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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 22/04/08; Convido o Vereador Jaime Fragoso, para proceder à leitura de 
um trecho da Bíblia e todos se posicionem em pé; (leitura da bíblia); Colocamos em 
apreciação a ata da reunião ordinária do dia 10/04/08,  não havendo vereador  querendo 
discutir coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão os 
demais se manifestem,aprovada a ata do dia 10/04/08 por unanimidade. Convido o 
senhor secretario para que proceda a leitura do expediente da presente reunião; 
Secretario Vereador Cláudio Santos Expediente da reunião ordinária de 22/04/08 Of. 
91/08 Centrais Elétricas de Carazinho - resposta ao OD 335/08 proposição de autoria do 
Vereador Adroaldo De CarIi Of 074/08 executivo Municipal encaminha projeto de lei n" 
056/08, o qual autoriza concessão de auxilio financeiro a diversas associações, de bairros 
de Carazinho, no valor de R$ 3.111,11, para cada associação. Of- 075/08 do Executivo 
Municipal, encaminhando projeto de Lei n" 157/08- o qual inclui meta na lei Municipal a" 
6,644 – LDO/2008 e autoriza abertura de crédito especial no orçamento de 2008, 0f. 
076/08 do Executivo Municipal, encaminhando projeto de lei nº 058/08 o qual autoriza 
contratação emergencial de servidores para a Fundação Educacional e Tecnológica de 
Carazinho-FUNDETEC. Of. 077/O8 Executivo Municipal encaminha projeto de lei nº 
059/08 o qual inclui meta nas Leis Municipais n"6-256 - PPA – 2006/2009 e 6.644 - 
LDO/2009 e autoriza abertura de crédito especial no orçamento da Câmara Municipal, no 
valor de R$ 38.500.00. Oficio nº 2986/08 da Secretaria da Segurança Pública./ Brigada 
Militar em resposta ao OD 161/2008 do Vereador suplente Marcos Soares, A 
congregação das Irmãs do Notre Dame conVida para o lançamento da 2" Edição da 
Cantada Natalina- com café da manhã a partir das 07hs 30 min no centro de eventos do 
Colégio Notre Dame em Passo Fundo, dia 25 de abril, Of 146/08 do Deputado Márcio 
Biolchi em resposta ao OD dos Vereadores Josélio Guerra e Luiz Leite. Adriana Oliveira 
do Programa Primeira Infância Melhor convida o presidente Luiz Leite e demais 
Vereadores para 2º Capacitação  com ênfase no desenvolvimento integral de crianças 
desde a gestão até os cinco anos de idade- O evento acontece de 17 a 18 de abril no 
Capsem. Telegrama do Ministério da Saúde informando liberação de recurso á do Fundo 
Nacional de Saúde, no valor de R$ 9.037.00. Of. n0 049/08 Conselho Municipal de 
Entorpecentes - COMEN - informa os atendimentos prestados por esta entidade no 
primeiro trimestre do ano de 2008. Motosport convida o presidente desse Legislativo, bem 
como os demais Vereadores desta Casa para o evento YAMARA FESTA que será 
realizado na Gare no dia 26 do corrente mês a partir das 10 horas. Of. n° 079/08 do 
Executivo Municipal, encaminha projeto de lei n° 060/08 o qual autoriza abertura de 
crédito suplementar no orçamento de 2008, no valor de RS 246.600,00 Presidente 
Vereador Luiz Leite A seguir convido o secretário para proceder a leitura das indicações, 
requerimentos e moções  Secretário Vereador Cláudio Santos INDICAÇÕES I. 
732/389/08 Solicita à Secretaria de Obras para que realize o fechamento de um buraco na 
Esquina da Rua Guaicurus com a Rua Minuanos. Solicitação de moradores; Vereador 
Cláudio Santos PSDB, I. 733/390/08 Solicita a Secretaria de obras para que realize 
melhorias na Rua Antenor Monteiro dos Santos pois encontra-se em péssimo estado de 
conservação. Solicitação de moradores; Vereador Cláudio Santos PSDB, I. 734/391/08 
Solicita a Secretaria de obras para que realize melhorias na Rua Das Rosas no Bairro 
Cantares. Solicitação de Moradores; Vereador Cláudio Santos PSDB I. 735/392/08 
Solicita que seja colocado um quebra-molas na Rua Walter Fetzer no bairro Oriental em 
frente ao n° 198 residência do Sr. Osmar Ramos de Lima, para que os motoristas que ali 



trafegam reduzam a velocidade que constantemente causa preocupação e perigo aos 
moradores e pedestres da referente via; Vereador Vilson Paese PDT, I. 736//393/08 
Solicita trabalho de limpeza e recolhimento de entulhos no final da Rua Otto Albino 
Guerardht ao lado do nº. 371 Bairro Sommer. Solicitação dos moradores; Vereador 
Adroaldo De Carli PMDB I. 737/394/08 Solicita trabalho de limpeza e de melhorias do 
trecho de calçamento em toda a extensão da Rua Monte Alegre, localizada no Bairro 
Hípica. Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 738/395/08 Solicita trabalhos de melhorias 
no trecho do calçamento da Rua Tiradentes a partir do n° 92, pois a mesma possui muitos 
buracos, localizada no Bairro Santo Antônio. Solicitação de moradores; Vereador 
Adroaldo De Carli PMDB I. 739/396/08 Solicita para que a Secretaria de Obras realize 
visita na Rua Arthur Bernardes, Bairro Sassi, para que seja feita uma vala de emergência 
em toda a sua extensão para escoamento das águas das chuvas e limpeza da mesma; 
Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 740/397/08 Solicita ao setor competente, que efetue 
a instalação de tubos na Av. Pátria esquina com a Travessa Vitória, onde diversas vezes 
foram feitas melhorias não solucionando os problemas; Vereador Gilnei Jarré PSDB, I. 
741/398/08 Solicita que seja efetuada reperfilagem asfaltica (PMF) nos buracos existentes 
na rua Tupiniquins entre as ruas Senador Salgado Filho e Dr. Guilherme Schultz no bairro 
Alvorada visto que o determinado trecho encontra-se em péssimo estado e esta causando 
danos aos veículos que circulam diariamente pelo local Vereador Gilnei Jarré PSDB; I. 
742/399/08 Solicita a realização de operação tapa buracos na rua Egídio Antônio Endler 
no Distrito Industrial Carlos Augusto Fritz, devido aos buracos existentes; Vereador Gilnei 
Jarré PSDB, I. 743/400/08 Solicita que seja feita uma operação tapa buracos no bairro 
Sommer, nas ruas Braulino Lopes, Setembrino Ramos, Edilon Geyer, João Eduardo 
Kraemer, Anália Weber, José Brizola e Onivia Moura, devido aos inúmeros buracos 
existentes no local; Vereador Gilnei Jarré PSDB I. 744/401/08 Solicita melhorias como 
patrolamento, cascalhamento e compactação na rua paralela a RS-330 Distrito de São 
Bento em toda sua extensão, inclusive em frente à propriedade do Sr. Luís Henrique 
Scwalbert, o qual não era atendido por motivos de divergências políticas; Vereador Gilnei 
Jarré PSDB, I. 745/402/08 Solicita que seja feita uma reperfilagem asfáltica (tipo CDBUQ) 
sobre uma canalização realizada na Av. Flores as Cunha entre as ruas Antônio José 
Barllete e Antônio Vargas, devido estar cedendo em determinados locais e acumulando 
água, principalmente na parada de ônibus e também frente aos estabelecimentos. 
Vereador Gilnei Jarré PSDB I. 746/403/08 Solicita trabalhos de conserto do calçamento 
da Rua Humberto Campos;  Solicita trabalhos conclusão de Calçamento na Rua José 
Edmundo Loeff, que seja feito em toda sua extensão. Solicitação dos moradores; Solicita 
trabalhos de conserto do calçamento da Rua Victor Hugo Fetzer no bairro Floresta. 
Solicitação dos moradores;  Solicita trabalhos de conserto do calçamento da Rua Anita 
Garibaldi no bairro Braganholo. Solicita trabalhos de conserto do calçamento ou 
recapeamento asfáltico da Rua Tupiniquins no bairro Conceição.   Solicita trabalhos de 
recapeamento asfáltico da Rua Padre Gusmão no Bairro Fábio. Vereador Vilson Paese 
PDT I. 747/404/08 Solicita melhores estudos quanto ao local destinado a instalação de 
semáforos na Av. Flores da Cunha, pois temos recebido muitas reclamações no sentido 
de que existe com a instalação de alguns que ainda hão por vir em pontos já 
determinados, um excesso, pois os mesmos ficam a uma distância de apenas uma 
quadra um do outro, e a intenção de desafogar o trânsito com a criação do terminal 
rodoviário caí por terra em função do elevado tempo de espera junto aos sinais. Vereador 
Felipe Sálvia PDT I. 748/405/08 Solicita que seja efetuado a colocação de bueiros e 
limpeza da rua Lauro Webber, no Residencial Planalto; Solicita trabalhos de limpeza na 
área destinada a Praça no bairro Planalto. Solicitação dos moradores que reclamam da 
grande quantidade de mato existente no local; Solicita ao setor competente a construção 
de um abrigo de ônibus maior na rua Alberto Valle de Souza, em frente ao número 183, 



