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Ata da Reunião Ordinária do dia 12 de Maio de 2008.......Ata 23 
  
 
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 12/05/08; Convido o Vereador Vilson Paese, para proceder à leitura de 
um trecho da Bíblia e convido a todos para que se posicionem em pé; (leitura da bíblia);  
Coloco em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 05/05/08,  não havendo vereador 
querendo discutir colocamos em votação, Vereadores que concordam permaneçam  
como estão os demais se manifestem, aprovada a ata por unanimidade.  Convido o 
senhor secretario da mesa o Vereador Cláudio Santos para proceder a leitura do 
expediente da presente reunião;  Secretario Vereador Cláudio Santos Expediente 
Reunião Ordinária dia 12 de maio de 2008. Projeto de Lei n° 066/08, de autoria do 
Executivo Municipal, o qual autoriza abertura de crédito especial, no valor de R$ 
12.000,00 e suplementar no valor de R$ 54.616,50 no Orçamento de 2008. Projeto de Lei 
Complementar n° 003/08, de autoria do Vereador Cláudio Santos, o qual altera redação 
do Parágrafo IV e acrescenta a letra C do artigo 107 da Lei Complementar 03/85. Projeto 
de Resolução n° 004/08 de autoria do Vereador Felipe Sálvia, o qual denomina “Tribuna 
de Honra João Domingos Rodrigues da Silva” o espaço destinado aos convidados de 
honra no Plenário da Câmara Municipal de Carazinho. A Comissão Parlamentar de 
Inquérito solicita prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos. 39ª CRE, a Sec. 
Mun. de Educ. e Cultura, Conselho Municipal de Desporto  - CMD convidam para 
participar da abertura do Jogos Escolares, no dia 13 de maio, às 09 horas, no Estádio do 
Glória. Of. do Sindicato dos Comerciários em agradecimento à proposição do Vereador 
Adroaldo De Carli, subscrita pelo Vereador Josélio Guerra, parabenizando o Sr. Ivomar de 
Andrade por ter assumido a regional da Federação dos Empregados no Comércio do 
Estado do Rio Grande do Sul. O Presidente da Assembléia Legislativa do Rio Grande do 
Sul convida para a Solenidade de Abertura do Seminário “Legislação Eleitoral”, a realizar-
se às 09 horas do dia 14 de maio em POA. Of. Senhor Valdemar Sjlender agradecendo 
atenção registrada no OD 512/08 o qual manifesta reconhecimento e parabenizações pela 
posse de novo diretor do Campus Ulbra Carazinho. Condepro convida para I Encontro do 
Planejamento estratégico regional, intitulado “Busca da Visão de Futuro”, dia 19 de maio, 
das 08:30 às 17 horas, no centro de eventos da UPF, Passo Fundo. Liga Carazinhense 
de Bocha, Confederação Brasileira de Bocha e Federação Riograndense de Bocha 
convidam para Primeira Copa Rubens Barrichello de Bocha. Dias 16 e 17 de maio. Of. 
Circ. nº 004/08 Executivo Municipal, convida para o lançamento do “AQUEÇA-ME”, 
campanha de arrecadação de agasalhos e alimentos não perecíveis, a realizar-se dia 13 
de maio às 10 horas, no gabinete do Prefeito. Of. 219/08 Câmara Municipal de Campo 
Bom, pelo seu presidente, envia cópia de moção de apoio no sentido de solicitar ao 
Osmar Terra, secretário estadual de saúde do RS, o aumento do número de leitos para o 
tratamento de dependentes químicos na rede pública de saúde. Diversos telegramas do 
Ministério da Saúde, totalizando o valor de R$ 42.415,00. ICCAP convida para o curso de 
Lei Geral de Licitações: Aspectos básicos, que será realizado de 14 a 17 de maio em 
Porto Alegre. UVERGS – União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, convida para o 
30° Curso Técnico de estudos Jurídicos Municipais, a realizar-se de 14 a 16 de maio em 
Porto Alegre. Presidente Vereador Luiz Leite quero cumprimentar os srs. Vereadores, 
os servidores da casa que se encontram aqui presentes, cumprimentar o publico presente 
nosso amigo e empresário Zanferrari, demais lideres comunitários, agremiações políticas 
que se encontram aqui presentes, a imprensa escrita e falada, e também ao seu Almiro 
que se encontra nos gabinetes, que é o nosso 11º vereador que não falta nenhuma 
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sessão, esta ai sempre assistindo as reuniões e ele faz questão que se registre nos anais 
da casa a presença dele.  Pois não Paulino  Vereador Paulino de Moura  sr. presidente 
até porque eu olhei a ordem do dia, eu olhei a pauta e não consta nenhum projeto para ir 
a votação, eu gostaria de fazer um requerimento verbal e eu sugestão de que o projeto 
apresentado pelo Vereador Cláudio Santos ele fosse incluído na ordem do dia e fosse 
solicitado as comissões para que se dar o parecer para que seja incluído na ordem do dia 
para votação. Seria um pedido deste vereador pela importância deste projeto quanto as 
pessoas, quantas instituições serão atingidas então entendendo que veio do executivo, 
tem projetos de vereadores que são colocados e votados na mesma noite eu sugiro e 
peço ao presidente desta casa e aos nobres pares para que nós colocamos em votação 
esse projeto na noite de hoje. Seria isso sr. presidente, obrigado.   Presidente Vereador 
Luiz Leite Vereador Vilson Paese  com a palavra  Vereador Vilson Paese questão de 
ordem sr. presidente, nobres colegas um boa noite a todos, não se estes jovens que se 
fazem presentes também é com relação ao projeto do Vereador Cláudio Santos  que 
vieram para o plenário hoje talvez com a esperança desse projeto ir a votação, mas me 
perdoe colega Paulino de Moura o autor do projeto, o projeto pode ter realmente 
repercussão e um projeto de cunho vantajoso até para os servidores destes mercados, 
mas eu como presidente da Comissão de Ordem econômica eu gostaria de fazer uma 
analise também profundo, mais profunda e ter o meu tempo regimental para a votação 
deste projeto, nada contra pode ser na outra semana no devido tempo porque eu não 
recebi o projeto e até pra que a comissão e os demais integrantes da ordem econômica, 
mas se os demais vereadores entenderem que o projeto tem que ir a votação eu declino 
também do tempo regimental, mas eu gostaria de estudar um pouco este projeto.  
