde 
pudesse dar um melhor atendimento aos seus clientes, proporcionando-lhes um ambiente 
moderno e acolhedor, muito embora não tenha se preocupado com o fator de acesso, que ficou 
sendo, com o novo local, bastante difícil devido a grande distância do centro da cidade, pois 
muitas pessoas, especialmente as residentes em bairros mais distantes precisam utilizar dois 
ônibus para chegar à nova sede. O local de construção da nova sede da Eletrocar deveria ter 
sido discutido com a população em geral para que fosse então escolhido um local de acesso 
mais adequado, pois a Eletrocar pertence ao povo de Carazinho, e vamos lutar para que seja 
dada preferência à vontade do povo, pois em razão da vontade da população de Carazinho 
este vereador lutou com todas as suas forças para que a nossa Eletrocar não fosse vendida, 
prevalecendo à decisão da maioria. Nosso pedido refere-se ao fato de que muitas pessoas têm 
nos procurado emitindo esta preocupação quanto à distância para chegar ao novo centro 
administrativo, por isso sugerimos que com a maior brevidade possível, buscando beneficiar a 
população em geral, seja providenciado a instalação deste escritório de atendimento junto a 
Avenida Flores da Cunha, Vereador Felipe Sálvia; 438/061/08, Solicita que seja, enviado ofício 
a Empresa América Latina Logística do Brasil S.A. – ALL, operadora logística de transporte 
ferroviário com sede na Rua Emílio Bertolini, nº. 100 Bairro Cajuru, Curitiba – Paraná. 
Solicitando a mesma para que realize a limpeza e capina em toda extensão aos arredores dos 
trilhos da ferrovia localizada na Avenida Mauá no corredor de Ônibus do município de 
Carazinho. Solicitação dos moradores e pedestres que transitam diariamente no local.  Com 
esta limpeza reduziria a proliferação de insetos e ratos e ficará com um melhor aspecto a 
ferrovia e da própria Avenida. Sendo uma responsabilidade corporativa da empresa com a 
comunidade e com o meio ambiente. Além de seguir rigorosos padrões de segurança em suas 
operações,Vereador Josélio Guerra; 439/062/08, Solicita que seja enviado oficio ao Gerente 
Local do Banrisul, Valdecir Lucreta no sentido do mesmo corrigir falhas existentes no sistema 
de terminais eletrônicos, principalmente em finais de semana. Este vereador recebeu varias 
reclamações e pode constatar em loco a falta de caixas eletrônicos para saque bem com falta 
de dinheiro na maquina localizada no Hospital de Caridade de Carazinho. Espero providencias, 
Vereador Cláudio santos; 440/063/08, Solicita que seja enviado oficio ao Deputado Estadual e 
Líder do Governo na Assembléia do Estado, Marcio Biolchi, no sentido de que se empenhe em 
transferir ao município de Carazinho a bem feitoria existente em um imóvel localizado na rua 
Antonio José Barlete nº 209. Sei que já houve muito empenho do Deputado na doação do 
imóvel, espero o mesmo empenho na doação dessa benfeitoria, Vereador Cláudio santos; 
441/064/08, Solicita que seja, enviado oficio ao Gerente Geral do DAER  na pessoa do Sr, 
Gilberto Cunha, para que o mesmo estude a possibilidade de fazer a doação das benfeitorias 
existente numa antiga área do DAER, hoje pertencente ao município de Carazinho, localizado 
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na Rua Antonio José Barlette, nº 209.Justifica-se tal solicitação por já estar em nome do 
município o imóvel faltando com que a benfeitoria seja também doada, Vereador Cláudio 
Santos; 442/065/08, Solicita que seja enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo 
pesar aos familiares de Sr. Sebastião Palhano, pelo seu falecimento ocorrido no dia 06.03.08, 
em nossa Cidade, demonstrando nossa solidariedade neste momento de profunda dor pela 
perda irreparável, Vereador Jaime Fragoso; 443/066/08, O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que logo após submetido ao  plenário para aprovação, seja enviado ofício as 
Centrais Elétricas de Carazinho – Eletrocar, na pessoa do Senhor Diretor-presidente, Romeu 
Giacomelli, solicitando novamente ao departamento técnico da empresa  para que seja feita a 
troca das lâmpadas fracas, queimadas e colocação de lâmpadas mais potentes em toda a 
extensão da Rua Olavo Bilac localizada no Bairro Loeff.  Solicita a troca das lâmpadas 
queimadas na Avenida Pátria frente à Papelaria Rio Branco e no canteiro central da rótula, 
ambas no centro. Solicita também a troca da lâmpada queimada na Rua Ângelo M. Gobbi, 
frente ao n°. 43, Bairro Sommer. Solucionando definitivamente este problema da escuridão nas 
ruas, zelando pela segurança dos pedestres, universitários, motoristas e moradores destas 
localidades. Solicitação dos moradores, motoristas e pedestres, Vereador Adroaldo De carli;  
Presidente Vereador Luiz Leite; solicitamos ao secretário que faça a leitura das moções; 
Vereador Cláudio Santos; moções: 444/070/08, O Vereador abaixo assinado solicita que 
depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao 
Jovem Luiz Martins, o “Luizinho”, natural de Carazinho, cumprimentando-lhe por presidir 
nacionalmente a Juventude do PDT. O fato de um jovem carazinhense conquistar com seu 
trabalho um cargo como este de destaque nacional, frente à juventude de um dos partidos de 
maior história política do país é motivo de orgulho para todos nós carazinheses, e maior ainda 
para a família pedetista, já que com isso o PDT de Carazinho se projeta mais uma vez no 
cenário político nacional, demonstrando que além de nosso saudoso Leonel de Moura Brizola, 
que foi um dos maiores nomes na política nacional, há também aqui outros grandes nomes 
políticos a serem aproveitados pelo partido, que com certeza dão sua parcela de contribuição 
para o crescimento e o fortalecimento do PDT, regional, estadual e nacional. Merece destaque 
o trabalho que vem sendo desenvolvido por este jovem, que há dez anos filiou-se no PDT, e 
começou sua trajetória política militando no movimento estudantil, passando posteriormente a 
ser Presidente da Juventude Socialista  de Porto Alegre, de 2005 a 2007 foi Secretário geral da 
Direção Nacional da Juventude Socialista do PDT e agora ocupa o cargo de Presidente 
Nacional da Juventude Socialista do PDT. Um currículo político apreciável, digno de orgulho e 
elogios dos filiados de nossa cidade e do estado, Vereador Felipe Sálvia; 445/071/08, O 
Vereador abaixo assinado solicita que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos 
senhores Edis, seja enviado ofício à defensoria Pública de Carazinho, a Defensoria Pública do 
Estado do Rio Grande do Sul, ao Líder do Governo e aos Líderes de Bancada na Assembléia 
Legislativa, manifestando nossa solidariedade com relação à paralisação que acontece desde a 
noite de terça feira em todo o Estado do Rio Grande do sul, em função da não apreciação do 
veto governadora Yeda Crusius ao Projeto de Lei que estabelecia subsídios para os defensores 
públicos em razão da falta de quorum, já que alguns deputados de oposição e da base 
governista decidiram retirar-se do plenário para que a questão pudesse ser discutida com mais 
tempo em outra oportunidade. Somos sabedores do árduo trabalho da defensoria pública e de 
seu grande envolvimento com a comunidade em função disso, tendo assim a certeza de que 