no bairro São Jorge. Solicitação dos moradores que reclamam da falta de um lugar para 
se abrigar principalmente em dias de chuva; Solicita trabalhos de reparos no calçamento 
da rua Presidente João Goulart, no bairro Boa Vista. Solicitação dos moradores da rua; 
Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação, canalização e limpeza 
da rua Santa Catarina Labourê, no bairro Alvorada. Solicitação dos moradores da rua; 
Solicita reparos no calçamento da rua Coroados, no bairro Princesa. Tal solicitação vem 
em decorrência da grande quantidade de buracos existentes na rua; Solicita trabalhos de 
patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua Ramalho Piva, que dá 
acesso à estrada de xadrez; Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, 
compactação e limpeza da rua Olmiro Ramos, no bairro Floresta. Solicitação dos 
motoristas que utilizam a via de acesso às granjas; Solicita trabalhos de reparos na 
pavimentação asfáltica da rua Ipiranga trecho entre a Av São Bento e rua Padre Gusmão, 
no bairro Hípica. Solicitação dos moradores que reclamam da grande quantidade de 
irregularidades na rua; Solicita trabalhos de capina e limpeza da rua Antônio José 
Barlette, no bairro Santo Antônio. Solicitação dos moradores da rua; Solicita trabalhos de 
reparos na pavimentação asfáltica da rua Guilherme Beccon, no bairro Vila Rica. A rua 
encontra-se com várias irregularidades, sendo que é de trafego intenso de veículos e 
pessoas uma vez que dá acesso a escola, posto de saúde e Secretaria de Obras. 
Vereador Luiz Leite PDT I. 749/406/08 Solicita a Secretaria de Obras a realização 
patrolamento e posterior compactação da Rua Coroados, B. Princesa Vereador Jaime 
Fragoso  PSDB I. 750/407/08 Solicita a Secretaria de Obras a realização de melhorias no 
calçamento da Rua Pinheiro Machado, B. Oriental; Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 
751/408/08 Solicita a Secretaria de Obras a realização de patrolamento, cascalhamento e 
posterior compactação da Rua Marimar, B. Winckler; Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 
752/409/08 Solicita a Secretaria de Obras a realização de patrolamento, cascalhamento e 
posterior compactação da Rua Lúcio de Brito, B. Winckler. Vereador Jaime Fragoso 
PSDB I. 753/410/08 Solicita ao Departamento de Trânsito aumente o quebra-molas da rua 
Silva Jardim próximo à esquina da rua Antonio Vargas Vereador Josélio Guerra PMDB I. 
754/411/08 Solicita a Secretaria de Obras do Município estude a possibilidade de 
consertar a escada localizada na Rua Silva Jardim na passagem dos trilhos próximos 
Avenida Mauá, fundos Posto Bellenzier Vereador Josélio Guerra PMDB I. 755/412/08 
Reiterando o pedido para que a Secretaria de Obras realize, com urgência, conserto na 
boca de lobo da rua São Paulo esquina com a Agnelo Senger no bairro Oriental Vereador 
Josélio Guerra PMDB I. 756/413/08 Reiterando o pedido para que a Secretaria de Obras 
realize, com urgência, conserto na boca da rua localizada entre as ruas Pernambuco e 
Vicente Esteris no bairro Oriental;Vereador Josélio Guerra PMDB I. 757/414/08 
Reiterando o pedido para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de colocação 
de sinaleira na Avenida Flores da Cunha esquina com Mercedes M. da Luz, entrada para 
UPF; Vereador Josélio Guerra PMDB I. 758/415/08 Solicita a realização de operação tapa 
buracos na rua Guilherme Beccon no Bairro Vila Rica. Vereador Josélio Guerra PMDB I. 
759/416/08 Solicita trabalhos de limpeza nas margens da rua Antônio Vargas no bairro 
Loeff e posteriormente a execução de passeio pavimentado, pois a mesma não possui 
calçadas e os pedestres utilizam à pista para locomoção, deixando-os expostos ao risco 
de atropelamento; Vereador Josélio Guerra PMDB I. 760/417/08 Solicita, com urgência, 
re-pintura do quebra-molas da rua Guilherme Beccon no enfrente a escola Carlinda de 
Britto no bairro Vila Rica; Vereador Josélio Guerra PMDB I. 761/418/08 Solicita ao 
executivo que determine ao setor competente que seja feitas melhorias como 
patrolamento, cascalhamento e compactação na rua Epitácio pessoa entre as ruas 
Parecis e Otavio Rocha tendo em vista que a via é de poucos moradores e de pequeno 
trafego, mas esquecida pelo setor publico Vereador Gilnei Jarré PSDB I. 762/419/08 
Solicita a Secretaria de obras para que realize melhorias na Rua Antonio Pasin, Bairro 



Dileta. Solicitação de Moradores Vereador Cláudio Santos PSDB I. 763/420/08 Solicita a 
Sec. de Obras a limpeza de uma boca de lobo localizada na Av. Mauá (Trecho 
compreendido Rua Alferes Rodrigo e Av. Flores da Cunha). Pois o mesmo encontra-se 
entupido causando transtorno em dias de chuvas. Solicitação de Moradores; Vereador 
Cláudio Santos PSDB I. 764/421/08 Solicita ao DPTº de Transito que providencie a 
colocação de uma placa indicando sinaleira na Av. Mauá ( Trecho entre a Rua Alferes 
Rodrigo e Av. Flores da Cunha). Solicitação de moradores; Vereador Cláudio Santos 
PSDB I. 765/422/08 Solicita à Secretaria de Obras para que realize com a maior 
brevidade possível à pintura de um quebra-mola na Rua Leo Neuls. Pois o mesmo 
encontra-se com a pintura apagada causando aos motoristas freadas bruscas ou nem 
enxergam o mesmo. Solicitação de moradores. Vereador Cláudio Santos PSDB 
Presidente Vereador Luiz Leite  gostaria de solicitar ao vereador Adroaldo De Carli se 
pudesse assumir os trabalhos para secretariar o Vereador Cláudio Santos esta um pouco 
indisposto hoje. Solicitamos ao Vereador Adroaldo De Carli para proceder a leitura dos 
requerimentos e moções Secretário Vereador Adroaldo De Carli REQUERIMENTOS  
Requerimento de pesar R. 766/110/08 Solicita que seja enviado oficio com votos de 
profundo pesar aos familiares do Sr. Osmar Camejo, pelo seu falecimento ocorrido no dia 
13 de abril do corrente. 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. A 
família enlutada do Sr. Osmar Camejo nossos mais sentidos pêsames pelo infausto 
ocorrido. Vereador Vilson Paese PDT R. 767/111/08 votos de pesar do mesmo teor do 
anterior estornando condolências  aos familiares do sr. Osmar Camejo Vereador Gilnei 
Jarré PSDB R. 768/112/08 Requerimento a mesa diretora Solicita a Mesa Diretora  a 
listagem dos servidores municipais do Poder Legislativo, com seus respectivos padrões 
salariais. Isto posto, deseja-se que nos seja fornecida tais informações com a máxima 
urgência. Vereador Gilnei Jarré PSDB R. 769/113/08 Solicita que seja enviado oficio a 
ALL – América Latina Logística, reiterando solicitação datada de 04/12/2006 ao setor 
competente desta, que seja refeita a pintura da sinalização, bem como a colocação de e 
marcações nas vias públicas, onde houver a passagem de trilhos ferroviários em nosso 
município, tendo em vista que as sinalizações existentes encontram-se em péssimo 
estado colocando em risco a segurança de motoristas e pedestres, tal encaminhamento 
será enviado também ao setor competente de fiscalização municipal para que  
providencias cabíveis sejam tomadas; Vereador Gilnei Jarré PSDB R. 770/114/08 Solicita 
que seja enviado oficio ao Diretor da Coviplan – Concessionária Rodoviária do Planalto 
S.A. de nosso município, solicitando para que seja feita a pintura no asfalto sinalizando as 
faixas de segurança do Trevo Dyógenens Martins Pinto localizado na BR 285, para maior 
visibilidade dos motoristas e maior segurança dos pedestres que circulam diariamente 
pelo local; Vereador Gilnei Jarré PSDB R. 771/115/08 Solicita que seja enviado oficio ao 
Diretor da Corsan, solicitando com maior brevidade possível que seja feita a reposição do 
pavimento (asfalto) na rua Fernando Ferrari, em frente ao número 1066, onde foram 
realizados reparos na rede, informamos que junto ao local reparado, ocorreram 
infiltrações devido aos vazamentos, sendo passível de desmoronamento a qualquer  
momento. Vereador Gilnei Jarré PSDB R. 772/116/08 Solicita que, seja enviado ofício ao 
Diretor Presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social – FGTAS, Sr. 
Ronaldo Nogueira de Oliveira, solicitando estudos no sentido de reativar os cursos 
profissionalizantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, de 
Carazinho em uma parceria com a Fundação, pois atualmente esta entidade que sempre 
proporcionou aos Carazinhenses a capacitação profissional através de seus cursos 
encontra-se desativada, fazendo com que muitas pessoas, principalmente pais tenham 
nos procurado solicitando nossa intervenção quanto a sua reabertura, inclusive muitos 
destes pais, fizeram lá seu curso profissionalizante e agora gostariam de proporcionar aos 