Vereador Paulino de Moura  sr. presidente até para não haver questionamento de lados 
opostos e apartes eu gostaria então que o sr. colocasse ou a mesa tomasse uma posição 
ou colocasse a votação em plenário pra ver, porque o que gostaria de deixar claro para o 
colega Vereador Vilson Paese é que projetos que também é de importância, também 
projetos que são voltados ao desenvolvimento da nossa sociedade muitas vezes 
chegaram aqui as cinco horas da tarde, foram dados parecer e eu sou da Ordem 
econômica e social foram dados os pareceres e foram votados. Eu entendo que este 
projeto ele vai, regulamentar uma necessidade nossa, da casa, da comunidade, dos 
servidores, dos empresários, então é por isso que eu entendo que quanto mais se 
prolongar para uma discussão no campo das idéias ela pode não atingir o objetivo que é 
os servidores, que é os empresários, então é por isso que eu faço essa sugestão, mas 
respeito, a decisão de cada colega vereador, obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite  
com a palavra Vereador Cláudio Santos Vereador Cláudio Santos  eu já havia me 
pronunciado com vossa excelência esta tarde com relação a este projeto e entendo que o 
projeto ele é bastante ainda, polemico, eu acredito que é um projeto que meche com a 
constituição federal, é um projeto que mexe com uma liminar que esta na justiça é um 
projeto que mexe com um parecer do juiz do trabalho aqui de Carazinho eu gostaria de 
que como autor do projeto, se assim for possível respeitando a posição de todos os 
vereadores que ele fosse estudado por esta casa, que a câmara de Carazinho pudesse 
levar a comunidade um projeto aprovado ou rejeitado mas de forma a ter todos os 
pareceres, inclusive tive na parte do sábado pela tarde só pra deixar claro aos colegas 
vereadores tive uma ligação de um dos integrantes da diretoria da Associação comercial e 
industrial de Carazinho preocupado com a questão dos pareceres jurídicos do projeto e 
eu disse a ele na oportunidade como autor do projeto que a minha intensão era de que 
percorresse todos os tramites normais e quem sabe então na segunda feira da semana 
que vem, já com o parecer principalmente do IGAM, nós pudéssemos votar, então já tive 
esse contato, já mantiveram este contato comigo no sábado, preocupado o integrante da 
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Associação comercial com relação ao parecer jurídico, dizia ele inclusive de que no 
entender dele era um projeto inconstitucional, então nós não queremos levar um projeto 
inconstitucional senão daqui a pouco a câmara vai receber uma de e acabar ficando ruim 
para os vereadores, mas como deve ser colocado sr. presidente, acredito eu em votação 
já que é uma solicitação verbal do Vereador Paulino de Moura  acredito eu que o plenário 
vai decidir, mas como autor do projeto eu gostaria de que fosse votado em outra 
oportunidade e não nessa segunda feira.  Presidente Vereador Luiz Leite Vereador 
Antonio Azir  Vereador Antonio Azir  sr. presidente, questão de ordem por gentileza sr. 
presidente, srs. Vereadores, quero saudar a todos os presentes, aos proprietários de 
mercados, aos funcionários, a imprensa, enfim a todos os presentes a nossa saudação. 
Como presidente da Comissão de Justiça e Finanças também creio eu que seria 
prematuro votarmos este projeto hoje, já que é um projeto de bastante complexidade e eu 
tenho uma opinião sobre a questão do final de semana que com a evolução dos tempos 
Carazinho um dia de repente daqui uns cinco ou dez anos se fará necessário realmente 
trabalhar no domingo como nas outras cidades de maior população e já encontrei aqui 
três companheiros, ou quatro companheiros comigo, nós vamos fazer uma emenda 
substitutiva   em cima deste projeto extinguindo o horário do domingo para se trabalhar 
nos mercados. O Vereador Paulino de Moura, o Vereador Antonio Azir, o Vereador Jaime 
Fragoso, o Vereador Gilnei Jarré e se mais algum vereador quiser assinar esta emenda o 
Vereador Felipe Sálvia já faz sinal que sim, nós vamos fazer uma emenda substitutiva na 
comissão onde todos os vereadores assinarão extinguindo definitivamente o trabalho nos 
domingos, não podendo trabalhar nem das oito, nem das treze como propõe o projeto do 
Vereador Cláudio Santos. O que nós entendemos que ainda não há mercado suficiente, 
não há venda suficiente, não há demanda suficiente realmente para que se trabalhe nos 
domingos. Ontem eu passava dias das mães para ir almoçar junto com a minha mãe e o 
pessoal trabalhando e eu acho que Carazinho ainda não comporta, me perdoem os 
empresários se pensam diferente, mas eu já disse nesta casa que alem do poder 
econômico, nós temos que pensar muito no social, nós temos que pensar realmente nas 
famílias, temos pensar na convivência das pessoas no final de semana, naquelas 
pessoas que querem praticar o seu futebol, naquelas pessoas que querem namorar, 
naquelas pessoas que enfim tem algumas outras atividades. Creio eu que Carazinho 
ainda não comporta esse tipo de horário nem das oito até as treze. Passo Fundo já é 
maior, Caxias já é maior, pelotas já é maior, outras cidades já são maiores e até 
comportam isso. Então, nós estaremos sendo autores de uma emenda onde estaremos 
alterando essa iniciativa do Vereador Cláudio Santos que veio em boa hora porque esta 
casa estava quieta, esta casa estava inerte em relação ao que estava acontecendo nos 
nossos mercados e com a iniciativa do Vereador Cláudio Santos os demais vereadores 
também com os que eu conversei até agora  também tem essa iniciativa e nós vamos 
fazer uma emenda e vamos depois verificar no voto qual o horário será estabelecido, qual 
a emenda, enfim qual o projeto que será vencedor, mas creio eu que nem das oito as 
treze horas Carazinho hoje comporta o funcionamento dos supermercados e convido a 
todos os vereadores a assinar esta emenda que esta na hora da casa se manifestar, esta 
na hora da casa dizer, sair de cima do muro e dizer aos funcionários dos supermercados 
e dizer também aos donos de supermercados o que esta casa pensa, o que cada 
vereador pensa, porque não adianta nós nos escondermos aqui, eu penso que realmente 
no domingo tem que ser livre e muitos vereadores creio eu irão me acompanhar nesta 
posição, porque quando Carazinho tiver realmente a necessidade, tiver a demanda de 
vendas e isto ficar comprovado eu certamente não serei mais vereador porque nem irei 
concorrer na próxima eleição, mas os vereadores que estiverem na época terão a 
sensibilidade, terão o bom senso, a coerência, de votarem uma nova lei. Seria isso srs. 
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Vereadores, obrigado sr. presidente pelo espaço cedido.  Vereador Cláudio Santos  só 
para uma questão de ordem sr. presidente, posso pedir uma aparte e pedir desculpas aos 
colegas vereadores. Essa Vereador Antonio Azir é a preocupação de todos os 
vereadores, isso já discutido aqui dentro desta casa e em outras oportunidades de todos 
os vereadores sendo contrários, inclusive da abertura total do comercio aos domingos e 
principalmente dos supermercados, mas o que me deixa apreensivo com a relação a esta 
sugestão é justamente por vossa excelência na vida privada ser advogado, o que me 
deixa apreensivo e preocupado, se fizermos esta emenda neste projeto automaticamente 
nós estaremos perdendo porque nós podemos nos sobrepor a lei federal. E a lei federal 
de 05 de dezembro de 2007, ela foi aprovada dizendo de que fica autorizado o trabalho 
aos domingos e as atividades do comercio em geral, então eu acredito que a partir deste 
momento de que foi aprovado pelo governo federal esta lei, nós não podemos, penso eu 
desta forma vereador, é só uma questão de pensamento, se nós conseguirmos fazer com 
que os supermercados não abra mais no domingo com lei municipal, pode ter certeza que 
eu assino duas, três vezes junto com vossa excelência e voto a favor e brigo com alguém 
se não quiser, mas a minha preocupação é somente esta.  Vereador Antonio Azir  é que 
todo, desculpe eu sei que isso é uma discussão mas longa que não vai se definir isso 
hoje, mas há na própria constituição que o  município tem capacidade, tem prerrogativa 
de legislar em causas que compete a municipalidade e creio eu que o comercio, o 
comercio mais do que nunca é uma matéria que compete ao poder local, compete ao 
poder executivo e esta é uma questão que é uma medida provisória, foi parar na justiça 
porque infelizmente nós não nos manifestamos, nem o poder publico, nem o poder 
executivo, nem o poder legislativo. Ai a justiça teve que definir, porque independente da 
justiça creio eu que esta casa deva se manifestar, obrigado.  Presidente Vereador Luiz 
Leite  Vereador Vilson Paese  Vereador Vilson Paese  ver que realmente tinha razão 
nós entendemos que o Vereador Paulino de Moura queira colocar em votação até da 
intensão, da rapidez e pela importância do projeto, mas veja que só foi solicitado pra 
colocar hoje na ordem do dia e já houve a  colocação dos vereadores. Então realmente o 
projeto é polemico, então cabe sim a este parlamento uma discussão mais ampla como 
diz o autor Vereador Cláudio Santos  que foi inteligente quando ele disse eu quero que 
passe, que tramite em todas as comissões e tal, então realmente que vamos temos que 
estudar com muito carinho e encontrar uma solução seja melhor para Carazinho.  