nada mais justo que haja um consenso pela maioria dos deputados em também derrubar o veto 
da governadora com relação ao projeto de subsídio dos defensores, pois a Defensoria é uma 
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instituição autônoma, não faz parte do quadro do Executivo e os defensores, com a derrubada 
dos vetos dos projetos do Judiciário e Promotores não podem receber por seu tão importante 
trabalho apenas 29% dos salários de Juízes e Promotores. A rejeição ao veto da governadora 
seria um desrespeito com a realidade, com a significativa importância deste órgão para 
sociedade, especialmente porque é o cidadão humilde, aquela pessoa carente que procura por 
esse serviço, visto que muitos não têm como pagar um advogado particular para defender suas 
causas em razão dos elevados custos das taxas advocatícias, e são estes, os Defensores 
Públicos, encarregados de defendê-los, num trabalho por demais sobrecarregado em função da 
grande procura por este serviço que é oferecido pelo governo. Esperamos que o acordo seja 
mantido e assim rejeitado o veto da governadora, proporcionando reconhecer deste modo o 
significante trabalho desta instituição por meio da sua valorização que é feita através da 
instituição destes subsídios,Vereador Felipe Sálvia; 446/072/08, Solicita que, seja enviado ofício 
de cumprimentos, parabenizando os diretores e funcionários da Central Elétrica de Carazinho 
(Eletrocar) pela belíssima festa de inauguração de sua nova sede, evento este ocorrido no dia 
06.03.08. Esta nova sede para nós carazinhenses é uma demonstração de crescimento a nossa 
cidade, e um sonho que se cumpriu nesta administração como diz a palavra de Deus “O nobre 
projeta coisas nobres e nelas perseverá” (Isaias 32:8). Certamente o município de Carazinho 
recebe uma empresa de cara nova, pois teve dedicação dos diretores e funcionários para que 
este projeto nobre viesse a existir,Vereador Cláudio Santos; 447/073/08, Solicita que, seja 
enviado ofício de cumprimentos a Sra. Luciana Meyrer Diretora do Senac – Carazinho, 
parabenizando pela iniciativa da qualificação de jovens da nossa região através do programa 
Jovem Aprendiz do Governo Federal. O Projeto é de grande importância para nossa 
comunidade, pois promove e incentiva a inclusão de jovens no mercado de trabalho, além de 
proporcionar aos mesmos uma oportunidade real de emprego após o término do curso, 
Vereador Luiz leite; 448/074/08, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o 
Plenário, seja registrado nos anais da Casa e encaminhado ofício a Casa Mulher, a Rádio 
Gazeta, a Rádio Diário da Manhã, a Rádio Comunitária, ao Jornal Diário da Manhã, ao Jornal 
Integração, como forma de manifestar nossos votos de congratulações por ocasião da 
passagem do DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ocorrido no último dia 08 de março do 
corrente.  Com certeza gostaríamos de enviar, nesta data, uma carta a todas as Mulheres, a 
cada uma em particular, mas consciente de que por trás das características físicas e 
psicológicas que as podem unir e tornar mais ou menos parecidas entre si, existe sempre uma 
Mulher única e irrepetível, merecedora de uma homenagem igualmente pessoal e diferente, 
portanto queremos assim homenagear a todas as mulheres, desde aquela que nunca é notícia 
no seu papel "apagado" de simples mulher-casada , mulher-mãe e mulher-dona de casa, 
aquela que se esforça diariamente por conciliar a sua vida profissional com a sua vida familiar, 
sabendo quando é necessário dar o primeiro lugar à família, em defesa da sua estabilidade e 
acompanhamento, aquela que, por não se enquadrar fisicamente nos modelos considerados 
mais atraentes e modernos, se sente muitas vezes sozinha, abandonada, desprezada e 
ridicularizada, aquela que, por não ter tido acesso à cultura ou aos bens materiais, e apesar do 
seu valor como pessoa, se sente injustamente menos válida e menos apreciada, aquela que, 
pela sua cor, idade, estado, profissão, nacionalidade, religião ou educação, se sente 
discriminada, aquela que, sozinha e por seu único esforço pessoal e pelo seu trabalho digno, 
por mais humilde que seja, luta pela sobrevivência própria e pela dos seus filhos, quando os 
tem, aquela que casada ou não, luta pela dignificação do seu papel na sociedade, nos vários 
campos do mundo da cultura, contra os vários conceitos e estereótipos da mulher que para 
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muitos não passa de um objeto decorativo e descartável, aquela Mulher que generosamente se 
esforça por defender a Família, a sua e a dos outros, como uma relação estável e duradoura, 
alegre e aberta à vida, consciente de que a Família continua a ser um Grande Projeto de Amor, 
um compromisso livre e voluntário, uma entrega certamente com riscos, mas sem limites e 
capaz de preencher e dar sentido à vida inteira, aquela que se preocupa em apoiar 
solidariamente outras mulheres, em especial as mais fragilizadas e carentes, e defender o seu 
tratamento em igualdade de direitos com os homens, a todas sem exceção. Celebrar o Dia 
Internacional da Mulher significa celebrar a vida, reconhecer o valor deste ser criado e 
abençoado por Deus, este ser que recebeu a nobre missão de ser MÃE, de dar a vida, 
Vereador Felipe Sálvia; 449/075/08, Solicita que, seja enviado ofício de cumprimentos ao 
presidente da Eletrocar Sr.Romeu Giacomelli, diretores, funcionários e demais colaboradores 
das Centrais Elétricas de Carazinho – Eletrocar, parabenizando pela inauguração do novo 
Centro Administrativo da Empresa realizado no último dia 06/03/2008. A empresa é com certeza 
a maior e um dos mais importantes investimentos de nossa cidade, e não mede esforços para 
prestar serviços de qualidade  a área de energia e promover o desenvolvimento econômico e 
melhoria da qualidade de  ida regional. A nova sede une a parte administrativa com a parte 
técnica aproximando os setores da empresa, além de proporcionar um melhor atendimento a 
seus consumidores, Vereador Luiz leite; 450/076/08, Solicita que, seja enviado ofício de 
cumprimentos, parabenizando o Clube Carazinhense de Xadrez na pessoa de Janine Flores, 
Willian Quevedo Naissinger e Rafael Fleck da Silva por terem sido premiados no 10º Torneio 
Internacional de Xadrez Festa Uva ocorrido  nos dias 08 e 09 do corrente em Caxias do Sul. É 
merecedor tal reconhecimento por se tratar de uma competição de altíssimo nível e desta forma 
levando o nome do nosso município. Estendemos essa homenagem também todos os 
integrantes da equipe carazinhense, Vereador Cláudio Santos; 451/077/08, Solicita que seja 
enviado ofício a Secretaria Municipal de Obras na pessoa da Sr. Adair Bonaldi Flores, 
Secretário Municipal de Obras, com congratulações pelo trabalho desempenhado junto a essa 
Secretaria e   especialmente por sua sensibilidade e atendimento a reivindicação deste 
Vereador e moradores dos bairros São Sebastião, Alegre, Cantares e Planalto, intervindo junto 
ao DAER, uma vez que a responsabilidade e obrigação de fazer os investimentos neste trecho 
são do Estado, no entanto o Município realizou melhorias na RS 142 com a implantação de dois 
quebra-molas e placas de sinalização no trecho que se estende no Trevo da BR 285 até as 