seus filhos também esta oportunidade. O Senai tem como objetivo promover o 
desenvolvimento e o aprimoramento da indústria nacional, atuando na capacitação de 
profissionais e no aperfeiçoamento dos produtos e processos das indústrias, por meio de 
cursos e serviços técnicos e tecnológicos, é com certeza uma entidade que se dedica ao 
desenvolvimento e ao aprimoramento da indústria atuando em duas áreas 
complementares: educação profissional e serviços técnicos e tecnológicos. Vereador 
Felipe Sálvia PDTR. 773/117/08  Requerimento de Pesar Solicitam que seja enviado 
oficio de profundo pesar ao colega desta casa Vereador Jaime Fragoso e demais 
familiares do Sr. Dorival Gonçalves Fragoso, pelo seu falecimento ocorrido no dia 16 
/04/2008, o qual expressamos nossos mais profundos sentimentos pelo infausto 
acontecimento. Assinado por todos os Vereadores desta Casa R. 774/118/08 Solicita que 
seja enviado oficio ao Conselho Municipal de Trânsito para que reavalie a possibilidade 
de instalação de um redutor de velocidade (tipo quebra molas) na rua São Luís, por esta 
uma via de trafegabilidade, veículos motores e pedestres. Alem disso oferece a 
acessibilidade  a diferentes bairros e ainda especialmente por ser adjacências de escolas 
com fluxo constante de crianças  e adolescentes. É oportuno salientar que do 
conhecimento que se tem quanto as normas de transito pelo que disposto impossibilitaria 
a instalação de redutores, pelas características geográficas apresentadas, mas reitera-se 
tal pedido pela necessidade premente de reduzir a velocidade em tal local. Vereador 
Gilnei Jarré PSDB Seriam estes os requerimentos apresentados pelos srs. Vereadores. 
Agora passaremos as moções apresentadas. MOÇÕES M. 775/144/08 Solicita que, seja 
enviado ofício de mesmo teor parabenizando a Associação dos Moradores do Bairro São 
Jorge, na pessoa da Sra. Presidente Adriana Pilger e o Centro Comunitário do Bairro São 
Jorge, na pessoa do Sr. Presidente Arlindo Alves, pelo excelente trabalho e empenho na 
organização do churrasco realizado no dia 13 de abril de 2008 em comemoração ao Dia 
de São Jorge – Santo Guerreiro que é comemorado no dia 23 de abril de 2008; Nossos 
parabéns  a toda a direção e demais colaboradores Vereador Adroaldo De Carli PMDB M. 
776/145/08 Solicita que, seja enviado ofício de mesmo teor parabenizando a Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, na pessoa do Sr. Presidente Deputado Alceu 
Moreira - PMDB e o Líder do Governo, na pessoa do Sr. Deputado Márcio Biolchi - 
PMDB, pelas comemorações dos 173 anos da Assembléia Legislativa do RS, 
comemorados no dia 20 de abril de 2008; Vereador Adroaldo De Carli PMDB M. 
777/146/08 Solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, 
seja enviado ofício de mesmo teor parabenizando o Banco do Brasil Agência de 
Carazinho, na pessoa do Sr. Gerente Geral João Paulo Comerlato e o Supermercados 
Economia, na pessoa do Sr. Sócio-proprietário Dalci Leite,  pela doação de kits escolares 
às escolas da rede municipal de ensino do nosso município, no dia 10 de abril de 2008. 
Nossos parabéns e desejamos sucesso a todos. Vereador Adroaldo De Carli PMDB M. 
778/147/08 Solicita que, seja enviado ofício parabenizando a JCI de Carazinho, na 
pessoa do Sr. Presidente Guilherme Cordazzo Tibola, por representar nosso município e 
o Brasil na Conferência das Américas de 2008, no concurso de debates que tem por 
meta, ser a “Rota por Descobrir”, a realizar-se de 30 de abril a 03 de maio de 2008 na 
cidade de Panamá. Nossos parabéns sucesso e boa sorte Vereador Adroaldo De Carli 
PMDB M. 779/148/08 Solicita que, seja enviado ofício de mesmo teor parabenizando o 
Sindicato do Comércio Varejista de Carazinho - SCVC, na pessoa do Sr. Presidente 
Erselino Achylles Zottis, empossado neste início do mês de abril de 2008, Diretor 
Regional da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do 
Sul – Fecomércio. Vereador Adroaldo De Carli PMDB 780/149/08 Solicita que, seja 
enviado ofício parabenizando a Universidade Luterana do Brasil – Ulbra, na pessoa do Sr. 
Valdemar Sjlender – Novo Diretor da Ulbra Carazinho, pela sua posse oficializada no dia 
16 de abril de 2008, no salão de Atos da universidade, e o mesmo, retorna ao município 



após um ano e meio para dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo professor Remi 
Rigo sendo reconhecido em todo o país em função da preocupação com a excelência 
técnica da educação, mas também com a preocupação ética e com a valorização do ser 
humano; nossos parabéns desejamos sucesso Vereador Adroaldo De Carli PMDB M. 
781/150/08 o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental cumprimenta o sr. 
Erselino Zottis no mesmo teor da moção apresentada pelo Vereador Adroaldo De Carli 
dirigida ao Presidente do sindicato  comercio varejista  de Carazinho, esta de autoria do 
Vereador Gilnei Jarré PSDB M. 782/151/08 Solicita que seja enviado oficio de 
cumprimentos ao Pastor Waldemar Sjlender por sua indicação como Diretor da Ulbra 
Carazinho do mesmo teor do Vereador Adroaldo De Carli esta do Vereador Gilnei Jarré 
PSDB M. 783/152/08 Solicita que seja enviado oficio de cumprimentos ao Professor Remi 
João Rigo pelo destacado trabalho efetuado frente a Ulbra Carazinho, uma das maiores 
Universidades do Estado, hoje referendado através da oferta de diversificados e 
qualificados cursos de graduação e pós-graduação, como timoneiro do processo de 
execução da obra física e implantação dos cursos. Ao mesmo tempo externamos 
reconhecimento alem do profissional ético e gabaritado pelo exemplo de ser humano e 
propulsor da cultura local. Reitera ainda desejo de pronto restabelecimento  da saúde e 
retorno dos afazeres  cotidianos da vida em comunidade, galgada nas funções de gestor, 
professor, regente, conselheiro e amigo  Vereador Gilnei Jarré PSDB M. 784/153/08 
Solicita que seja enviado oficio de cumprimentos a Senhora Iverlane Denicoló, proprietária 
da Loja Ive LaVie, parabenizando pela passagem dos 15 anos de atividades em nosso 
município. Externamos nossas considerações  a esta empresa e toda a equipe de 
funcionarias que proporcionam a qualidade, seriedade e dedicação aos clientes. Reitera 
ainda que a empresa seja motivo de orgulho para o município. Vereador Gilnei Jarré  
PSDB. M. 785/154/08 Solicita que, seja enviado ofício ao CPERS/Sindicato, e as Escolas 
Estaduais do Município, manifestando o apoio desta Casa Legislativa com relação à 
paralisação que ocorreu na última quinta-feira, dia 17 de abril, onde o objetivo principal 
era denunciar os “ataques” sofridos por parte do atual Governo do Estado (conforme 
declaração da Diretora do Núcleo do CPERS, Sra. Isaura Salles), buscando a defesa da 
escola pública com uma educação de qualidade e com condições para isso, bem como 
um salário digno para os educadores que possuem uma das mais nobres missões da 
história. Este projeto de enturmação e multiseriação é uma das maiores provas de que o 
atual Governo do Estado muito pouco preocupa-se com a educação de nossas crianças e 
adolescentes, pois é praticamente impossível dar a atenção necessária a todos em salas 
superlotadas, caindo com isso à produtividade e a rendimento do aluno. O estado não 
investe em melhorias, não repassa verbas, não nomeia mais professores e funcionários, 
fecha bibliotecas e laboratórios de informática, e se não fosse o esforço dos pais e 
voluntários a situação seria ainda pior. Não podemos permitir que o atual governo 
sucateie também a educação de nossos filhos. Vereador Felipe Sálvia PDT M. 786/155/08 
Solicita que, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, ao Sr. Fernando 
Lemos, Presidente do Banrisul e ao Sr. Antonio Milton Loureiro de Mello, gerente da 
Agência do Banco do Estado do Rio Grande do Sul – BANRISUL, em nosso município, 
cumprimentando-lhes pela divulgação de que o Banrisul passou a integrar a lista das 
2.000 maiores empresas do mundo, aparecendo pela primeira vez no estudo publicado 
pela revista norte-americana Forbes, especializada em economia, finanças e negócios. 
Com certeza, isto é a prova do qualificado trabalho desenvolvido pelo quadro de 
funcionários e por toda direção do Banco, que preocupa-se em proporcionar aos seus 
clientes um banco competente, atual e produtivo. Recebam assim, o reconhecimento 
deste Poder, por tão significativo e importante registro, bem como pelo fato de terem 
recebido recentemente uma premiação na categoria de melhor projeto em nível mundial 
que envolve, num único cartão, o governo eletrônico (Autoridade Certificadora do Rio 