Presidente Vereador Luiz Leite  se os vereadores me permitirem que eu possa me 
reportar daqui  gostaria de fazer um breve comentário. Respeitando a nossa classe 
empresarial de Carazinho, até porque se não houver a nossa classe empresarial, não há 
trabalho, para nós para os nossos filhos, não é, eu momentaneamente que sou contrario 
a abertura de qualquer tipo de atividade do comercio aos domingos, mas eu teria uma 
opinião para que os srs. Pudessem discutir entre empresa Zafari, a empresa economia e 
também Boa vista, coqueiros que de repente se fizesse uma reunião entre vocês e 
achasse um meio, de abrir então um supermercado por vez aos domingos, não é, porque 
acho uma medida assim que ao invés de todos os mercados abrir aos domingos então 
houvesse um rodízio entre os mercados, para que as pessoas pudessem se programar 
para ter seu domingo livre e poder sair, passear, fazer seu futebol, seu esporte, então é 
uma maneira também de se pensar, agora o que esta casa pode decidir em termos do 
projeto do Vereador Cláudio Santos, a gente não pode antecipar, mas com certeza os 
vereadores terrão coerência neste projeto e estudarão a melhor forma que possa 
beneficiar também a classe trabalhadora. Passamos agora de imediato, pois não, 
Vereador Felipe Sálvia Vereador Felipe Sálvia   sr. presidente, como todo mundo esta se 
reportando sobre esse assunto também gostaria de me reportar e dizer que o Vereador 
Antonio Azir presidente da comissão de justiça, Vereador Vilson Paese foram sábios, um 
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projeto desta envergadura não pode ser votado na mesma noite, eu respeito a posição do 
Vereador Paulino de Moura, um vereador atuante, mas eu acho que nós temos que ter 
um parecer do IGAM, parecer da ordem jurídica desta casa, é um projeto polemico, né, a 
minha posição é clara, é clara eu sou contrario ao trabalhador trabalhar aos domingos, eu 
tenho visto e não tenho mais comprado aos domingos, não tenho mais ido ao mercado 
nos domingos e nem que eu precise comprar, eu já compro no sábado.  O que eu vejo e 
sinto pena do trabalhador que trabalha aos domingos e como disse o, eu não sei se 
comporta abrir todos esses supermercados aos domingos, e quando presidente desta 
casa falou que poderia ter um sistema de rodízio eu sei que não dá, Paulo eu sei, Leandro 
não dá, não vai fechar nunca, eu acho que a casa Azir tu tem razão, tem que tomar uma 
atitude com relação a este assunto, né, tem que tomar uma atitude e votar, e pode tenho 
quase certeza, quase certeza, não tenho certeza mas, eu acho que compete ao município 
legislar sobre causas municipais, né, então só para deixar claro a minha posição sobre 
esse assunto.  Presidente Vereador Luiz Leite pois não Vereador Paulino de Moura  
Vereador Paulino de Moura  eu aceito a sugestão dos demais colegas vereadores que 
não seja incluído na pauta da ordem do dia esse projeto hoje, mas eu digo mais uma vez 
a importância deste projeto, ele é de suma importância e eu já tomei minha posição 
também quero deixar claro que eu não comungo nem que abra um minuto no domingo, 
nem que abra um minuto no domingo, mas eu gostaria sr. presidente de deixar uma 
sugestão para que os empresários tanto o Paulo, como o Leandro, o Elonai do Zafari, eles 
pudessem nos trazer subsídios pra que nós possamos discutir melhor  esse projeto, 
porque esse projeto é um projeto que vai tratar do ser humano, do servidor e o 
empresário hoje ele esta proposto a gerar empregos e não ter o mercado aberto só por 
abrir, então nós precisamos ouvir esta classe e eu acho assim sr. presidente se na noite 
de hoje pudesse não sei regimental eu sei que não pode, mas nós conceder tanto pro 
Paulo quanto pro Leandro  pra que ele nos justifique, porque se for uma reunião fechada 
lá a comunidade não vai saber, os funcionários deles não vão saber, então podemos até 
marcar uma data aonde eles possam vir nos trazer subsídios, então era isso que eu 
gostaria, então eu retiro porque só num pedido de inclusão já deu toda uma polemica 
então eu retiro e peço desculpas por ter tumultuado a reunião.  Vereador Felipe Sálvia  
então eu coloco também o seguinte dá pra convidar todos os empresários, também 
convidar os sindicatos dos comerciários.  Presidente Vereador Luiz Leite  eu gostaria de 
comunicar a vocês que não cabe muitas questões de ordem em cima do mesmo assunto, 
mas eu acho interessante, sim Vereador Vilson Paese  Vereador Vilson Paese  sr. 
presidente, eu sei, e eu sei que estou errado apartear porque é a terceira vez, mas não 
vou apartear vossa excelência, mas a sugestão do Paulino eu acho que vem calhar e 
chega em um bom momento, que os proprietários do mercado fizessem uma reunião 
ordinária   com tempo para que eles também colocassem na tribuna os porquês, com 
acento e sem acento, junto e separado, que viessem aqui e colocassem aqui pra nós ter 
mais subsídios e colocar, eu acho que o Vereador Paulino de Moura foi muito feliz e esta 
propondo isso sr. presidente.  Presidente Vereador Luiz Leite  a mesa acata, porem que 
seja um representante de supermercados e com certeza os trabalhadores também vão 
querer ouvir o seu líder sindical, então de repente vamos ter que abrir um  espaço 
também para que o sindicato dos trabalhadores do comercio, para que seja uma coisa 
justa. Prosseguindo o reunião  de hoje a seguir convido o sr. secretário para proceder a 
leitura das indicações, requerimentos e moções Secretário Vereador Cláudio Santos 
INDICAÇÕES I. 921/493/08 Solicita a Secretaria de obras para que realize o 
cascalhamento na Rua Felix Guerra esquina Rua Lucio Britto. Solicitação de moradores; 
Vereador Cláudio Santos PSDB I. 922/494/08 Solicita a Secretaria de obras para que 
realize a limpeza das valetas na Rua Lucio Britto em toda a sua extensão. Solicitação de 
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moradores; Vereador Cláudio Santos PSDB I. 923/495/08 Solicita a Secretaria de obras 
para que realize o patrolamento e cascalhamento da Rua Felix Guerra. Pois devida as 
ultimas chuvas que ocorreram, muitos buracos foram abertos. Solicitação de moradores; 
Vereador Cláudio Santos PSDB I. 924/496/08 Solicita a Secretaria de obras para que 
realize o cascalhamento da Rua Lucio Britto. Solicitação de moradores; Vereador Cláudio 
Santos PSDB I. 925/497/08 Solicita ao Executivo Municipal que estude a viabilidade de 
realizar a canalização de água potável a 15 famílias do Distrito de São Bento. 