proximidades do KM 04, proporcionando maior segurança aos moradores e usuários desta 
rodovia, Vereador Jaime Fragoso; 452/078/08, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma 
regimental, que após submetido  ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando 
o Colégio Notre Dame Aparecida de Carazinho, na pessoa da Senhora Irmã Íris Marcolin – nova 
diretora, pelas comemorações dos 78 de fundação do Colégio no município comemorados 
neste dia de hoje 10 de março de 2008. São 78 anos de trabalho dedicados à educação, junto à 
comunidade carazinhense.Nossos parabéns a todos os que fazem parte da família Notre Dame 
Aparecida, Vereador Adroaldo De Carli; 453/079/08, O Vereador abaixo assinado, solicita na 
forma regimental, que após submetido  ao plenário para aprovação, seja enviado ofício 
parabenizando a Escola Estadual de Ensino Fundamental Carlinda de Britto, na pessoa da 
Senhora Diretora Luciana Machado ,pelas comemorações dos 40 de fundação da escola no 
município comemorados neste mês de março de 2008. São 40 anos produzindo frutos, 
semeando esperanças e formando seres humanos para viver e conviver. Nossos parabéns e 
desejamos sucesso à direção, professores, funcionários, alunos e pais, Vereador Adroaldo De 
Carli; 454/080/08, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após 
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submetido  ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial – Senac de Carazinho, na pessoa da Senhora Diretora Luciana 
Soares Meyrer, pela qualificação dos jovens de Carazinho e região para o mercado de trabalho 
e ao incentivo à conquista do primeiro emprego com uma oportunidade real para ingressar no 
mercado de trabalho.Ao todo, 180 jovens de Carazinho e região estão participando dos cursos 
de Aprendizagem Comercial do Programa Jovem Aprendiz do Governo Federal com início das 
aulas no dia 21 de fevereiro de 2008.  Nossos parabéns pelo papel na área de responsabilidade 
social promover e incentivar a inclusão destes jovens que, muitas vezes, são contratados de 
forma efetiva após o término do curso, Vereador Adroaldo De carli; 455/081/08, O Vereador 
abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido  ao plenário para aprovação, 
seja enviado ofício parabenizando a Centrais Elétricas de Carazinho - ELETROCAR, na pessoa 
do Senhor Diretor-presidente Romeu Giacomelli, pelo evento da inauguração do novo centro 
administrativo da Eletrocar, realizado no dia 06 de março de 2008. Com a presença de 
autoridades, lideranças, empresários e pessoas da comunidade do município.Nossos parabéns 
e desejamos sucesso à direção e funcionários, Vereador Adroaldo De Carli; 456/082/08, que 
seja enviado oficio de cumprimentos à governadora do estado do Rio Grande do Sul Srª. Yeda 
Crusius, parabenizando pela assinatura do protocolo confirmando todos os incentivos fiscais 
para a instalação da Aurora em Carazinho, todos os vereadores; Vereador Luiz Leite; 
registramos  ainda a presença do jovem Álvaro presidente da União da Juventude Socialista, 
bem como seus colegas jovens que estão ai presentes, bem como também a diretora e 
professora do CEMEP Carazinho que se fazem presentes nessa reunião, quero convidar os 
senhores vereadores para que possamos nos reunir aproveitando o intervalo regimental, para 
assuntos de suma importância e interesse dessa casa na sala da presidência, por cinco 
minutos; Vereador Paulino de Moura; antes de o senhor levar nós até a sala lá eu gostaria de 
pedir, que fosse elaborado nesse meio tempo uma moção à governadora Ieda, porque hoje ela 
assinou o protocolo de intenção à instalação da Aurora em Carazinho e que essa moção fosse 
em nome dos dez vereadores porque quem ganha com isso é a nossa comunidade, são nós 
vereadores, então que fosse feito uma moção em nome dos dez vereadores, extensivo a 
governadora Ieda que assinou ao meio dia de hoje o protocolo de intenção confirmando a vinda 
da Aurora e esta empresa é de suma importância para o desenvolvimento dos nossos jovens e 
pessoas de Carazinho, obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; gostaria de perguntar ainda 
aos senhores vereadores se há acordo para realizar o grande expediente ou vamos suprimir o 
grande expediente, pois não vereador; Vereador Antonio Azir; há um acordo entre todas as 
bancadas para suprimir o grande expediente; Presidente Vereador Luiz Leite;  então fica 
suprimido o grande expediente, convido a todos para passar na sala da presidência para 
discutirmos assuntos internos, importantes da casa legislativa; passamos agora à ordem do dia, 
votação dos requerimentos e moções, solicitamos ao senhor secretário para proceder à leitura 
do numero e autor dos requerimentos, pois não vereador; Vereador Felipe Sálvia; questão de 
ordem senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento verbal, para que fossem 
votados requerimentos, moções e até projetos se assim os vereadores entenderem, os lideres 
em bloco;  Secretário Vereador Cláudio Santos; bancada do PTB; Vereador Antonio Azir; 
concordamos senhor presidente; Presidente Vereador Luiz Leite; bancada do PSDB; 
Vereador Jaime Fragoso; de acordo senhor presidente; Presidente Vereador Luiz Leite; 
bancada do PMDB, pois não então serão votados em bloco às moções os requerimentos e os 
projetos de lei, solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura do numero e autor dos 
requerimentos; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem, foi solicitado, já esta impressa 
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a moção à governadora Ieda, para que seja encaminhado; Secretário Vereador Cláudio 
Santos; requerimento de nº 08, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº 07 Vereador Jaime 
Fragoso – PSDB; nº 06, Vereador Cláudio Santos – PSDB; nº 05 Vereador Cláudio Santos – 
PSDB; nº 04 Vereador Cláudio Santos – PSDB; nº 03 Vereador Déio – PMDB; nº 02 Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; nº 01 Vereador Cláudio Santos – PSDB; Presidente Vereador Luiz Leite; 
colocamos em discussão os 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 dos requerimentos por 
unanimidade; colocamos em discussão os requerimentos com as urgências já aprovadas, não 
havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovados os requerimentos por 
unanimidade; cabe ressaltar ainda que está sendo elaborado o requerimento solicitado pelo 
Vereador Paulino de Moura, para entrar ainda em tempo de votação, portanto devemos 
aguardar um minuto para que seja elaborado o requerimento; solicitamos ao Vereador Cláudio 
Santos, secretário da mesa para que proceda a leitura das moções dos senhores vereadores 
apresentadas nessa noite; Secretário Vereador Cláudio Santos; moção nº. 12 autoria do 
Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº. 11 Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº. 10 
Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº. 09 Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº. 08 
Vereador Jaime Fragoso – PSDB; nº. 07 Vereador Cláudio Santos – PSDB; nº. 06 Vereador 
Luiz Leite – PDT; nº. 05 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº. 04 Vereador Luiz Leite – PDT; nº. 03 