Grande do Sul) e o sistema bancário, recebido no mês de março em Londres. Nosso 
desejo sincero é de que o Banco dos gaúchos continue prosperando e que continue 
sendo nosso, da nossa gente, da nossa terra; Vereador Felipe Sálvia PDT M. 787/156/08 
Solicita que, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Presidente da 
República, ao Ministro do Desenvolvimento Agrário, ao Ministro da Justiça, a Promotoria 
Pública de Carazinho, manifestamos nosso contentamento, quanto à divulgação de que 
oficialmente a “Fazenda Coqueiros”, alvo de consecutivos ataques por parte do 
Movimento dos Sem Terra (MST) não será desapropriada, tranqüilizando assim, não só 
os proprietários da Fazenda, mas todos os proprietários rurais do país, pois uma decisão 
contrária abriria jurisprudência, ocasionando novas invasões em terras produtivas. Há um 
bom tempo vimos, através desta Casa Legislativa, solicitando providências neste sentido, 
buscando que o direito constitucional a propriedade, que é produtiva, fosse assegurado. 
Ao longo de todo este tempo muitos foram os prejuízos dos proprietários com os ataques 
de vandalismo dos sem terra, esperamos que agora, a partir dessa medida, isso 
finalmente tenha um fim. Queremos mais uma vez, como homem público, manifestar não 
só nosso contentamento, mas também nosso agradecimento pelo fato de que está 
decisão foi pautada na coerência e no respeito aos direitos constitucionais do cidadão. 
Não seria justo que depois de todos os ataques sofridos e suportados por parte dos 
proprietários da Fazenda Coqueiros, ela fosse desapropriada, mesmo porque é uma área 
comprovadamente produtiva, devendo assim ser isenta de desapropriação; Vereador 
Felipe Sálvia PDT M. 788/157/08 Solicita que, seja enviado oficio de cumprimentos ao 
Senhor PAULINHO DE QUADROS, pela posse como novo Patrão do CTG Rincão 
Serrano, bem como a toda nova Patronagem que tomou posse no dia 12.04.2008. 
Desejamos a todos, sucesso nesta nova empreitada, com a certeza de que esta Entidade 
Tradicionalista continuará a honrar as tradições gaúchas, como é de seu costume e do 
conhecimento de toda comunidade carazinhense. Que esta cavalgada seja de muito 
sucesso. Vereador Vilson Paese PDT M. 789/158/08 Também uma moção dirigida ao sr. 
Erselino Zottis  empossado diretor da FECOMERCIO do mesmo teor das moções do 
Vereador Adroaldo De Carli PMDB e Vereador Gilnei Jarré PSDB, esta de autoria do 
Vereador Luiz Leite PDT. M. 790/159/08 Solicita que, seja enviado ofício de cumprimentos 
a Sra Sandra Sebben Prefeita do Município de Almirante Tamandaré do Sul e demais 
organizadores da 3ª Expotamandare e 5ª edição do Gaitaço que foi realizado do dia 16/04 
à 21/04/2008 na Cidade de Almirante Tamandaré do Sul. É com grande satisfação que 
parabenizamos a sra. Sandra Sebben pelo excelente emprenho na realização deste 
evento que leva o reconhecimento de nossa região para os mais diversos lugares do 
nosso país até no exterior Vereador Josélio Guerra PMDB. Seriam essas sr. presidente as 
moções para a presente reunião. Presidente Vereador Luiz Leite  eu queria 
cumprimentar os servidores da casa, os srs. Vereadores demais pessoas que se 
encontram no plenário, a imprensa falada que se faz presente. Conforme acordo de 
lideranças foi suprimido o intervalo regimental, bem como o grande expediente desta 
reunião ordinária. Passamos de imediato a votação dos requerimentos e moções. 
Convido o sr. Secretário para proceder a leitura do numero e autor dos requerimentos.  
Vereador Gilnei Jarré questão de ordem sr. presidente, pedimos destaque no 
requerimento nº 11, para votar em separado, moção 11, é moção de apoio, é moção ta. 
Presidente Vereador Luiz Leite pois não vereador Josélio.  Vereador Josélio Guerra  
gostaria de pedir vistas da moção nº 11 vereador, pra me interar mais do assunto.  
Presidente Vereador Luiz Leite primeiramente ler o nº e autor dos requerimentos 
Secretário Vereador Adroaldo De Carli requerimentos para apreciação em bloco. 
Requerimento de nº 04 de autoria do Vereador Gilnei Jarré, PSDB, Requerimento de nº 
05 de autoria do Vereador Gilnei Jarré, PSDB,  Requerimento de nº 06 de autoria do 
Vereador Gilnei Jarré, Requerimento de nº  07 de autoria do Vereador Felipe Sálvia PDT, 



Requerimento de nº  09 de autoria do Vereador Gilnei Jarré, PSDB. Os demais 
requerimentos eles eram de pesar dirigido a mesa diretora, seriam esses os 
requerimentos para apreciação em bloco, sr. presidente. Presidente Vereador Luiz Leite 
coloco em discussão a urgência dos referidos requerimentos. Não havendo vereador que 
queira discutir a urgência, coloco em votação a urgência dos requerimentos, vereadores 
que concordam permaneçam como estão os demais se manifestem, aprovada a urgência 
dos requerimentos por unanimidade. Esta em discussão os requerimentos com as 
urgências já aprovadas. Vereador Gilnei Jarré pra discutir os requerimentos Vereador 
Gilnei Jarré sr. presidente, srs, vereadores, eu pedi um destaque especial a solicitação 
deste vereador, a gente sabe que por diversos vereadores já foi solicitado é um redutor de 
velocidade na rua São Luiz e quando a gente tava a frente da secretaria não conseguimos 
ter êxito com a aprovação do conselho, então estamos reiterando novamente esse 
pedido. Acredito que com o auxilio de todos os vereadores porque entendemos que é 
uma rua com bastante declive, a lei não permite a colocação de um redutor, mas eu acho 
que uma vida ta alem de uma irregularidade, então eu peço o apoio de todos, inclusive se 
puderem se manifestar com o conselho para que nós tenhamos esse requerimento 
aprovado. Obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite  continua em discussão os 
requerimentos, Não havendo vereador querendo discutir  colocamos em votação em 
bloco todos os requerimentos, vereadores que concordam permaneçam como estão os 
demais se manifestem, aprovado os requerimentos por unanimidade. Solicito  o sr. 
Secretario para proceder a  leitura do nº e autor das moções e colocamos em destaque a 
moção de nº 11 de autoria do Vereador Felipe Sálvia.  Secretário Vereador Adroaldo De 
Carli   moções para apreciação em bloco. Moção de nº 10 de autoria do Vereador Gilnei 
Jarré PSDB Moção de nº  09 de autoria do Vereador Gilnei Jarré PSDB Moção de nº 08 
de autoria do Vereador Gilnei Jarré PSDB Moção de nº 07 de autoria do Vereador Gilnei 
Jarré PSDB Moção de nº 06 de autoria do Vereador Adroaldo De Carli PMDB  Moção de 
nº 05 de autoria do Vereador Adroaldo De Carli PMDB Moção de nº 04 de autoria do  
Vereador Adroaldo De Carli PMDB, Moção de nº 03 de autoria do  Vereador Adroaldo De 
Carli PMDB, Moção de nº 02 de autoria do Vereador Adroaldo De Carli PMDB Moção de 
nº 01 de autoria do  Vereador Adroaldo De Carli PMDB Moção de nº 12 de autoria do  
Vereador Felipe Sálvia PDT Moção de nº 14 de autoria do  Vereador Vilson Paese PDT 
Moção de nº 15 de autoria do Vereador Luiz Leite PDT  Moção de nº 13 de autoria do  
Vereador Felipe Sálvia PDT Moção de nº 16  de autoria do  Vereador Déio PMDB.  
Presidente Vereador Luiz Leite colocamos em discussão a urgência das moções, não 
havendo vereador que queira discutir a urgência das moções, colocamos em votação, 
vereadores que concordam permaneçam como estão os demais se manifestem, aprovada 
a urgência das moções por unanimidade. Esta em discussão as moções com as 
urgências já aprovadas. Não havendo vereadores querendo discutir, colocamos em 
votação, vereadores que concordam permaneçam como estão os demais  se manifestem. 
Aprovadas as moções por unanimidade. Existe aqui uma moção em destaque solicitada 
pelo vereador Gilnei Jarré de autoria do Vereador Felipe Sálvia. solicitamos ao secretário 
para que faça a leitura do nº e autor  Secretário Vereador Adroaldo De Carli  moção 
esta de nº 11 de autoria do Vereador Felipe Sálvia PDT.  Presidente Vereador Luiz Leite  
salientamos que esta moção, houve um pedido de vistas do Vereador Josélio Guerra 
bancada do PMDB com acordo do autor da mesa. Passamos agora a votação dos 
projetos de lei, solicito ao sr. secretário para que proceda a leitura da ementa e autor dos 
referidos projetos e também solicito ao plenário se votaremos os projetos um a um ou em 
bloco. Pois não Vereador Vilson Paese Vereador Vilson Paese  a bancada do PDT 
concorda até porque todos os projetos embora tenham chegado em nossas mãos agora 
de manhã, mas todos os projetos, não tem projetos polêmicos, não tem problemas com 
relação a questionamento mas de repente o Gilnei pode fazer um comentário até com 