Salientamos que o poço artesiano encontra-se perfurado restando somente à canalização 
e reservatório. Vereador Gilnei Jarré PSDB I. 926/498/08 Solicita Executivo Municipal que 
estude a viabilidade de realizar a canalização de água potável a 08 famílias na localidade 
de Santa Terezinha, no Distrito de São Bento. Salientamos que o poço artesiano 
encontra-se perfurado restando somente à canalização e reservatório; Vereador Gilnei 
Jarré PSDB I. 927/499/08 Solicita ao Executivo Municipal que determine ao Setor 
Competente para que sejam efetuadas benfeitorias como cascalhamento e compactação 
ao acesso da Mecânica Casirigüi, situada à Rua Vieira de Castro, 404, visto que em dias 
chuvosos o acesso à empresa torna-se inviabilizado devido à falta de cascalho, causando 
transtorno aos clientes e prejudicando o crescimento da empresa; Vereador Gilnei Jarré 
PSDB I. 928/500/08 Solicita trabalhos de roçado na Rua Agnelo Senger n° 415 no Distrito 
Industrial Vereador Vilson Paese PDT I. 929/501/08 Solicita trabalhos cascalhamento e 
compactação da Rua Independência n° 85 no bairro Glória, fundos do CAIC.  Solicita 
trabalhos de construção de um passeio público em toda a extensão da Rua Anchieta no 
bairro Laranjal. Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de colocação de um 
semáforo na AV. Flores da Cunha Esquina com a Rua Mercedes Luz rua está que dá 
acesso a UPF, pois vem acorrendo vários acidentes neste cruzamento inclusive com 
morte, Solicita trabalhos de recapeamento asfáltico na Rua Marechal Floriano trecho 
compreendido entre o Colégio La Salle e a Rua Antônio Vargas; Solicita a construção de 
um quebra-molas na Av. Pátria em frente à saída da triagem do Hospital Comunitário de 
Carazinho e o Centro Médico. Trabalhos estes do Vereador Vilson Paese PDT I. 
930/502/08 Trabalhos do Vereador Luiz Leite PDT Solicita reparos no calçamento da rua 
Monte Alegre, no bairro Hípica –Floresta. Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de 
patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua Belém, no bairro Floresta.  
Solicita trabalhos de reparos na rua Ibaré, no bairro Floresta. Solicita trabalhos de retirada 
de entulhos em frente ao Cemitério Municipal. Também ainda trabalhos do Vereador Luiz 
Leite PDT Solicita reparos na pavimentação asfáltica da rua Padre Gusmão, no bairro 
Hípica. Solicita reparos no calçamento da última quadra da rua Marcílio Dias, no bairro 
Santo Antônio.  Solicita trabalhos de fechamento das valas abertas na rua Fernando 
Sudbrack, no bairro Camaquã.  Solicita reparos no calçamento, capina e limpeza da rua 
Antônio José Barlette, no bairro Santo Antônio. Trabalhos estes do Vereador Luiz Leite 
PDT I. 931/503/08 Solicita com urgência a realização de reperfilagem asfáltica em toda a 
extensão da Rua Antonio Pasin, Bairro Dileta. Pois, a mesma esta em péssimas 
condições de trafegabilidade, sendo corredor do transporte coletivo; solicitação dos 
moradores. Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 932/504/08 Solicita trabalhos de 
recolhimento de entulhos, reperfilagem asfáltica e roçar matos nas proximidades do 
Abrigo Professora Odila e Caic, localizados na Rua Polidoro Albuquerque, Bairro Pádua – 
Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 933/ 505/08 Solicita trabalhos de limpeza, capina e 
roçar matos na frente e arredores do Cemitério Evangélico localizado na Rua Antônio 
Ramalho Piva, estrada para a Colônia Xadrez.  Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 
934/506/08 Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de recolhimento de 
entulhos, localizados na esquina da Rua Pedro B. Junges, Bairro Dileta. Solicitação dos 
moradores. Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 935/507/08 Solicita trabalhos de 
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recolhimento de entulhos, localizados atrás da Igreja Bom Jesus na Rua Angelo M. Gobbi 
e Otto Albino Guerardht, Bairro Sommer.  Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 
936/508/08 Solicita a realização de recapeamento asfáltico da Rua Sen. Salgado Filho, B. 
Conceição e São Jorge. Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 937/509/08 Solicita a 
realização de operação tapa buracos na Rua Gaviões, B. São Jorge;Vereador Jaime 
Fragoso PSDB I. 938/510/08 Solicita a realização de patrolamento cascalhamento e 
compactação da Rua Alberto Velho de Souza, B. São Jorge; Vereador Jaime Fragoso 
PSDB I. 939/511/08 Solicita a realização de melhorias do calçamento da Rua Piauí, B. 
Oriental; Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 940/512/08 Solicita a realização patrolamento, 
cascalhamento e compactação da Rua Armando Farina, B. Alvorada; Vereador Jaime 
Fragoso PSDB I. 941/513/08  Solicita a realização de melhorias, com colocação de 
cascalhos no acesso ao CMEP, Rua João Neri Domingos, s/nº, B. Ouro Preto; Vereador 
Jaime Fragoso PSDB I. 942/514/08 Solicita a realização de patrolamento e 
cascalhamento da rua Antonio Vargas a partir da rua Guilherme Arnold no bairro 
Braganholo. Vereador Déio PMDB I. 943/515/08 Solicita a realização de operação tapa 
buracos na Avenida Flores da Cunha entre as ruas Ramiro Barcelos e a Rua Santos 
Dumont; Vereador Déio PMDB I. 944/516/08 Reiterando o pedido para que o setor 
competente faça a construção de calçada para pedestres  Avenida Mauá entre as Ruas 
Bernardo Paz e a rua Pedro Vargas; Vereador Déio PMDB I. 945/517/08 Reiterando o 
pedido para que o setor competente faça a colocação de faixas de seguranças na 
Avenida Mauá esquina com a Rua Pedro Vargas; Vereador Déio PMDB I. 946/518/08 
Reiterando mais uma vez solicitação ao Executivo para que determine ao setor 
competente imediatas melhorias na Rua Piauí, no bairro Oriental. Vereador Felipe Sálvia 
PDT I. 947/519/08 Reiterando mais uma vez solicitação ao setor competente para que 
realize com a maior brevidade possível, melhorias na rua Armando Farina, especialmente 
no trecho entre as ruas São Vicente da Paulo e Vicente Henrique Tormann, no bairro 
Alvorada; Vereador Felipe Sálvia PDT I. 948/520/08 Solicita que seja providenciada a 
confecção de placas com os horários do transporte coletivo para os bairros da cidade, 
para serem colocadas junto ao Terminal Rodoviário; Vereador Felipe Sálvia PDT I. 
949/521/08 Solicita a Secretaria Municipal de obras 6(seis) tubos na Rua Arthur 
Bernardes em frente a casa 469, Bairro Sassi. Solicitação de moradores; Vereador 
Cláudio Santos PSDB I. 950/522/08 Solicita a Secretaria de obras para que realize o 
patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua Arthur Bernardes bairro Sassi. 
Solicitação de moradores; Vereador Cláudio Santos PSDB I. 951/523/08 Solicita a 
Secretaria de obras para que realize o patrolamento, cascalhamento e compactação da 
Rua Marechal Castelo Branco (Trecho que fica ao lado do Ginásio do Sercesa). 
Solicitação de moradores I. 952/524/08 Solicita a restauração da tubulação no bairro 
Borghetti, Vereador Paulino de Moura PTB REQUERIMENTOS R. 953/133/08 Solicita na 
forma regimental que após aprovação seja enviado ofício com votos de profundo pesar 
aos familiares da Sra. Loura Graeff Martinez, pelo seu falecimento ocorrido no último dia 
10/05/2008; qual manifestamos os mais profundos sentimentos pelo infausto 
acontecimento Vereador Luiz Leite PDT R. 954/134/08  requerimento de votos de pesar 
do mesmo teor do Vereador Gilnei Jarré PSDB R. 955/135/08 Solicita na forma regimental 
que após aprovação, seja enviado ofício de profundo pesar aos familiares da Sra. NELI 
REIS, pelo seu falecimento ocorrido no último dia 07/05/2008, o qual manifestamos os 
mais profundos sentimentos pelo infausto acontecimento. Vereador Luiz Leite PDT R. 