Vereador Cláudio Santos – PSDB; nº. 02 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº. 01 – Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; Presidente Vereador Luiz Leite; colocamos em discussão as urgências 
das moções apresentadas pelos senhores vereadores, não havendo vereador que queira 
discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que 
se manifestem, aprovados por unanimidade as urgências das referidas moções, colocamos 
agora e, discussão as moções com as urgências já aprovadas, Vereador Paulino de Moura; 
Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa através da 
Ana, servidores da casa, pessoas que representam o nosso CEMEP, que tem muito prestigiado 
e muito dado cursos de qualificação, na tarde de hoje ao meio dia a governadora selou o 
compromisso de trazer para Carazinho, uma empresa onde vai gerar em torno de três mil e 
quinhentos empregos diretos e mais dois mil e quinhentos indiretos, e porque estou me 
referindo isso, porque nós estamos fazendo uma moção parabenizando à governadora de 
cumprir com a sua palavra lá no inicio e que muita gente não acreditava nesse investimento, 
nessa obra, e hoje essa obra é realidade, daí eu vou juntar a obra da aurora, com os cursos de 
qualificação, porque através do SINE, o qual eu trabalho há dois anos e meio, nós fizemos 
cursos de qualificação para que as pessoas tenham um perfil para que o empresário busque 
essa pessoa  e essa pessoa qualificada possa entrar no mercado de trabalho, em Erechim nós 
qualificamos mil pessoas ao qual todas essas mil pessoas foram empregadas na Aurora em 
Chapecó, e digo isso porque amanhã novamente estaremos na capital do estado, buscando 
algumas melhorias, para nossa comunidade, dentro delas, estará assumindo a presidência da 
FGTAS – Fundação Gaúcha do Trabalho e ação Social, o nosso ex-vereador, nosso candidato 
a Deputado federal, Ronaldo Nogueira, a partir das 14:30 horas de quarta-feira, ele será 
empossado, presidente da FGTAS, e aí vem que através do SINE de Carazinho, através do 
coordenador Paulo Arsego, da comissão municipal de emprego então representada  pelo 
secretário Jarré, nós iremos trazer para Carazinho, cursos de qualificação para qualificar 
especificamente ao jovem, à jovem, as pessoas para estar, já concluirei senhor presidente,  
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para estar no mercado de trabalho, preparada quando essa empresa, realmente estiver 
instalada estiver com a obra física pronta, que nós estaremos na tarde de amanhã e quarta-feira 
buscando essa confirmação para que Carazinho tenha sim cursos de qualificação 
especificamente na Aurora, e também na área do comércio, nas diversas áreas para que nós 
possamos ter esse jovem, essa jovem, preparado, então Carazinho antes da Aurora e 
Carazinho depois da Aurora, vai refletir sim, nos seus filhos, nos seus netos, na própria 
comunidade, seria isso senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado; Presidente 
Vereador Luiz Leite; continua em discussão as moções, Vereador Adroaldo De Carli, bancada 
do PMDB; Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, senhores vereadores, imprensa 
aqui presente, aos voluntários, colaboradores, Fundetec aqui de Carazinho presente em grande 
numero, a nossa saudação, nós não íamos nos pronunciar mas a gente faz questão de vir aqui 
a essa tribuna já que o Vereador Paulino de Moura nos antecipou, o nosso colega, sempre 
vereador Ronaldo Nogueira vai assumir a presidência da Fundação Gaúcha do Trabalho e ação 
social, realmente senhor presidente para nós é uma grande alegria, uma grande satisfação, 
vermos um carazinhense à frente dessa importante fundação, e dizer mais tenho certeza que 
muitos recursos e cursos serão direcionados para Carazinho e região, e é natural, o Ronaldo é 
um grande conhecedor da nossa região, até porque foi candidato a deputado, também, 
explorou bem a nossa região e conhece nossos recursos e as nossas deficiências, e acredito 
que, Vereador Paulino de Moura, dentro do trabalho do Ronaldo que conhecemos, vai dar muita 
atenção as nossas reivindicações, que nós sempre observamos senhor presidente, até onde eu 
era, fiquei quatro anos de presidente da Associação comercial, a grande dificuldade de nós 
formarmos os nossos jovens, nossa mão de obra, com o objetivo de suprir as vagas existentes 
em nosso comercio e em nossa indústria, o que acontece muito e ainda acontece hoje, nós 
observamos os empresários, reclamando se queixando que não conseguem mão de obra para 
determinada área, e por outro lado que sai a rua pessoas que saem à rua as pessoas nos 
solicitam a colocação de emprego em algum local, então vê que alguma coisa está 
acontecendo que não é correto, o que é isso, muitas vezes, quero aqui aproveitar o pessoal da 
Fundetec, exatamente não é direcionado para aquela função de necessidade, esse trabalho 
nós fizemos várias vezes na Associação Comercial, trazendo o Senai, o Senac, para que 
ouvindo as empresas, para que realmente os cursos viessem de acordo, Vereador Alemão, da 
necessidade das empresas, é ali que nós temos que ser formadores de mão de obra, 
principalmente com a vinda da Aurora nosso direcionamento está mais ou menos objetivado, 
também rapidamente, apresentamos uma moção, uma grande satisfação de fazer uma moção 
especial às escolas de educação Notre Dame Aparecida, completando 78 anos  esse ano em 
Carazinho, também a escola estadual Carlinda de Brito, 40 anos em nossa cidade, então isso 
nos deixa bastante satisfeito enquanto estivermos fazendo moções para as escolas, Instituto de 
educação que é tão importante para qualificar nossa juventude, para dar personalidade ao 
nosso jovem, que ali realmente aprendem não só a questão da educação como um todo e sim a 
formação da personalidade para termos sim um Carazinho melhor, assim como o Senac 
também, em nome da diretora Luciana Meyrer, que estamos ai vendo o seu projeto do jovem 
aprendiz, projeto do governo federal, dando excelente resultado, temos aí mais de 180 jovens, 
de Carazinho e da região que estão implementados nesse curso, o que realmente vem a 
contribuir na formação profissional dessas pessoas, seria isso, senhor vereador, senhor 
presidente, nosso muito obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; continua em discussão, 
Vereador Antonio Azir, bancada do PTB; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores 
vereadores, quero saudar nosso suplente de Vereador Marcos Soares, o Chico presidente do 
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sindicato dos servidores públicos, o outro amigo Chico lá, Vilson Moreira, diretor das centrais 
elétricas de Carazinho, a Ana repórter e jornalista da rádio Gazeta, e todo pessoal do CEMEP, 
da FUNDETEC que se faz presente, enfim a todas as pessoas presentes a essa reunião, muito 
bem lembrado pelo Vereador Paulino de Moura, acho que não poderíamos deixar de passar o 
dia de hoje em branco, sem reconhecer o trabalho da governadora Ieda Crusius, para 
Carazinho e nossa região, onde assinou o protocolo de intenções, onde concede incentivos a 
empresa Aurora juntamente com o município para que essa empresa realmente essa empresa 
venha a instalar-se em Carazinho,  como já se comentou anteriormente, o próprio Loreno 
Graeff, presidente do PDT nos dizia numa oportunidade eu e o Cláudio Santos conversávamos 