relação e a gente pode até a serem discutidos  Presidente Vereador Luiz Leite vereador 
Gilnei Jarré.  Vereador Gilnei Jarré  questão de ordem sr. presidente, eu só peço que 
seja botado em votação  em separado o Projeto de lei complementar 02/08 do Vereador 
Felipe Sálvia, o resto sem problemas nenhum de votar em bloco. Presidente Vereador 
Luiz Leite  irá para votação em separado então o projeto de lei na ordem do 02/08 de 
autoria do Vereador Felipe Sálvia. Solicitamos ao sr. secretário para proceder a leitura da 
emenda e autor dos referidos projetos.  Secretário Vereador Adroaldo De Carli Projeto 
de Lei 043/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Consolida a legislação que cria o 
Conselho Municipal de Trânsito de Carazinho . PROCESSO 567/073/08 Projeto de Lei n° 
056/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza concessão de auxilio financeiro a 
diversas Associações de Bairros de Carazinho, no valor de R$ 3.111,11. PROCESSO 
727/087/08, Projeto de Lei n° 057/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Inclui meta na 
Lei Municipal n° 6.644 – LDO/2008 e autoriza abertura de crédito especial no orçamento 
de 2008. PROCESSO 728/088/08, Projeto de Lei n° 059/08, Autor: Executivo Municipal, 
Ementa: Inclui meta nas Leis Municipais n° 6.256 – PPA 2006/2009 e 6.644 – LDO/2008 e 
autoriza abertura de crédito especial no orçamento da Câmara Municipal, no valor de R$ 
38.500,00. PROCESSO 730/090/08,  Presidente Vereador Luiz Leite solicitamos ao sr. 
secretario para proceder a leitura dos pareceres das comissões de justiça e finanças, bem 
como da comissão de ordem econômica e social dos referidos projetos.  Secretário 
Vereador Adroaldo De Carli  pareceres dos 04 projetos para apreciação em bloco da 
comissão de justiça e finanças  o qual contem o mesmo teor. Parecer:  O presente projeto 
de lei é constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Sala das reuniões 
22/04/08 Vereador Gilnei Jarré Secretário Vereador Antonio Azir Presidente e Vereador 
Josélio Guerra membro, da Comissão de Justiça e finanças. Parecer da Ordem 
Econômica e Social. Também dos quatro projetos que contem o mesmo teor Parecer: O 
presente projeto de lei  encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia. Sala das 
reuniões 22/04/08. Vereador Vilson Paese Presidente e relator, Vereador Cláudio Santos 
Secretario e Vereador Paulino de Moura Membro da comissão de ordem econômica e 
social. Presidente Vereador Luiz Leite colocamos em discussão os pareceres das 
comissões de justiça e finanças, bem como da Ordem econômica e social dos referidos 
projetos de lei que irão em votação em bloco. Não havendo vereador querendo discutir 
colocamos em votação. Vereadores que concordam com os pareceres das referidas 
comissões permaneçam como estão os demais se manifestem. Aprovado por 
unanimidade os pareceres da comissão de Ordem econômica e social e da comissão de 
justiça e finanças. Colocamos em discussão os referidos projetos de lei com os seus  
pareceres já aprovados. Está em discussão Não havendo vereador querendo discutir 
colocamos em votação os referidos projetos de lei. Vereadores que concordam 
permaneçam como estão os demais se manifestem. Aprovado os projetos de lei por 
unanimidade. Solicitamos ao sr. secretario para proceder a leitura da emenda e autor do 
Projeto de lei 002/08 de autoria do sr. Vereador Felipe Sálvia, bem como os pareceres 
das comissões de justiça e finanças e da ordem econômica e social. Secretário Vereador 
Adroaldo De Carli  Projeto de Lei Complementar de emenda a lei complementar de 
autoria do vereador Felipe Salvia projeto este de n° 002/08, o qual Altera a redação da lei 
complementar n° 03/85 (Código de Posturas), em seu Artigo 124 – Capítulo XIX – da 
fabricação, comércio  e transporte de inflamáveis e explosivos, acrescentando incisos e 
parágrafos. PROCESSO nº 301/048/08, nós temos da comissão de justiça e finanças dois 
pareceres um assinado pelo presidente e relator e outro pelo membro da comissão de 
justiça e finanças. Faremos a leitura dos dois pareceres presidente? Então, comissão da 
justiça e finanças inicialmente o parecer com duas assinaturas.  O presente projeto de lei 
com a emenda modificativa  é constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor. 
17/04/08  Vereador Josélio Guerra membro e relator e  Vereador Antonio Azir Presidente 



da comissão de justiça e finanças. Parecer da justiça e finanças voto este em separado.  
Manifesto VOTO CONTRÁRIO a decisão da Comissão de Justiça e Finanças 
(caracterizada pela concordância da maioria dos membros, Presidente e Membro) sobre o 
Projeto de Lei Complementar com Emenda Modificativa em questão. Justificativa do Voto 
em Separado: Justifica-se tal voto pelo fato de que entendemos que a proposta não deve 
prosperar, face às ilegalidades interpretadas abaixo apontadas: Consta do projeto de Lei 
Complementar nº. 002/08, no Art. 1º, um equívoco primário, tendo sido suprimido o item 
“c”, devendo ser ratificado com a ordem alfabética correta, ou seja, do item “a” ao item “h”. 
No que concerte a alínea “a” do Artigo 1º, entende-se não haver justificativa condizente 
quanto à distância mínima exigida, posto que fere o artigo 170, Parágrafo Único da 
Constituição Federal, que reza:  Art. 170 -... “Parágrafo Único – É assegurado a todos o 
livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente da autorização de 
órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”. Na alínea “b”, cabe ressaltar que o 
dever do órgão público é incentivar o desenvolvimento social, com geração de empregos 
e livre concorrência, procurando não ocorrer o impedimento do desenvolvimento social e 
da livre iniciativa. No que se refere a alínea “e” do projeto cabe ao corpo de Bombeiros 
fiscalizar, existindo normas para tanto. Nesse sentido, observa-se que o legislador mais 
uma vez está entrando em uma área que não é de competência do município, já que se 
faz necessário como requisito para liberação do alvará de localização, a entrega do Alvará 
do Corpo de Bombeiros, que têm legislação específica a ser cumprida. Quanto à proposta 
da alínea “h” do Projeto supra citado, que exige caixa separadora de óleo e lama, 
salienta-se que com o advento da municipalização ambiental, igualmente reitera-se haver 
legislação específica para a função do comércio de combustíveis, sendo exigido ao 
empreendedor o cumprimento dos requisitos das normas ambientais. No que tange a 
alínea “i”, que determina a necessidade de serviço de suprimento de ar, faz-se igualmente 
necessário ressaltar que cabe ao empreendedor a opção, pois como uma atividade 
complementar passa a ser facultativo. Portanto, é a Lei do Plano Diretor que normatiza tal 
atividade.  Quanto ao § 1º, 2º e 3º, do Projeto de Lei:  Não cabe a matéria supra no 
Código de Postura disciplinar tais dispositivos. O referido é teor do Código de Obras, que 
tem competência legal para tanto.  No que diz respeito da proposta do Projeto no § 4º:  No 
caso em tela, infringe o Código Tributário Nacional e o Código Tributário Municipal, ambos 
de direito tributário e normas disciplinares específicas.  No parágrafo 5º do Projeto em 
baila diz: No que se refere a este item, não há especificações mínimas quanto ao tipo de 
licença em baila, sendo prudente ressaltar que empreendimentos, uma vez permitidos 
pelo Plano Diretor, dispensam qualquer parecer de outras instâncias.  Salienta-se ainda 
que o projeto de Lei prevê uma Emenda Modificativa, proibindo as operações dos postos 
de abastecimento de combustíveis e serviços pela modalidade (Self-Service), auto-
atendimento. Nesse diapasão o município não tem competência para legislar e sim 
fiscalizar a Lei Federal que normatiza tal atividade. 22 de abril de 2008.Vereador Gilnei 
Jarré Secretário da comissão de justiça e finanças. Seria isso então o voto em separado 
que é contrario. Parecer da Ordem Econômica e Social do mesmo projeto. O presente 
projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia. Sala das reuniões 
22/04/08. Vereador Vilson Paese Presidente e relator, Vereador Cláudio Santos 
Secretario e Vereador Paulino de Moura Membro da comissão de ordem econômica e 
social.  Presidente Vereador Luiz Leite  colocamos em discussão os pareceres da 
comissão de justiça e finanças, bem como o da ordem econômica e social. Colocamos em 
discussão o parecer da comissão de justiça e finanças com o voto em separado do 
Vereador Gilnei Jarré. Vereador Gilnei Jarré para discutir o parecer.  Vereador Gilnei 
Jarré  sr. presidente, srs. Vereadores, eu sugiro que este projeto seja bem, que seja 
retirado, sugestão minha e que os 10 vereadores analisem esse projeto e entendam o que 
é melhor para Carazinho, isso é uma sugestão deste vereador que fez um voto em 