956/136/08 Solicita que, seja enviado oficio ao Presidente do FGTAS, Sr. Ronaldo 
Nogueira, para que questione junto à Comissão de Emprego Estadual no sentido de 
viabilizar o projeto anexo, cujo objetivo primordial é oferecer oportunidades de formação, 
qualificação e requalificação profissionais para efetiva inserção no mercado formal de 
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trabalho, bem como promover ações que contribuam para o reconhecimento e a 
valorização dos direitos humanos e da cidadania. Afora os objetivos expostos, justifica-se 
ainda a demanda pela vocação profissional levantada em nosso município, que tem nas 
áreas de metal mecânico e de construção civil dois pólos de desenvolvimento em franca 
ascensão. Ainda reitera-se a notória caminhada do presidente supra mencionado, como 
cidadão carazinhense e como defensor da empregabilidade e qualificação profissional dos 
munícipes; Vereador Gilnei Jarré PSDB R. 957/137/08 Solicita que seja, enviado oficio a 
Direção da Empresa Glória, para que estude a possibilidade da implantação de placas 
indicando os horários dos coletivos urbanos para os bairros de nossa cidade no terminal 
de ônibus Iron Albuquerque. Vereador Luiz Leite PDT R. 958/138/08 Solicita que, seja 
enviado ofício as Centrais Elétricas de Carazinho – Eletrocar, na pessoa do Sr. Diretor-
presidente, Romeu Giacomelli, solicitando ao departamento técnico da empresa para que 
seja realizada uma vistoria no final da Rua Ervino Rhoden no Bairro Operária e 
principalmente nas Ruas aos arredores do antigo prédio do Hospital Operário, devida a 
alta freqüência de queda de energia diariamente nesta região. Muitas vezes, queimando 
eletrodomésticos dos consumidores. Vereador Adroaldo De Carli PMDB R. 959/139/08 
Solicita que, seja enviado ofício às Centrais Elétricas Carazinho S.A. Eletrocar solicitando 
que a mesma faça um estudo de viabilidade para efetuar melhorias na iluminação pública 
na rua Da Paz no bairro Princesa, pois já recebemos diversas solicitações dos moradores 
deste local. Vereador Déio PMDB R. 960/140/08 Solicita que, seja enviado ofício às 
Centrais Elétricas Carazinho S.A. Eletrocar solicitando que a mesma faça um estudo de 
viabilidade para efetuar melhorias na iluminação pública na rua Antonio Vargas entre as 
Ruas Silva Jardim e Guilherme Arnold no bairro Braganholo, pois já recebemos diversas 
solicitações dos moradores deste local que transitam principalmente à tardinha após as 
18:30; Vereador Déio PMDB R. 961/141/08 Solicita que, seja enviado oficio, com votos de 
profundo pesar aos familiares da Srta. Camila Nicolay Vieira, pelo seu falecimento 
ocorrido no dia 11.05.2008. Que Deus possa estar confortando e consolando a família 
enlutada com sua palavra de infinita sabedoria. Vereador Cláudio Santos PSDB R. 
962/142/08 Requerimento de pesar do mesmo teor Vereador Paulino de Moura PTB R. 
963/143/08 Requerimento e votos de pesar o vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental que a seguir da equiescência  do plenário encaminhe-se  ofício externando 
condolências aos familiares da Sra. Edy Bertha Steilmann pelo seu passamento ocorrido 
hoje, em nossa cidade. Expressamos nosso pesar e auguramos à família a superação 
deste lamentável e melancólico episódio. Vereador Gilnei Jarré PSDB R. 964/144/08 
Requerimento de pesar Solicita que, seja enviado oficio com votos de profundo pesar aos 
familiares do Sr. Telmo Becker, pelo seu falecimento ocorrido no dia 10.05.2008. Que 
Deus possa estar confortando e consolando a família enlutada com sua palavra de infinita 
sabedoria; Vereador Cláudio Santos PSDB R. 965/145/08 O Vereador abaixo assinado, 
solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário seja enviado oficio a Central 
Elétrica de Carazinho (Eletrocar) na pessoa do Seu Presidente, Sr. Romeu Giacomelli, 
para que o mesmo determine ao Depto. Técnico para que realize a revisão de uma 
luminária virada e bem como a troca de lâmpadas queimadas no Pátio do Ginásio da 
Sercesa/Ulbra , Rua Armando Farina n ° 555 conforme protocolo 2008/ 5453. Tal revisão 
se faz necessária devido ao grande numero de atletas e estudantes da Ulbra que 
freqüentam este local. Vereador Cláudio Santos PSDB  MOÇÕES M. 966/195/08 O 
vereador abaixo assinado Solicita na forma regimental que após ser submetido ao 
plenário  para aprovação  seja enviado ofício de congratulações ao Mofecon – movimento 
comunitário de Carazinho na pessoa de  Luciara Weise que foi eleita Presidente no dia 03 
de maio e nosso município. Estender ainda os cumprimentos aos demais da diretoria e 
almejando êxito frente a esta importante tarefa de dirigir a casa da mulher como é 
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conhecida. Vereador Paulino de Moura PTB; M. 967/196/08 Moção do mesmo teor do 
Vereador Josélio Guerra PMDB M. 968/197/08 O vereador abaixo assinado Solicita na 
forma regimental que após ser submetido ao plenário para aprovação  seja enviado ofício 
de cumprimentos as Artesãs de nosso Município pela iniciativa em distribuir gratuitamente 
cerca de 1000 mudas de árvores nativas a população que visitou a Mostra do Artesanato 
(feira) nos últimos dias 03 e 04 passado no Quiosque da Praça Albino Hillebrnadt, 
conscientizando desta forma a comunidade carazinhense da importância em preservar 
nosso meio ambiente, estender ainda elogios ao Viveiro Municipal através da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento, bem como o Sebrae, Acic, Sindicato Rural e a Empresa 
TW Transportes que apoiaram esta iniciativa; Vereador Paulino de Moura PTB M. 
969/198/08 O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após aprovado 
em plenário seja enviado ofício parabenizando a Sra. Alda Maria Schipper pela reeleição 
e posse como Presidente da Fundação Cultural de Carazinho – FUCCAR, extensivo aos 
demais membros da fundação. Vereador Luiz Leite PDT M. 970/199/08 Moção do mesmo 
teor do Vereador Gilnei Jarré PSDB M. 971/200/08 Vereador Adroaldo De Carli PMDB, M. 
972/201/08 Vereador Déio PMDB E M. 973/202/08 Vereador Paulino de Moura PTB M. 
974/203/08 O vereador abaixo assinado Solicita na forma regimental que após ser 
submetido ao plenário para aprovação seja enviado ofício manifestando apoio e 
parabenizando o Delegado João Batista Eglior pela mega operação realizada no dia 09 de 
maio do corrente no bairro Princesa de nossa cidade. Vereador Luiz Leite PDT M. 