com ele, que as pessoas não tem nem idéia do que representa a Aurora para este município, 
Loreno Graeff que foi fiscal do ICM por muitos anos, tem conhecimento nessa área, nos 
projetava um Carazinho muito diferente, um Carazinho desenvolvido, um Carazinho onde vai ter 
muitas obras, muito serviços para a nossa população e muito emprego, então realmente temos 
que parabenizar, agradecer e reconhecer o trabalho da governadora nesse sentido, assim como 
esforço do nosso município, não podemos também deixar de dizer que é uma satisfação muito 
grande para nós carazinhenses, para nós do PTB, mas principalmente para nós do poder 
legislativo, termo o Ronaldo de Oliveira assumindo um dos cargos mais importantes do estado 
do Rio Grande do Sul, que é a FGTAS, um cargo de presidência, onde muitos políticos, de 
envergadura estavam buscando esse espaço e felizmente para Carazinho, o Ronaldo esta 
sendo empossado na quarta-feira, para nós um motivo de orgulho, inclusive estaremos lá em 
outros trabalhos, mas também estaremos prestigiando a posse deste companheiro  que 
certamente trará muitas coisas boas para Carazinho e para nossa região, então com certeza 
temos bons motivos para que nós acreditemos realmente que nós tenhamos um Carazinho de 
muito futuro, de muito sucesso, apesar de alguns pessimistas, de alguns urubus, sobrevoarem 
às vezes a nossa cidade, pregando que a Aurora não vinha, que a Aurora não vem, está ai a 
resposta, a governadora assinou hoje, o município já tem o dinheiro para comprar a área, para 
fazer terraplanagem, e logo se iniciarão as obras e para felicidade do nosso povo, felizmente 
para a grande maioria que pensa positivamente, a Aurora vai sim se instalar em Carazinho, e 
vai gerar muito emprego, muita renda e muito desenvolvimento para todos nós, obrigado; 
Presidente Vereador Luiz Leite; continua em discussão as moções, anteriormente gostaria de 
solicitar ao Vereador Cláudio Santos para que proceda a leitura da moção solicitada pelo 
Vereador Paulino de Moura em nome dos dez vereadores; Secretário Vereador Cláudio 
Santos; O vereador abaixo assinado,solicita na forma regimental  que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado à governadora do  estado do Rio Grande do Sul srª. 
Yeda Crusius, parabenizando pela assinatura do protocolo confirmando todos os incentivos 
para instalação da Aurora em Carazinho. Sala Antonio Libório Bervian, 10/03/2008. assinado 
por todos os vereadores; Presidente Vereador Luiz Leite; Vereador Felipe Sálvia, bancada do 
PDT; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que assistem 
a reunião na casa do povo na noite de hoje, em especial a imprensa, pessoal do CEMEP, da 
FUNDETEC, pensei que não ia ocupar a tribuna, mas vou ocupar que eu estou muito contente 
com o cargo que meu ex-colega aqui dessa casa, ex-presidente dessa casa, Ronaldo Nogueira, 
assume na quarta-feira, devo estar em Porto Alegre, para prestigiar a sua posse, dizer que 
também assinei com gosto, a moção para a governadora Yeda Crusius para a vinda da Aurora, 
mas também os vereadores que me antecederam falaram do executivo, falaram da 
governadora, temos que falar também do Nei Mânica, seria injustiça nós não falar na pessoa no 
Nei Mânica, que foi um grande batalhador para trazer essa empresa para cá, fica esse meu 
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registro, também senhor presidente, senhores vereadores, fiz uma moção de apoio para os 
defensores públicos, hoje um defensor publico que lida com a classe pobre, atende o pobre, ele 
ganha 29 % que ganha um promotor, um juiz, não é justo, não é justo porque eles são 
autônomos, e merecem ganhar igual ganha um promotor, porque eles tem mais trabalho, é só 
ver a fila de gente lá na defensoria, eu canso de levar um pobre lá que não pode pagar um 
advogado, até a defensoria publica, para que lá eles tenham a sua defesa de graça, então essa 
moção é uma moção de apoio, pela parada deles  e só se consegue alguma coisa nesse país, 
nesse estado quando se para e se faz greve, também quero dizer, senhor presidente, rápido, 
que na solenidade de inauguração da Eletrocar, eu fiquei muito triste que não fui convidado, 
será que o Vereador Felipe Sálvia, o Vereador Déio e o presidente dos servidores da eletrocar 
não foram convidados porque como vereador de vez em quando eu bato e sou oposicionista 
forte? Afinal fui diretor daquela empresa, esta empresa está em Carazinho hoje por causa de 
mim que com a ação que barrou a venda da eletrocar foi minha, bancada pelo Iron, finado Iron, 
então fiquei muito triste, mas eu tenho certeza, diretor Moreira, que não foi sua pessoa nem o 
diretor Arno, mas sim o presidente da eletrocar; Presidente Vereador Luiz Leite; com a 
palavra Vereador Cláudio Santos, PSDB; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, 
colegas vereadores, pessoas que já foram anteriormente nominadas, pelos colegas vereadores, 
nós estivemos hoje aguardando juntamente com os carazinhenses que lá estiveram em Não Me 
Toque, aguardando com uma certa ansiedade a assinatura do protocolo de intenções com a 
governadora do estado e o presidente da Aurora, e todos os órgãos de imprensa que lá 
estiveram puderam divulgar, inclusive comentava com o presidente da Aurora dizendo de que é 
impossível uma empresa mesmo grande do tamanho que é, fazer duas obras ao mesmo tempo, 
mas ele se comprometeu que por parte da Aurora ainda este ano as coisas começarão a andar 
aqui em Carazinho,  e a governadora da mesma forma disse que jamais deixaria de permitir que 
entrasse uma empresa tão grande quanto a Aurora e tão importante para esta região do estado, 
falou também senhor presidente, até muito bem o Vereador Felipe Sálvia, com relação ao Nei 
Mânica,  fala o Nei Mânica com a governadora, com o Ministro Stefanis, com quer que seja, 
com uma tranqüilidade incrível, enquanto a governadora respondia uma pergunta de um 
jornalista, o Nei Mânica pegou o microfone e ele sem estar inscrito para fazer perguntas, ele 
disse que a pergunta era dele naquele momento, e questionou a governadora, por quê? O 
governador Antonio Brito, licitou aquela obra de Tapera a Não Me Toque, passando por Lagoa 
dos Três Cantos, governador Olívio Dutra fez um km da obra, o governador do PMDB, Rigoto, 
nem por ali passou, mas esperava que a governadora Yeda Crusius asfaltasse o que falta ainda 
de Lagoa dos Três Cantos, a Não Me Toque porque certamente vai ser um grande ganho não 
só para Não Me Toque, mas também para Carazinho, que vai ser um corredor onde as pessoas 
daquele lado poderão vir a Carazinho, então a pujança de Nei Mânica nós devemos aplaudir, 
porque ele representa e representa muito bem esta região, e ficar obviamente feliz, como todos 
carazinhenses, como disse o Vereador Antonio Azir, ainda existem algumas pessoas que 
torcem, que vêem erradas as coisas, apenas e tão somente para dizer, não foi esse ou não foi 
aquele que trouxe, ou foi esse ou não foi aquele que se empenhou em trazer, mas muitas 
pessoas serão beneficiadas, eu via, senhor presidente, para finalizar, a alegria do presidente da 
Aurora quando ele dizia, de que vai ter mais de 3.200 empregos diretos, mais de mil aviários, 