separado, respeito a opinião dos colegas de comissão de justiça e finanças mas eu 
reafirmo e entendo, isso aqui são avaliações minhas é claro que com ajuda de um 
profissional mas eu reafirmo que em alguns momentos o nosso objetivo e o nosso dever 
como legislador é incentivar o desenvolvimento social, com a geração de empregos e livre 
concorrência, procurando não ocorrer impedimento do desenvolvimento social e da livre 
iniciativa. Então eu só quero justificar o meu voto, fiquem a vontade, se quiserem votar, 
colocar em votação meu voto é contrario.  Presidente Vereador Luiz Leite  Vereador 
Antonio Azir para discutir o parecer da comissão de justiça e finanças   Vereador Antonio 
Azir   sr. presidente, srs. Vereadores, as pessoas que se encontram na casa, a Ana que 
mais uma vez acompanha esta sessão eu como presidente da comissão de justiça e 
finanças e o Josélio Guerra como membro, nós fomos favoráveis ao projeto do Felipe 
Salvia até porque esse projeto já houve uma boa analise, tanto da comissão  como 
também do próprio IGAM, este projeto já sofreu alterações necessárias para que 
realmente ficasse em condições de ir a votação e o profissional que assessorou o jarré, 
nós não podemos desfazer de colegas, mas ele esqueceu de alguns itens de alguns 
artigos da constituição que são do art. 30 se eu não me engano, que permite sim legislar 
o município quando compete a matéria a nível municipal e entendo eu que postos de 
combustível interfere e muito a nível de município principalmente a nível do que diz de 
poluição, a perigo de explosões, barulhos, e nós já temos um projeto aqui aprovado pelos 
10 vereadores  onde se disciplina também o distanciamento de 50 mts de moradias, onde 
nós fomos favoráveis porque creio eu que acima do desenvolvimento econômico que 
todos nós queremos, nós temos que pensar no bem estar da nossa população, no bem 
estar dos nossos moradores, por isso mesmo que existe um zoneamento onde se 
disciplina, onde existem locais que não podem ter oficinas, locais que não podem ter 
fabricas poluidoras, porque amanha ou depois nós vamos ter uma fabrica de ração como 
já tem a Guabi porque não pode ser tirada dali porque esta antes ali do que a própria 
cidade, mas em nome do desenvolvimento nós vamos ter uma fabrica aqui poluindo todo 
o nosso município, ai vai ficar quase igual a portelinha, vão liberar em nome da 
politicagem vão liberar uma fabrica pra poluir a portelinha, o Juvenal Antena. Quanto a 
supressão da alínea “c” não há problema nenhum tecnicamente, isso tranqüilamente pode 
suprimir artigo, pode suprimir inciso, parágrafo. Então eu quero dizer o seguinte de que 
também aqui antes se falou que por questão de código tributário as leis maiores elas 
permanecem a nossa lei aqui ela esta se adequando as outras leis, por exemplo a lei que 
tem sobre as caixas separadoras, eu não vejo nada demais que esse projeto contempla 
isso e se já existe uma outra lei que fala sobre isso, tudo bem, se existe já a legislação 
especifica que é sobre o meio ambiente, sobre a preservação do meio ambiente que os 
postos de combustíveis tem que obedecerem e se esse projeto contempla isso eu não 
vejo nenhum problema em ter duplicidade na mesma lei. Eu vejo problema se não tivesse 
uma legislação especifica e se esse projeto também não contemplasse essa legislação. 
Então aí eu viria realmente um problema, mas eu não concordo, isso é opinião minha e eu 
estou aqui defendendo também a opinião da população  de que nós em primeiro lugar 
pensamos no desenvolvimento econômico para depois pensar na população. Nós temos 
que preservar sim os moradores para que tenham um bom ambiente para que tenham 
uma boa qualidade de vida em nosso município. Claro levando em conta que cada setor, 
cada industria tem que ter o seu espaço, tem que ter o seu local para prestar o seu 
serviço, para prestar a sua fabricação, assim como nós temos áreas que lá no distrito 
industrial é destinado e hoje esta um pouco deturpado tem muita prestação de serviços no 
distrito industrial e eu sou contra isso, lá é pra industrias, mas assim como nós temos por 
exemplo os ferros velhos, hoje estão sendo tirados da zona urbana porque não é 
permitido, então todas as atividades tem uma normatização já prevista em legislações e 
os postos de combustíveis já foi tema de projeto desta casa aprovado pelos 10 



vereadores e esse projeto aqui creio eu que apenas vem ampliar um pouco mais daquilo 
que foi criado na oportunidade quando apenas se pensou nas residências e esse projeto 
aqui ele é mais completo, é um projeto como eu já disse tem aprovação  do IGAM, tem a 
discussão de vários vereadores e outra coisa assim, esse projeto não vem em detrimento 
aqueles postos já existentes de combustíveis, mas sim daqueles novos que irão se 
instalar no município e nós temos sim que preservar pela qualidade de vida do nosso 
cidadão que amanha ou depois, sim Vereador Vilson Paese Vereador Vilson Paese 
obrigado vereador Antonio Azir, eu tenho uma duvida só, hoje nós estamos em Carazinho 
na rua marechal Floriano esta sendo construído um posto e eu pergunto  se este posto 
que esta em fase de acabamento que com a nova medida ele fica prejudicado a 
construção, se não fica com alteração da lei já existente  por esta modificação eu não vejo 
razões para não votarmos, agora se fica já tem o investimento e alguém vai ficar 
prejudicado e eu gostaria desta informação só que eu não tenho.  Vereador Antonio Azir  
a lei não retroage o tempo, esta lei apenas vai ter validade após a sua publicação e se 
este posto de combustível já tem a autorização do município pra esta construção, tem a 
autorização da FEPAM esse vai continuar  Vereador Vilson Paese  porque a obra não Ta 
pronta ainda, ele não ta funcionando ainda  Vereador Antonio Azir  se já tem a liberação 
para a construção do posto esta lei aqui não vai interferir neste investimento porque a 
autorização municipal for anterior a aprovação da lei. Vereador Jarré por gentileza  
Vereador Gilnei Jarré obrigado vereador, em relação ao que o Paese comentou, Paese 
vocês aprovaram uma lei e só pra deixar gravado que eu não aprovei a lei onde 
delimitava 50 mts de residências, eu não estava presente, não era vereador, estava 
licenciado, então essa lei eu não aprovei, pra não entrar em conflito com o que eu 
coloquei agora, essa lei também paese não se encaixa ao investimento desse posto da 
marechal Floriano  Vereador Antonio Azir  é porque a licença já havia sido concedida 
pelo município anterior a aprovação aqui da casa. Obrigado srs.  Presidente Vereador 
Luiz Leite  Vereador Cláudio Santos para discutir o projeto  Vereador Cláudio Santos sr. 
presidente, colegas vereadores, colegas da imprensa, pessoas servidores da casa, 
pessoas que assistem a reunião, tenho o maior respeito por toda a opinião de cada 
membro  deste legislativo com relação ao seu pensamento eu respeito o pensamento do 
vereador Jarré, mas na sua explanação de motivos o que   me preocupa vereador, que 
quando vossa excelência diz de que esse é seu pensamento e que também tem amparo 
de alguns profissionais com relação a isso,  e é justamente essa questão profissional que 
me preocupa porque este posto levantado muito bem pelo Vereador Vilson Paese lá da 
marechal Floriano, ainda bem, que o município não teve pelo menos até o momento que 
desembolsar  todo o prejuízo que o proprietário do posto teria se tivesse deixado construir 
da forma que era pra ser construído desde o inicio, porque o setor de planejamento do 
município deu autorização pra construção daquele posto de combustível sendo que a 
medição do terreno  não comportava a construção daquele posto, então nos preocupa 
essa questão de olharem e de darem esta autorização já estava sendo começado a 
construir o posto quando se foi averiguar a metragem da autorização e não tinha a 
metragem que necessita pra construção tanto que  o proprietário do posto imediatamente 
a isso esteve no registro de imóveis virou a frente do terreno da marechal Floriano pra 15 
de novembro pra ter então desta forma a metragem e o que mais nós vereadores ficamos 
impressionados, inclusive com a própria promotoria publica é que existem dentro do setor 
de planejamento da prefeitura inúmeros projetos, inúmeras solicitações pendentes a muito 
tempo dentro daquela secretaria e que não dão autorização pra construção de coisas 
simples e em menos de cinco dias foi dado a autorização pra construção deste posto 
virando a frente dele da marechal Floriano para a 15 de novembro. Então isso nos 
preocupa, nos preocupa e é claro que este posto Vereador Vilson Paese não vai ter 
problema algum até porque nestes cinco dias enquanto tramitava a lei na câmara, o 