975/204/08 O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após aprovado 
em plenário seja enviado ofício de cumprimentos a Sra Carina Telokem diretora do Centro 
de Educação Infantil Pequeno Comerciário, parabenizando pela 6º edição da Campanha 
do Agasalho realizado pelo centro no último dia 07/05 do corrente na praça Albino 
Hillebrand. Vereador Luiz Leite PDT M. 976/205/08 Moção do mesmo teor do Vereador 
Josélio Guerra PMDB M. 977/206/08 O vereador abaixo assinado Solicita na forma 
regimental que após ser submetido ao plenário para aprovação seja enviado oficio 
cumprimentando aos Enfermeiros do pela passagem do Dia do Enfermeiro, comemorado 
no dia 12 do corrente mês. Tarefa árdua a de tratar doenças. Profissão que exige, além 
de muito estudo e investimento, um grande equilíbrio emocional, já que algumas vezes o 
resultado esperado, ou seja, a recuperação total do paciente, mas por vezes não é 
possível, se tornam amigos dos pacientes, muitas vezes os mais próximos. Vereador 
Vilson Paese PDT M. 978/207/08 Moção do mesmo teor Vereador Adroaldo De Carli 
PMDB M. 979/208/08 Vereador Jaime Fragoso PSDB,M. 980/209/08  Vereador Déio 
PMDB, M. 981/210/08 Vereador Paulino de Moura PTB M. 982/211/08 O vereador abaixo 
assinado Solicita na forma regimental que após ser submetido ao plenário para aprovação 
seja enviado ofício parabenizando o Colégio Notre Dame Aparecida de Carazinho, na 
pessoa da Sra. Irmã Maria Pin, Vice-coordenadora da Comissão Organizadora, pelo 
lançamento do projeto de Ação Social da Cantada Natalina Notre Dame pela Vida – 
Celebrando uma História de Amor realizado no dia 06 de maio de 2008. Vereador 
Adroaldo De Carli PMDB M. 983/212/08 O vereador abaixo assinado Solicita na forma 
regimental que após ser submetido ao plenário para aprovação seja enviado ofício de 
mesmo teor parabenizando a Associação Comercial e Industrial de Carazinho - ACIC, 
pela posse a realizada no dia 06 de maio de 2008 em Porto Alegre, da Nova Diretoria e 
Conselho da Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul 
– Federasul, em que a entidade carazinhense está representada na nova gestão com os 
associados, como Conselheiro Benemérito (Conselheiro Vitalício Único) na pessoa do Sr. 
Ernesto Guilherme Keller Filho, como Conselheiro representante das filiadas do Interior, 
na pessoa do Sr. Presidente da Cotrijal, Nei César Mânica. Vereador Adroaldo De Carli 
PMDB M. 984/213/08 O vereador abaixo assinado Solicita na forma regimental que após 
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ser submetido ao plenário para aprovação seja enviado ofício de congratulações a Noeli 
Souza, representante do Movimento Negro em nossa Cidade pelos 120 Anos de Abolição 
da Escravatura no Brasil, comemorado no dia 13 de Maio; Vereador Jaime Fragoso PSDB 
M. 985/214/08 O vereador abaixo assinado Solicita na forma regimental que após ser 
submetido ao plenário para aprovação seja enviado ofício a Igreja do Evangelho 
Quadrangular com congratulações pelos 43 anos desta Igreja em nossa Cidade e ao 
Bispo Sebastião Vieira pelos seus 23 anos de Ministério na 1ª Igreja do Evangelho 
Quadrangular, com nosso reconhecimento da seriedade e do belíssimo trabalho 
missionário e assistencial realizado por esta entidade Vereador Jaime Fragoso PSDB M. 
986/215/08 O vereador abaixo assinado Solicita na forma regimental que após ser 
submetido ao plenário para aprovação seja enviado ofício parabenizando o Sr. Odacir 
Garcia da Cruz Presidente do Centro Municipal de Tradições Gaúchas pela bela iniciativa 
de realizar a Mateada da Paz e a campanha da solidariedade, na Praça Albino 
Hildebrandt em nossa cidade. Vereador Déio PMDB M. 987/216/08 O vereador abaixo 
assinado Solicita na forma regimental que após ser submetido ao plenário para aprovação 
seja enviado ofício parabenizando a Coordenação do curso de Educação Física da 
ULBRA Campus Carazinho que promoveu na Ultima semana o CONCAF- Congresso 
Nacional de Ciência da Atividade Física nas dependências do Colégio La Salle em nossa 
Cidade. Vereador Déio PMDB M. 988/217/08 O vereador abaixo assinado Solicita na 
forma regimental que após ser submetido ao plenário para aprovação seja enviado ofício 
do Poder Legislativo de Carazinho ao Deputado Federal Beto Albuquerque, 
cumprimentando-lhe pelo excelente trabalho que vem realizando em benefício de nossa 
região, com a liberação de recursos, especialmente na área de saúde, junto a Câmara 
dos Deputados. Vereador Felipe Sálvia PDT M. 989/218/08 O vereador abaixo assinado 
Solicita na forma regimental que após ser submetido ao plenário para aprovação seja 
enviado ofício de cumprimentos, parabenizando a Sra. Nadja Hartmann pela condução do 
programa realidade da Radio Diário AM e pela sua coluna opinião do Jornal Diário da 
Manhã; Vereador Cláudio Santos PSDB M. 990/219/08 O vereador abaixo assinado 
Solicita na forma regimental que após ser submetido ao plenário para aprovação seja 
enviado oficio de cumprimentos a Senhora Diretora do Senac, Luciana Soares Meyrer, 
pela iniciativa na promoção do Curso de Ecoturismo na agência de Carazinho. 
Manifestamos nossas congratulações por proporcionar a Carazinho e região a 
oportunidade de especialização profissional na área de Turismo, Hospitalidade e 
Conscientização Ambiental, sendo um dos cursos pioneiros nesta área de atuação. 
Vereador Gilnei Jarré PSDB M. 991/220/08 O vereador abaixo assinado Solicita na forma 
regimental que após ser submetido ao plenário para aprovação seja enviado oficio de 
cumprimentos ao Senhor Josino Assis Xavier da Cruz, pela homenagem que recebeu do 
Legislativo e do Executivo de Veranópolis o título de cidadão Honorifico Veronopolitano 
das do prefeito sendo prestigiado pelos vereadores e demais autoridades do município ali 
presentes, esta homenagem foi à forma de agradecer ao Sr. Josino pelos serviços 
prestados a comunidade  de veranopolis Vereador Vilson Paese PDT Solicitação para 
prorrogação de prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito sr. presidente, srs. 