onde muitos agricultores pertencentes a essas quatro cooperativas que alavancaram essa vinda 
da Aurora para Carazinho, aplaudiram e ficaram feliz porque exatamente vai ter um avanço 
bastante grande, então eu acredito que a gente tem que ficar feliz e torcendo para que isso de 
certo, e senhor presidente para finalizar, o Ronaldo nosso colega desta casa, que certamente é 
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merecedor, não somente deste cargo que hora vai começar a usufruir mas de outros cargos 
também importantes, porque qualquer que seja a posição, que o Ronaldo esteve até agora, ou 
estiver, certamente ele estará recebendo os carazinhenses como sempre fez, e Vereador Felipe 
Sálvia, eu fico até meio que sentido, porque apenas dois vereadores estiveram presentes à 
inauguração da Eletrocar, inclusive o prefeito havia dito, que não havia feito convite a ninguém, 
especialmente a qualquer vereador, para eu fosse lá, mas estavam convidados de uma forma 
geral, então acredito que é um investimento de Carazinho, e como Vereador Felipe Sálvia, eu 
acho, opinião minha, que independentemente de quem seja prefeito se oposição ou situação, 
vossa excelência que defende tanto a comunidade, deveria mesmo comparecer, mesmo não 
sendo convidado, mas deveria comparecer, porque aqui vossa excelência defende a 
comunidade, então lá vossa excelência estaria representando essa comunidade, seria isso 
senhor presidente, muito obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; continua em discussão, 
até para, se os vereadores me permitirem, para que eu não precise usar a tribuna, não vou usar 
o tempo necessário, primeiramente quero parabenizar vocês, meus colegas vereadores, pela 
disciplina de plenário que estão tendo e pela respeitabilidade do tempo, que hoje está 
cronometrado, e vocês sabem que quando temos público para  a reunião eles gostam que 
sejamos disciplinados e cumprimos os horários estabelecidos para o debate, mas eu gostaria 
de dizer a vocês, gostaria de dizer aos colegas vereadores, pessoas que aqui se encontram, 
lideranças que aqui se encontram, que a vinda da Aurora é uma conquista de todos, a gente 
sabe que temos um prefeito, poderia ser lá o prefeito do PT, do PSDB, do PC do B, PMDB, 
qualquer um, a gente sabe que lutaria da mesma forma, mas o finado Iron, tinha uma estrela 
com ele, inauguraram o CIEP justamente quando ele estava assumindo a prefeitura, uma obra 
do José Luis Espanhol também, então eu digo a vocês, que essa conquista da Aurora  é uma 
conquista do povo de Carazinho, representada na figura, logicamente de nossa autoridade 
como prefeito municipal o Alexandre, mas representada também por cada vereador dessa casa, 
que representa a toda nossa comunidade, e com certeza, todos os projetos que serão inerentes 
à construção da Aurora, e para que ela possa se estabelecer em nosso município, passarão por 
essa casa, e terão a aprovação de todos os vereadores, então é uma conquista da nossa 
comunidade, logicamente que quem está no governo leva as áureas, mas nós vereadores, a 
nossa comunidade, a qual representamos, também estão levando esses..., não havendo 
vereador que queira discutir as moções, colocamos em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovadas as moções por 
unanimidade; passaremos agora a votação dos projetos, solicito ao senhor secretário que 
proceda a leitura do numero a ementa e autor dos projetos de lei que serão votados em bloco 
nesta reunião ordinária; Secretário Vereador Cláudio Santos;  PROCESSO 292/039/08, 
Relatório n° 001/08, Autor: Legislativo Municipal, Ementa:  Relatório de Execução contábil, mês 
de Janeiro 2008. 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. PROCESSO 296/043/08, Projeto de Resolução n° 002/08, Autor: 
Mesa Diretora, Ementa:  Dispõe sobre a concessão de uniformes de trabalho para os servidores 
da Câmara Municipal de Carazinho. PROCESSO 300/047/08, Relatório n° 004/08, Autor: 
Legislativo Municipal, Ementa:  Relatório de Execução contábil, mês de Dezembro 2008. 
PROCESSO 302/049/08, Projeto de Lei Complementar 005/08, Autor: Executivo Municipal, 
Ementa: Dá nova redação ao § 3° do art. 20 da Lei Complementar n° 03/85, que institui o 
Código de Posturas do Município. PROCESSO 303/050/08, Projeto de Lei 025/08, Autor: 
Executivo Municipal, Ementa: Altera o anexo II da Lei Municipal n° 5.057/97 e revoga a Lei 
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Municipal n° 6.709/08. PROCESSO 304/051/08, Projeto de Lei 026/08, Autor: Executivo 
Municipal, Ementa: Autoriza concessão de auxilio financeiro ao Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Carazinho e abertura de Crédito Suplementar no orçamento de 2008, no 
valor de R$ 3.000,00. PROCESSO 305/052/08, Projeto de Lei 027/08, Autor: Executivo 
Municipal, Ementa: Autoriza concessão de auxilio financeiro à Associação dos Policiais Civis de 
Carazinho – APOCCAR e abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2008, no valor de 
R$ 2.000,00. PROCESSO 306/053/08, Projeto de Lei 028/08, Autor: Executivo Municipal, 
Ementa: Autoriza concessão de auxilio financeiro à Associação Carazinhense de Xadrez – CCX 
e abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2008, no valor de R$ 3.000,00. 
PROCESSO 307/054/08, Projeto de Lei 029/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza 
contratação emergencial de Servidores para a Fundação Educacional e Tecnológica de 
Carazinho – FUNDETEC. PROCESSO 308/055/08, Projeto de Lei 030/08, Autor: Executivo 
Municipal, Ementa: Autoriza concessão de uso de quatro poços artesianos à empresa Parmalat 
S/A. PROCESSO 360/056/08, Projeto de Lei 012/08, Autor: Mesa Diretora, Ementa: Autoriza o 
Poder Legislativo a firmar convênio com o Centro de Integração Empresa Escola – CIEE e dá 
outras providências. Presidente Vereador Luiz Leite; solicito ao senhor secretário para que 
proceda a leitura dos pareceres da comissão de justiça e finanças, bem como a de ordem 
econômica e social, pois não vereador; Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem senhor 
presidente, se dá tempo ainda, nós gostaríamos de pedir destaque no processo de nº 02, nós 
fomos contra no requerimento, agora vai votar a favor no projeto;  Presidente Vereador Luiz 
Leite; em destaque então o processo 295/042/058, que é um projeto de resolução de autoria da 
mesa diretora, pois não vereador; Vereador Jaime Fragoso; eu gostaria só que fosse lido todo 
o processo pelo secretário, se fosse de acordo com a presidência, fosse lida a matéria desse 
projeto da mesa diretora; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não, será atendida a sua 
solicitação Vereador Jaime Fragoso; Secretário Vereador Cláudio Santos; parecer dos 
demais projetos, são todos pelo mesmo parecer: Comissão de justiça e finanças: o presente 
projeto de lei, ou de resolução é constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Sala 
das reuniões 29 de fevereiro de 2008. Vereador João Mafalda- secretário, Vereador Antonio 
Azir – presidente e  Vereador Josélio Guerra – membro; parecer da comissão de ordem 
econômica e social, também é o mesmo parecer de todos os projetos: o presente projeto de lei, 
encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia. Sala das reuniões 29 de fevereiro de 2008. 