planejamento deu a autorização em cinco dias pra que fosse construído de nova forma, 
novo projeto, uma nova planta pra este posto então nos preocupa sem duvida alguma, 
Vereador Antonio Azir com uma parte  Vereador Antonio Azir  até quero lhe corrigir 
vereador, e parabenizar o setor né , a pessoa que autorizou  em um dia a autorização, é 
fantástico isso aí fantástico e nós temos projetos lá que fazem seis meses que não estão 
autorizados ainda. Outra coisa que também não me preocupa, mas me deixa, me deixa 
pasmo e que o município deu autorização anterior a autorização da FEPAM, isso é ilegal 
e nós temos até que apurar esse fator aí.  Vereador Cláudio Santos  inclusive não havia 
nem chegado a comunicação a FEPAM e outra coisa que preocupa também claro que 
nós somos favoráveis ao livre comercio é obvio que cada um faz aquilo que deve se fazer, 
mas temos por exemplo que respeitar acredito eu os demais vereadores também... (CAIU 
A CONECÇÃO DA RADIO PRO PLENARIO POR ALGUNS SEGUNDOS)...de um posto 
de combustível, não da minha parte pode ter o aparte vereador.  Vereador Vilson Paese  
muito obrigado eu sei que eu to fugindo da normalidade  o aparte é só um por vereador, 
então ta fica normal o meu pedido do aparte, inclusive este vereador esta entristecido 
porque esse posto era pra sair na esquina da Farrapos com a marechal Floriano e por 
não haver ajuste por caso de alguns mil reais parece que foi dez, não saiu  e eu como 
vizinho claro que eu gostaria que esse posto ficasse ao lado da minha casa, até pela 
proteção, até que teríamos guarda naquele cruzo lá, mas proteção em todo o sentido  ao 
menos com a segurança daquela área lá e a valorização.  Vereador Cláudio Santos  
justamente vereador   a preocupação com relação aos moradores e justamente do perigo 
que leva o posto de combustível as residências portanto que fica encostado na divisa de 
uma outra residência que essa é a preocupação, mas eu acredito de que deve ser 
inclusive bem pensado essas colocações mas sou favorável ao parecer assinado pelos 
dois membros da comissão.  Presidente Vereador Luiz Leite  para discussão Vereador 
Felipe Sálvia autor do projeto de lei  Vereador Felipe Sálvia sr. presidente, srs. 
Vereadores, pessoas que assistem a reunião na casa do povo na manha de hoje em 
especial ao Jorge Bastos, polidoro, Ana Maria da radio gazeta, ouvindo atentamente os 
vereadores falarem sobre o projeto de minha autoria,  dizer que  eu fiz esse projeto depois 
que o Vereador Cláudio Santos, eu acho, Vereador Antonio Azir, não sei se foi o Vereador 
Jaime, entraram com um projeto dando distancia de cinqüenta metros de casas, de 
residências e a polemica que deu na abertura daquele posto na marechal Floriano na rua 
do meu pai, aí esse projeto já funciona em Passo Fundo, em Vacaria, em quase sua 
totalidade, eu só peguei o projeto e  não tenho vergonha de dizer, peguei o projeto de 
Passo Fundo, que o  vereador do PDT de Passo Fundo me deu, peguei mais um projeto 
do vereador de Vacaria que era igual o de Passo Fundo, copiei e dei entrada nesta casa, 
já funciona lê em Passo Fundo. E preocupado srs. Vereadores com a abertura de postos 
que hoje a gasolina o combustível ficou bom, é um bom negocio Vereador Vilson Paese, 
então já estão dizendo que abrir mais um posto lá na vila rica, que bom, e com isso eu to 
também dando distancia pra abertura de postos pra escolas, se eu não me engano 200 
mts de escola, hospitais, nós já temos um posto de gasolina próximo ao hospital, e a 
gente sabe que muitos postos de gasolina os tanques, esses tanques as vezes vazam 
combustível e nosso lençol freático da nossa cidade com o tempo pode ficar é poluído, 
fico preocupado, eu não entendo muito de legislação de postos quero dizer pra vocês que 
essa lei alemão  foi uma lei que já funciona em Passo Fundo, já funciona em Vacaria, 
esse projeto ta no meu gabinete pra quem quiser olhar e também teve um parecer com 
disse o Vereador Antonio Azir sobre o IGAM e eu busquei a assessoria junto a consultoria 
jurídica desta casa no qual eu agradeço tive varias reuniões com eles onde adequaram 
alguma parte que estava errada, eu pedi pra eles me ajudarem, me ajudaram e o projeto 
ta ai pra ser votado mas nós temos como legisladores e é a função do vereador legislar 
sobre essa matéria que é função municipal e pode como disse o Vereador Antonio Azir 



pode porque ta na constituição federal, então fica ai o projeto a disposição dos vereadores 
que quiserem discutir e eu digo respeito a posição de cada vereador Gilnei Jarré, respeito 
a posição nós estamos numa casa democrática  onde cada um vota do jeito que quiser, 
muito obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite  continua em discussão o parecer da 
comissão de justiça e finanças, Vereador Adroaldo De Carli  Vereador Adroaldo De Carli 
sr. presidente, srs. Vereadores, eu não sei se esta faltando algum papel aqui  no projeto 
mas segundo eu estou analisando aqui o projeto na minha opinião segundo esta aqui só 
fala da proibição de postos de estabelecimentos de combustíveis na modalidade de 
serviços conforme informatiza uma lei que já esta em vigor federal  informatiza para o 
municipal que seria a lei federal de 1956 eu não estou encontrando aqui, não estou 
encontrando o projeto original, ta faltando o projeto, ta faltando né, mas onde esta o 
projeto? Pois é, mas não esta aqui junto ao processo, nós temos uma dificuldade de 
interpretá-lo exatamente por isso. Eu acho que de repente ficou, com o jurídico, tem só a 
emenda modificativa, pois é mas o projeto sr. presidente não esta no processo aqui, então 
eu acho que esta ainda faltando o material pra fazermos a votação, eu não estou 
conseguindo entender justamente pela discussão dos colegas vereadores com a 
presença do projeto não tava fechando na minha idéia, minha idéia só não ficava 
normatizando uma lei federal que já existe desde 1956. então é só a emenda ? então eu 
gostaria de repente de aguardar sr. presidente que viesse que realmente o projeto de lei 
pra nós então na integra poder discutir  Presidente Vereador Luiz Leite  eu gostaria de 
orientar os srs. Vereadores que esta sendo discutido o parecer da comissão de justiça e 
finanças, nós ainda não entramos na discussão do projeto que os demais vereadores já 
discutiram o projeto. Mais algum vereador que queira discutir o parecer da justiça e 
finanças. Não havendo vereador querendo discutir colocamos em votação o parecer da 
comissão de justiça e finanças assinado pelos vereadores: Vereador Josélio Guerra e 
Vereador Antonio Azir que diz o seguinte  o presente projeto de lei com a emenda 
modificativa e constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor, com o voto em 
separado do Vereador Gilnei Jarré. Colocamos em votação Vereadores que concordam 
com o parecer da comissão de justiça e finanças assinadas pelo Vereador Antonio Azir e 
Vereador Josélio Guerra  permaneçam como estão os demais se manifestem. Aprovado  
o parecer da comissão de justiça e finanças por 08 votos favoráveis e um contrario do 
Vereador Gilnei Jarré. Colocamos agora sim em discussão o parecer da comissão de 
ordem econômica e social. Não havendo vereador querendo discutir colocamos em 
votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão os demais se manifestem. 
Aprovado o parecer da comissão de ordem econômica e social por unanimidade. 
Colocamos em discussão o referido projeto de lei com os pareceres já aprovados. 
Vereador Paulino de Moura  Vereador Paulino de Moura  sr. presidente, srs. 
Vereadores, a comunidade que nos da a honra de estar nesta reunião de hoje, meu 
amigo Jarbas, a Ana da radio gazeta. Eu vou discutir o mérito, eu não vou discutir porque 
já foi bastante discutido a legalidade e os pareceres da comissão de justiça e finanças e o 
voto em separado do vereador  Gilnei Jarré. Eu quero dizer que nós vereadores fizemos 
muito, muito para o desenvolvimento de Carazinho, a prova é  que a 15 dias atrás nós 
tivemos em Porto Alegre onde nós buscamos recursos na ordem de R$ 60.000,00 para 
distribuir nas instituições  de Carazinho, a prova é que nós estivemos em Brasília através 
da bancada do PTB em companhia do Vereador Cláudio Santos aonde buscamos um 
recurso na ordem de R$ 100.000,00 com liberação imediata do senador Zambiasi, 
também mais R$ 100.000.00 do Dep. Federal Busatto, o que eu quero dizer com isso? E 
isso não é pro vereador Gilnei Jarré, isso é pra aqueles corneteiros que ficam lá na 
prefeitura falando que os vereadores que não querem aprovar esse projeto, estão 
trabalhando contra o desenvolvimento de Carazinho e nós entendemos que o 
desenvolvimento tem varias formas de se fazer e nós temos que pensar sim na segurança 