Vereadores, Os Vereadores abaixo assinados requerem na forma regimental que, depois 
de aprovado em Plenário, seja prorrogado o prazo para funcionamento da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, em consonância com o disposto no artigo 62, § 1º, do 
Regimento Interno desta Casa, instaurada para apurar fato envolvendo possível 
irregularidade cometida pelo Vereador Josélio Guerra, referente a suposto furto de 
energia da empresa Eletrocar S.A. O fundamento para nosso pedido vem de encontro às 
provas  e ao tempo exíguo para a conclusão da CPI, eis que, devemos designar outras 
testemunhas a serem ouvidas no prazo prorrogado, que poderão trazer à tona fatos que 
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determinem a conclusão do inquérito e elucidem de forma definitiva os fatos. Ainda, após 
realizado o depoimento do Vereador Josélio Guerra, os Vereadores que compõe a CPI, 
entenderam por requerer a empresa ELETROCAR o fornecimento de mais documentos e 
informações, e, para tanto, torna-se necessário maior prazo. Sala de Reuniões Antônio 
Libório Bervian, em 12 de Maio de 2008. Vereador Cláudio Santos Presidente Vereador 
Paulino de Moura Relator Vereador Adroaldo De Carli Membro. Esta solicitação vem 
assinada pelos três membros da CPI  Presidente Vereador Luiz Leite conforme acordo 
de lideranças foi suprimido o grande expediente e passamos de imediato a votação dos 
requerimentos e moções. Convido o sr. secretário para fazer a leitura do nº e autor dos 
requerimentos.  Vereador Paulino de Moura  questão de ordem sr. presidente. Solicito a 
vossa senhoria que os requerimentos e moções sejam votados em bloco.  Presidente 
Vereador Luiz Leite  pois não, bancada do PDT Vereador Vilson Paese com a 
concordância do Vereador Felipe Sálvia e tenho certeza que vossa excelência como 
presidente mesmo não votando  na condição de presidente concorda também para que 
seja votada em bloco.  Presidente Vereador Luiz Leite bancada do PMDB  Vereador 
Déio  também de acordo  Presidente Vereador Luiz Leite  bancada do PSDB Vereador 
Jaime Fragoso  concorda. Serão votados então em bloco requerimentos e moções 
Secretário Vereador Cláudio Santos  Requerimento de nº 01 de autoria do Vereador 
Luiz Leite PDT anexo  Requerimento de autoria do Vereador Gilnei Jarré PSDB,  
Requerimento de nº 02 de autoria do Vereador Luiz Leite PDT Requerimento de nº 04 de 
autoria do Vereador Gilnei Jarré PSDB Requerimento de nº 05 de autoria do Vereador 
Luiz Leite PDT Requerimento de nº 06 de autoria do Vereador Adroaldo De Carli PMDB 
Requerimento de nº 07 de autoria do Vereador Déio PMDB Requerimento de nº 08 de 
autoria do Vereador Déio PMDB  Requerimento de nº 09 de autoria do Vereador Cláudio 
Santos PSDB Requerimento de nº 13 anexo ao nº 09 de autoria do Vereador Paulino de 
Moura PTB Requerimento de nº 10 de autoria do Vereador Gilnei Jarré PSDB 
Requerimento de nº 11  de autoria do Vereador Cláudio Santos PSDB Requerimento de 
nº 12 de autoria do Vereador Cláudio Santos PSDB  Presidente Vereador Luiz Leite 
esta em discussão os requerimentos. Vereador Paulino de Moura  Vereador Paulino de 
Moura sr presidente, srs. Vereadores, a imprensa aqui através da Ana, persistente, 
sempre presente, ao empresário Paulo Zanferrari e a sua filha, se sintam a vontade na 
casa do povo, aos nossos amigos que aqui se encontram, o presidente do PMDB 
Romano Guerra. Sr. presidente, eu venho a esta tribuna com muita tristeza e já estive 
aqui nesta tribuna em outras oportunidades com a situação do trevo do baixinho e com 
muita luta então o Vereador presidente desta casa Vereador Antonio Azir, juntamente com 
o secretario e os colegas vereadores nós conseguimos mudar o destino do trevo do 
baixinho onde lá acontecia mortes  sistematicamente e para nossa tristeza colegas 
vereadores eu tenho certeza que esta menina  ela conquistou a todos os srs. A todas as 
pessoas da comunidade que ela encontrava, ela tinha deficiência, mas eu acho que a 
deficiência dela era o amor que ela tinha no coração porque quando ela encontrava a 
gente ela, eu estou falando da Camila Nicolai, ela era aqui do bairro Santo Antonio, pra 
nossa tristeza na noite de ontem, na tarde de ontem ela veio a falecer, mais uma vitima da 
285 entrando pra conceição e pra santa Terezinha. Esta menina foi atropelada, morta e 
nós não podemos ficar de braços amarrados, de braços cruzados eu conclamo a câmara, 
eu conclamo os colegas vereadores que nós possamos ir até o DAER pra solicitar 
imediatamente a construção de uma lombada eletrônica lá e também a alargar aquela 
pista porque já te um projeto aonde pode se alargar aquela pista pra o transito escoar 
melhor, o transito fluir melhor, porque senão nós vamos ficar de braços cruzados 
esperando mais uma vitima ser atropelada lá então eu faço este pedido, era uma menina 
tri querida, tri boa, uma menina que evoluiu na sua doença. A gente sabe que pra Deus 
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nada é impossível e Deus é que comanda as nossas vidas, quem sabe Deus quis assim, 
nós vamos obedecer a lei divina, mas nós não podemos continuar com a imprudência 
com a situação que exata lá então este é um pedido eu vou amanha na parte da manha 
tentar marcar uma audiência com o DAER pra que nós possamos resolver essa situação 
e quero aqui pra encerrar dar um abraço no sempre vereador, eterno vereador e um bom 
vereador Vanderlei Lopes, que você se sinta a vontade nesta casa, representada por nós 
vereadores principalmente eu e eu tenho  certeza de todos os vereadores gostam muito 
da sua pessoa e do jeito que o sr. faz política então que Deus abençoe o sr. sempre 
assim. O meu discurso sempre vai ser o mesmo quanto a vossa senhoria porque a vossa 
senhoria nunca muda a vossa senhoria sempre tem essa postura elegante, essa pessoa 
descente e onde se dá com todos os partidos e com todos os vereadores. Seria isso sr. 
presidente, srs. Vereadores muito obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite  gostaria de 
aproveitar o momento para registrar a presença do ex-vereador Vanderlei Lopes, nesta 
casa e dizer que sinta-se  muito a vontade, na casa que o sr. teve belas atuações aqui 
dentro. Continua em discussão os requerimentos. Não havendo vereador querendo 
discutir coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão os 
demais se manifestem, aprovado os requerimentos por unanimidade. Solicito ao sr. 
Secretario para fazer a leitura do nº e autor das moções apresentadas nesta noite.  
Secretário Vereador Cláudio Santos  moção de nº 01 de autoria do Vereador Paulino de 
Moura PTB, mesmo teor moção de n º 22  de autoria do Vereador Déio PMDB,  moção de 
nº 02 de autoria do Vereador Paulino de Moura PTB, moção de nº 03 de autoria do 
Vereador Luiz Leite PDT, MESMO TEOR moção de autoria do Vereador Gilnei Jarré 
PSDB, Vereador Adroaldo De Carli PMDB, Vereador Déio, PMDB E Vereador Paulino de 
Moura PTB,  moção de nº 04 de autoria do Vereador Luiz Leite PDT, moção de nº 05 de 
autoria do Vereador Luiz Leite PDT, Mesmo teor moção de  autoria Vereador Déio PMDB,  
moção de nº 07 de autoria do Vereador Vilson Paese PDT, anexo mesmo teor moção do 
Vereador Adroaldo De Carli PMDB, Vereador Jaime Fragoso PSDB, Vereador Déio 
PMDB, Vereador Paulino de Moura PTB, moção de nº 08 de autoria do Vereador 
Adroaldo De Carli PMDB, moção de nº 09 de autoria do Vereador Adroaldo De Carli 
PMDB, moção de nº 13 de autoria do Vereador Jaime Fragoso PSDB, moção de nº 14 de 
autoria do Vereador Jaime Fragoso PSDB, moção de nº 18 de autoria do Vereador Déio 
PMDB, moção de nº 19 de autoria do Vereador Déio PMDB, moção de nº 20 de autoria do 
Vereador Felipe Sálvia PDT, moção de nº 21 de autoria do Vereador Cláudio Santos 
PSDB, moção de nº 23 de autoria do Vereador Gilnei Jarré PSDB, moção de nº 24 de 
autoria do Vereador Vilson Paese PDT Presidente Vereador Luiz Leite. Esta em 
discussão as moções. Vereador Vilson Paese para discutir as moções  Vereador Vilson 
Paese sr. presidente, srs. Vereadores, imprensa através da Ana Maria aqui presente radio 
gazeta, candidatos a vereadores, ex-vereador Vanderlei Lopes, nosso amigo, nosso 
irmão, Silveira, Paulo Zanferrari, da rede do economia, inclusive na segunda feira 
passada nós apresentamos aqui uma moção ao mercado economia parabenizando pela 
implantação da sacola ecológica, estão de parabéns e que bom quando o plástico sair de 
circulação  que nós vamos ver menos sanga enfeitada um colorido quando dá as 
enchentes que é pendurado nas arvores e quem agradece isso é o meio ambiente. 