Vereador Paulino de Moura – membro, Vereador Cláudio Santos – secretário, Vereador Vilson 
Paese – presidente, neste caso Vereador Luis Sandri designado; Presidente Vereador Luiz 
Leite; colocamos em discussão os pareceres das comissões de justiça e finanças, bem como 
da comissão de ordem econômica e social, sobre os projetos já nominados, colocamos em 
discussão, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação os pareceres dos 
referidos projetos, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se 
manifestem, aprovados os dois pareceres da comissão de ordem econômica e social e da 
comissão de justiça e finanças por unanimidade; colocamos agora em discussão os referidos 
projetos de lei, Vereador Antonio Azir, bancada do PTB; Vereador Antonio Azir;  senhor 
presidente, senhores vereadores, nossa saudação, não poderíamos deixar de nos pronunciar a 
respeito desse projeto da Fundetec, já que as pessoas vieram prestigiar essa reunião, 
acompanhar a discussão e votação desse importante projeto, e digo importante projeto porque 
nós conhecemos o trabalho lá realizado, creio eu que todos os vereadores conhecem, e é de 
uma significância muito grande, para nossa comunidade, para se ter idéia, esse projeto se 
refere a instrutor de xadrez, as artes que inclui leitura e dramatização, hora do conto, teatro, 
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artes cênicas, musica de violão, coral maestro, dança, diversas danças, cinegrafia, clube de 
ciências, língua brasileira de sinais – LIBRAS, para quem deficiência auditiva, núcleo técnico 
referente ao museu, produção de alimentos, diversos cursos, informática, confecções, corte e 
costura, comércio e vendas,  estética, mecânica de motos, eletricidade veicular, eletricidade 
residencial, marcenaria, eletrônica, artesanato, pintura me tecido, técnicas em serigrafia, 
artesanato, um nome até difícil que não vou ler, bijuterias, tricô, bordado, teclado e violão, tem 
mais aqui, senhor presidente, mas acho que vai esgotar meu tempo se eu for ler tudo, uma 
fundação que está tão perto de nós e não valorizamos, às vezes falamos tanto em qualificar 
mão de obra e não nos damos por conta que temos uma fundação, que temos um grupo de 
pessoas fazendo isso em nosso município, fazendo isso com apoio, com incentivo, do poder 
executivo e da aprovação do poder legislativo, então eu quero aproveitar para pedir, e 
certamente será aprovado por unanimidade mas para dizer neste momento que reconheço o 
trabalho de todos e agradeço o trabalho que lá realizam, porque eu sei que não é um trabalho 
somente profissional que vocês fazem lá, mas sim fazem um trabalho com o coração, com 
carinho, um trabalho realmente com grande dedicação, e falamos com muitas pessoas que de 
lá saem depois desses cursos, com a auto-estima elevada, com uma profissão, alguém que 
realmente pode ingressar no mercado de trabalho, então quero deixar aqui o meu 
pronunciamento, dizendo do meu agradecimento, parabenizando vocês e que continuem este 
belo trabalho, por nossa comunidade, obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; continua em 
discussão Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, 
demais pessoas, o meu colega de PTB, Vereador Marcos Soares, desculpa não ter citado 
vosso nome, ao Chico Citron, ao Chico Presidente da Associação dos servidores municipais, 
dizer o que mais me deixa feliz, através da Fundetec, através do CEMEP, ver que tem vários 
segmentos, várias correntes política partidário, o que se faz lá é voltado ao ser humano, voltado 
a nossa comunidade, a minha mãe com 76 anos ela nunca deixou de participar em nenhum dos 
cursos que lá é promovido, ela tem buscado conhecimento, tem buscado a pratica junto ao 
CEMEP e junto a Fundetec, então eu desde que sou vereador, lá se vão dez anos, eu sempre 
acompanhei o trabalho, principalmente do Cemep, onde tem colocado pessoas no mercado de 
trabalho, cabeleireira, barbeiro, vários segmentos da sociedade, que são alcançados, e eu 
quero dizer por que eu insisto junto a FGTAS/SINE, a minha ida a Porto Alegre de vez em 
quando o pessoal na derrota, você aprende muito mais do que na vitória, esses dois anos e 
meio lá em Porto Alegre, me deu essa visão, que se a pessoa não buscar através de cursos de 
qualificação, se aperfeiçoar para entrar no mercado de trabalho, pouco adianta ter a vaga, 
porque ela não está preparada, e através do Cemep, está se fazendo um trabalho há mais de 
dez anos que eu sou vereador e com certeza muito mais do que isso, então esta de parabéns a 
direção do Cemep, está de parabéns a direção da Fundetec, onde esta um grupo de pessoas 
com várias correntes políticas e partidárias, mas não, está buscando sim dar conhecimento 
para nossa comunidade, para o nosso povo, vocês continuem fazendo isso, porque alguém tem 
que fazer, e através disso, com a parceria do executivo, com a competência de vocês, com 
certeza melhores de pessoas estão no mercado de trabalho, porque vocês se dedicam vocês 
buscam orientá-los para que eles possam estar melhor preparados, então que vocês tenham 
essa visão que o poder legislativo num todo, e esse vereador, que precisou sair de casa por um 
ano e meio, tem buscado através da agencia SINE/FGTAS, trazer também esse conhecimento 
para um número maior de pessoas, muito obrigado, seria isso senhor presidente, senhores 
vereadores; Presidente Vereador Luiz Leite; continua em discussão, Vereador Adroaldo De 
Carli, bancada do PMDB; Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, senhores 
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vereadores, conversando rapidamente com o colega Vereador Cláudio Santos, o Vereador 
Antonio Azir fez a colocação e nem terminou de citar os cursos de tantos que são, isso é muito 
bom, que nós precisamos realmente diversificar, isso aí que representa uma comunidade ativa, 
a diversificação, principalmente na questão profissionalizante, mas nós observamos aqui, 
cursos muito interessantes, até na parte cultural também, envolvendo adolescentes, donas de 
casa, adultos, jovens, temos aqui várias categorias, isso é muito importante, ma eu queria 
deixar aqui também pela bancada do PMDB, que vamos aprovar com bastante satisfação esse 
projeto, mas deixar também aqui uma sugestão à direção da Fundetec, também cumprimentar 
os colaboradores aqui presentes da Fundetec, fica a nossa sugestão e preocupação que nós 
observamos ao longo dos anos muitas pessoas da nossa comunidade, que foram ao local, 
fizeram seu curso, saíram perfeitamente profissionalizadas, naquela área que escolheram, mas 
acredito que está faltando um pouco de foco, na questão do empreender, isto é, a pessoa sai 
muitas vezes com o curso preparado, mas não tem aquela orientação de colocar o seu próprio 
negócio, porque quando nós observamos a questão do desemprego em Carazinho, isso em 
todo local, ela está diretamente atrelada, vinculada ao empreeendedorismo, isto é, muitas vezes 
nós procuramos uma vaga, não conseguimos um emprego, mas se nós tivermos uma 
qualificação profissional, nós podemos só nós ou junto com alguns colegas e amigos, 
formarmos uma empresa, aí nós teremos o nosso emprego, quem sabe atingirmos e alocarmos 