da população gente, aonde tu coloca  um posto de combustível menos de 50 mts de uma 
residência isso causa vários transtornos para a própria família que psicologicamente ela 
não vai conseguir  ficar naquela residência porque ela vai entender puxa daqui um 
pouquinho explode isso, puxa daqui um pouquinho vaza isso e o lençol freático vai ser 
prejudicado. Então eu quero deixar claro, sim vereador Gilnei  Vereador Gilnei Jarré  
questão de ordem, obrigado Vereador Paulino, eu só não contrariando a tua opinião mas 
eu entendo que então esses postos que estão já locados no município são umas 
verdadeiras atômicas, então nós temos que ´pedir aos moradores pra tirar o pessoal em 
roda dos postos, tirar o pessoal da rodoviária, tirar das escolas porque vai explodir, e esse 
vazamento  que vocês comentam, falam, Vereador Felipe também falou, esses 
vazamentos podem até vir a ocorrer preocupação com o  meio ambiente eu acho que nós 
não podemos só ter a preocupação do meio ambiente dentro do município os postos que 
estão alocados fora do município também temos que ter essa preocupação. Obrigado 
vereador.  Vereador Paulino de Moura  eu vou deixar claro a vossa senhoria que os 
postos que já foi dito nesta tribuna que os postos já existentes, que as liberações já dadas 
isso é uma situação atípica desta que nós estamos discutindo, porque o que nós estamos 
discutindo? A liberação de postos com menos de 50 mts de distancia das residências, os 
outros postos já devem ter, eu não sei a medida exata mas deve ser mais de 100 mts, 
com certeza absoluta, sim colega Vereador Cláudio Santos  Vereador Cláudio Santos  
até para colaborar com os postos já instalados em Carazinho se for analisar o código de 
posturas do município com relação a estes postos já existentes praticamente 100% dos 
postos tem irregularidades, inclusive não obedecendo a distancia de um posto e outro, 
que tem parece-me que 500 mts de distancia de um posto para outro e nós temos postos 
de combustíveis encostados um no outro, e uma das preocupações que me chamou 
atenção na elaboração do plano diretor do município era exatamente para que não se 
permitisse construir mais postos desta forma que esta sendo construída, somente ali na 
quadra onde tem apenas pra citar os nomes o posto centro agora que era o antigo Riss, 
mas o posto Dudali na esquina da São Bento e mais o posto Cavol, em apenas duas 
quadras nos temos três postos de combustíveis e quantos mil litros de combustível existe 
somente naquelas duas quadras. Então se formos ver a questão de lei todos ou quase 
todos os postos de combustíveis já instalados em Carazinho eles estão irregulares nos 
locais onde estão instalados  Vereador Paulino de Moura  sim, Vereador Antonio Azir  
Vereador Antonio Azir  eu quero até dizer respeitando a opinião do vereador Gilnei 
Jarré, mas se houve erros no passado, isso no passado não havia preocupação com o 
meio ambiente se no passado não havia preocupação com a segurança, nós devemos 
legislar na nossa época, nós hoje temos que ter essa preocupação pelo menos de minha 
parte eu tenho essa preocupação, né e nós temos que nos preocupar com o que estamos 
aprovando hoje, eu tenho o exemplo da Guabi que quem mora nas proximidades da 
Guabi, quem tem comercio nas proximidades da Guabi, é uma poeira, é um absurdo que 
ninguém agüenta, mas ela não pode ser removida dali porque ela já esta ali, mas hoje 
não se pode dar licença para uma outra industria similar porque já existe a Guabi ali. 
Então nós temos que pensar no presente e no futuro, o que aconteceu anteriormente 
mesmo que esteja errado, mesmo não havendo planejamento daqui pra frente nós temos 
que planejar e nos postos fora do nosso município lá deve existir vereadores, deve existir 
os legisladores que devem se preocupar com os postos lá de Santo Antonio, lá do Tio 
Hugo, nós temos que nos preocupar com as questões locais, nós estamos legislando 
sobre o meio ambiente, sobre os postos de combustíveis a nível de Carazinho, os outros 
municípios os vereadores de lá, nós não temos nem competência pra legislar porque é 
competência dos vereadores daquelas localidades. Obrigado. Vereador Paulino de 
Moura  concluindo sr. presidente e volto e digo ao Vereador Gilnei Jarré nesta mesma 
linha pra concluir. Nós estamos legislando hoje, nós não podemos nos apegar no que os 



outros legisladores fizeram, se fizeram certo ou se fizeram errado e nós como seres 
humanos, nós temos que evoluir, nós não podemos ficar esperando porque antes era feito 
agora nos fazermos, nós temos que buscar melhorias e a prova ta ai que este poder 
legislativo, essa câmara de vereadores na ultima viagem que fizemos a Brasília todos os 
vereadores de todos os partidos foram nos seus gabinetes buscar recursos para 
Carazinho independente de ser ou não situação, então nós temos que evoluir, buscar 
melhoria e eu estou tranqüilo com isso porque eu estou votando por este projeto. Os 
projetos que os outros postos estão irregulares eu não votei, então eu não to nenhum 
pouquinho preocupado. Eu to preocupado agora, e agora eu vou fazer a minha parte e 
tem algumas pessoas que não entendem isso e eu vou dizer pessoalmente pra essas 
pessoas se você entende que nós estamos trancando o desenvolvimento pega todas as 
conquistas que conquistamos   juntamente com o prefeito Alexandre, trazendo a Aurora, 
trazendo recursos pra Parlamat, isso não é desenvolvimento,  então quer dizer a 
interesses e esses interesses  não podem prevalecer aqui na Câmara, seria sr. 
presidente, srs. Vereadores muito obrigado e digo Claro que não é do Vereador Gilnei 
Jarré, eu quero deixar claro pra depois não sair ai fazendo, sim colega Vereador Vilson 
Paese  Vereador Vilson Paese  até pra minha colocação não ficar ruim, que fique mal na 
casa, quando eu falei em segurança, eu estou votando favorável ao projeto e falei da 
segurança, mas eu quero que os nobres pares entendam e as pessoas que estão 
assistindo essa sessão ordinária aqui quando eu falei em segurança. Sou favorável ao 
projeto pra que tenha a distancia que seja normalizado uma nova legislação como agora 
em todos os sentidos, eu falei em segurança com relação a segurança do ..., não com 
relação a explodir posto porque até hoje eu não vi na historia uma explosão num posto no 
Brasil e no mundo, não vi, e já vi avião cair em cima de posto pegar fogo e não explodir o 
posto. Eu falei em segurança porque em todos os postos de combustível tem guarda que 
da segurança para as famílias que estão ai ao redor coisa que não existe no meu 
quarteirão hoje da rua farrapos que é terrível a segurança dos moradores com relação a 
bandidagem, foi neste sentido, obrigado  Vereador Paulino de Moura  obrigado sr. 
presidente, desculpa ter adiantado o meu horário.  Presidente Vereador Luiz Leite  
continua em discussão, não havendo vereador querendo discutir o projeto de lei 
colocamos em votação. Projeto este de autoria do vereador Felipe Salvia. Vereadores que 
concordam permaneçam como estão os demais se manifestem. Aprovado o referido 
projeto de lei de autoria do Vereador Felipe Sálvia por 08 votos a 01.  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 28/08/08 as 
19:30. 
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