mais empregos nessa empresa, acredito que fica essa sugestão, que dentro do projeto, 
também se faça no final umas palestras, uma orientação na montagem do seu negócio, não 
adianta a pessoa ir lá, aprender na profissão da padaria, quando ele pode aprender como 
empreender e montar uma padaria entre dois ou três colegas que fizeram o curso, um exemplo 
que a gente cita, acredito que esse projeto irá fortalecer com essa idéia, e aí nos teremos além 
de profissional capacitados, pessoas empreendedoras, que com certeza irão colocar novos 
negócios em Carazinho, que é o que todos nós estamos precisando, era isso senhor 
presidente, senhores vereadores, parabenizarmos a dedicação, eu vejo aqui pessoas dos mais 
diversos setores profissionais, pessoas altamente capacitadas, conhecidas da nossa 
comunidade pela sua capacitação profissional na sua área, dar os parabéns por serem 
colaboradores nesse projeto, muito obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; continua em 
discussão, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação os projetos pela 
ordem de nº. 01, 05, 06, 07, 08, 09 ,10, 11º , 12º e 13º, colocamos em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem,  aprovados os projetos por 
unanimidade; colocamos agora o projeto em destaque de nº.  295/042/08 que é o projeto de 
resolução 001/08 autoria mesa diretora, solicitamos ao vereador Cláudio Santos para que 
proceda  a leitura do referido projeto e também logo após a leitura de um requerimento de 
autoria do líder da bancada do PSDB; Secretário Vereador Cláudio Santos; 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; considerando que o regimento 
interno desta casa prevê em seu artigo 61 a criação de Comissão Parlamentar de inquérito 
mediante requerimento de 1/3 de seus membros, considerando que no dia 18 de fevereiro de 
2008 em sessão ordinária foi aprovado o requerimento para criação de Comissão parlamentar 
de inquérito em face do Vereador Josélio Guerra, considerando que o regimento interno em seu 
artigo 62 prevê constituição de comissão parlamentar de inquérito mediante aprovação de 
resolução pelo plenário, resolve, art. : 1º é constituída a comissão parlamentar de inquérito em 
face do vereador Josélio Guerra para apuração de fatos ocorridos em seu estabelecimento 
comercial onde em tese teria ocorrido delito previsto no art. 155 do código penal tendo como 
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prejudicado a empresa pública Eletrocar à qual em seu capital no município de Carazinho é 
majoritário; art. 2º : a comissão parlamentar de inquérito terá o prazo de sessenta dias para 
apuração dos fatos e apresentação de conclusão por projeto de resolução ou pedido de 
arquivamento nos termos do art. 62 parágrafo 1º e parágrafo 8º do regimento interno da casa; 
art. 3º a comissão constituir-se-á dos seguintes membros: Vereador Adroaldo De Carli, 
Vereador João Mafalda e Vereador Paulino de Mora; art. 4º. : esta resolução entra em vigor na 
data de  sua publicação. Sala das reuniões Antonio Libório Berwig 25 de fevereiro de 2008. 
Presidente Vereador Luiz Leite. 1º Vice-presidente Vereador Cláudio santos. 2º Vice – 
presidente Vereador Vilson Paese; 1º  secretário Vereador Jaime Fragoso e 2º secretário 
Vereador João Mafalda; Presidente Vereador Luiz Leite; solicitamos ao senhor secretário 
para que proceda a leitura dos pareceres das comissões de justiça e finanças, bem como da 
comissão de ordem econômica e social; Secretário Vereador Cláudio santos;  parecer da 
comissão de justiça e finanças: o presente projeto é constitucional e quanto ao aspecto 
financeiro nada a opor. Sala das reuniões 25 de fevereiro de 2008. Vereador Antonio Azir – 
presidente; Vereador João Mafalda – secretário e relator 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 Cláudio 
Santos –secretário e relator; Vereador Vilson Paese – presidente e Vereador Paulino de Moura 
– membro; Presidente Vereador Luiz Leite; está em discussão os pareceres das comissões 
de justiça e finanças e de ordem econômica e social, não havendo vereador querendo discutir 
colocamos em votação,vereadores que concordam permaneçam como estão os demais que se 
manifestem, aprovados os pareceres por unanimidade; está em discussão o projeto de 
resolução com os pareceres já aprovados, não havendo vereador que queira discutir, 
colocamos em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão os demais que se 
manifestem, aprovado por sete votos a dois; pedimos agora para que o secretário da mesa 
proceda a leitura do requerimento do líder da bancada do PSDB; Secretário Vereador Cláudio 
Santos; Câmara municipal de Carazinho. Senhor Luiz leite. MD Presidente. Através do 
presente venho a vossa presença dizer o que segue: o vereador João Mafalda com assento 
neste poder legislativo como suplente do vereador licenciado Gilnei Jarré que já anunciou o seu 
retorno para o inicio de mês de abril de 2008, assim sendo fica inviável a participação do 
Vereador João Mafalda na CPI que irá apurar irregularidades contra o Vereador Josélio Guerra, 
desta forma solicito a substituição do vereador João Mafalda pelo Vereador Cláudio santos, 
nestes termos peço e aguardo deferimento. Carazinho, 20 de fevereiro de 2008. Jaime Fragoso 
– líder da bancada do PSDB; Presidente Vereador Luiz Leite; antes de encerrarmos esta 
reunião gostaria de pedir aos senhores vereadores para que formassem a comissão de 
segurança pública que ainda está faltando ser formada, eu gostaria que ela fosse formada hoje, 
pelos senhores vereadores, que os partidos possam indicar cada um seu representante, para 
que possamos completar as comissões do poder legislativo de Carazinho, senhor Jaime 
Fragoso; Vereador Jaime Fragoso; o PSDB indica o Vereador Cláudio Santos ; Vereador 
Felipe Sálvia; PDT, Vereador Felipe Sálvia; Presidente Vereador Luiz Leite; PMDB; 
Vereador Adroaldo De Carli ; PMDB indica o Vereador Déio ; Presidente Vereador Luiz 
Leite; bancada do PTB; Vereador Antonio Azir; Vereador Paulino de Moura, só que são 
quatro e só tem três na comissão; Presidente Vereador Luiz Leite; gostaria que os membros 
dessa comissão se reunissem essa semana e pudessem nos indicar já o presidente da 
comissão, já solicitei na reunião passada que as demais comissões já pudessem também por 
documento informar à mesa diretora os presidentes das referidas comissões; Vereador Jaime 
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Fragoso; questão de ordem presidente, a comissão são três membros, e nós indicando cada 
partido ficou quatro, então um tem que ficar fora, não sei como vai ser escolhido, que a 
comissão ficou prejudicada, são três só; Presidente Vereador Luiz Leite; vocês depois sentam 
e resolvem, uma questão ode buscar a parceria e participação de todos os partidos, 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 17/03/08 as 19:30 
horas, uma boa noite a todos.  
 
 
 
 
 
 
 
         Vereador Luiz Leite                                               Vereador Cláudio Santos  
                   Presidente                                                                Secretário  
 
 
 