Tomara que todas as redes também implantem e que nós possamos ter a nova cultura de 
voltar com essa sacola no mercado, eu só tenho uma duvida com isso que essa sacola 
esta sendo usada para o recolhimento do lixo eu acho que quem vai agradecer é o meio 
ambiente se nós não voltar a colocar o sistema antigo que é por o latão na frente 
carregava nós caminhões e não ia ter tanta sacola de lixo, mas acho que isso é 
impossível. Também fizemos uma moção sr. presidente ao nosso amigo Josino Xavier, 
que a semana passada  recebeu o titulo pela câmara de vereadores de Veranopolis por 
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unanimidade, pelos trabalhos que ele prestou naquela cidade. Então reconhecendo isso o 
poder legislativo de Veranopolis. Nós fizemos uma moção hoje parabenizando e temos 
certeza quer os nobres colegas também vão aprovar a nossa proposição através desta 
moção, para o vereador que quer subscrever esta a disposição de todos aí. Sr presidente, 
com a permissão também dos colegas eu quero falar dos requerimentos que eu não vim 
porque passou-se muito rápido, que eu só vou usar uma vez a tribuna. Quando o Paulino 
colocou aquele trecho do asfalto que sai do posto amarelinho realmente ao anoitecer você 
não tem condições de ver nada, é o maior perigo, tem que iluminar, tem que aumentar o 
asfalto, até eu não sei como é que a Coviplan que recebe tanto dinheiro, que explora os 
pedágios aqui, não fez uma terceira via nem na saída da cidade pra lado nenhum, pra 
lado nenhum, e vem ceifando gente e aí outra vitima fatal, até as pessoas conhecidas 
quem morreu e quem pegou com a moto, aqui na entrada da UPF, aí também ta um caos, 
quando sai da UPF os caras não tem como entrar na avenida a uma necessidade urgente 
e não adianta nada. O Adroaldo de Carli, o vereador, solicitou um quebra mola e nós 
fizemos o mesmo pedido, parecia que nós tinha conversado e não conversamos também 
na frente do hospital na triagem, é muitas pessoas, é muitas vidas que são ceifadas sem 
necessidade, porque nós quando somos condutores de um automóvel ou de uma moto de 
repente a gente ta com pressa ou sei lá, e aí as vidas estão se perdendo e nós não 
queremos que aconteça isso então o Paulino de Moura coloca com propriedade tanto a 
saída que vai a Não me toque serei breve sr. presidente, estou concluindo, saída que vai 
a não me toque essa saída também do trevo que vai a cruz alta, todas essas saídas teria 
que ter um asfalto como fizeram em passo fundo em todas as saídas para que a pessoa 
que é do meio urbano que não precisa pegar o asfalto não tem a necessidade de pode 
caminhar na lateral que não vai acontecer problema nenhum, saiam a noite, ande naquele 
trajeto que vai até a entrada de Santa Terezinha o perigo você não da pra andar você te 
que andar a 30 KM/H, você da risada vereador Déio, mas realmente a gente sai, ou vai 
até a policia rodoviária ou vai mesmo  Vereador Josélio Guerra  uma parte vereador, eu 
até gostaria de enriquecer o seu depoimento alem desses locais esta trabalhando forte 
em cima disso, também quero colocar para o sr. que nós temos ali a entrada da São 
Lucas, que é muito perigoso, nós temos o nosso distrito industrial lá, que é 
complicadíssimo a situação que ta lá, aquele acesso nós devemos cobrar da Coviplan e 
vários outros pontos vereador pra enriquecer seu depoimento.  Vereador Vilson Paese  
muito obrigado Vereador, realmente é isso e eu acho que  nós temos que finalizar e evitar 
que aconteçam mais acidentes, seria isso sr. presidente, srs. Vereadores.  Presidente 
Vereador Luiz Leite continua em discussão Vereador Paulino de Moura  Vereador 
Paulino de Moura sr. presidente, srs. Vereadores, novamente volto a tribuna desta casa 
pra falar  sobre uma moção que dei entrada na noite de hoje e quero dizer ao Seresteiro e 
ao Formiga  que a luta continua vamos a batalha que o espaço de vocês  será 
conquistado com trabalho ta bom e dizer que eu entrei com uma  moção aos servidores 
do hospital os enfermeiros e enfermeiras porque eu entendo que aquele trabalho, é um 
trabalho voltado a nossa comunidade ela já atende as pessoas lá com muito afinco, com 
muito amor, com muito carinho, com muita dedicação e quem precisa deste trabalho sabe 
que a gente ta falando a verdade e quão bom é a gente ver uma escola Sorg, você ver 
uma Ulbra formando enfermeiros e enfermeiras, então a nossa sociedade e a nossa 
comunidade hoje ela esta em estado de evolução porque nós precisamos ter profissionais 
e que bom que eu tive a oportunidade Paulo de participar, participar como funcionário da 
FGTAS/SINE a onde eu apreendi pra ti estar no mercado de trabalho, você precisa 
qualificação hoje vocês nos oferecem a vaga, chegando lá no SINE, nós temos 100 vagas 
mas colocamos 20, 80 se perde porque ela não tem qualificação. Então através do SINE 
agora nós vamos trazer para Carazinho na ordem de R$ 400.000,00 em cursos de 
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qualificação para que nós possamos qualificar melhor a nossa comunidade, as nossas 
pessoas, para que eles tenham dignidade e pra que eles tenham realmente a 
oportunidade que emprego ela tem, só não esta sendo efetivado porque ela ta sem 
qualificação e que bom que vocês participam disso junto a associação comercial nos 
trazendo subsídios para que nós possamos cada vez mais evoluir e dizer da importância 
sr. presidente  e eu vou me reportar ao pronunciamento do colega paese da importância 
de nós sermos justos, temos que ser justos, pra que depois nós podemos deitar no 
travesseiro e dormirmos em paz. Situação Coviplan, se a vossa senhoria se lembrar foi 
feito uma indicação nesta casa aonde a coviplan vai na renovação do convenio vai 
estipular daqui do trevo do baixinho até o RH Riss, quatro pistas, se a vossa senhoria 
estiver se lembrando e com certeza esta se lembrando do que este vereador falou a 285 
também vai ser alargada  em quatro pistas, então não pensem que isto é sonho e ai eu 
quero dizer ao vereador Jarré, lá no baixinho, sonhávamos com um trevo e a coviplan 
juntamente com o Vereador Antonio Azir e o Vereador Paulino e tinha mais outros 
vereadores junto, Vereador Cláudio, nós tivemos lá no DAER com o diretor presidente da 
Coviplan o Guilhermo de Lucca e lá foi conquistado o trevo do baixinho e a lombada 
eletrônica da Ulbra e ai eu quero fazer uma conclamação  aos colegas vereadores sr. 
presidente pra que nós possamos chegar em Porto Alegre essa semana e chegar lá e 
marcar uma audiência e convidar o Guilhermo de Lucca  pra que nós auxilie mesmo não 
sendo hoje diretor-presidente da Coviplan, mas ele tem acesso lá, ele conhece as 
pessoas no DAER pra que nós possamos fazer a recuperação  o alargamento destas 
pistas e eu não to criticando, to dizendo que já tem um  trabalho nesta casa, já foi feita 
uma indicação e este vereador nunca omitiu  que ele sempre esteve preocupado com as 
ações da coviplan em prol da nossa comunidade, sim colega.  Vereador Vilson Paese  
me permite uma parte colega. Colega Paulino, quando nós falamos e falamos da coviplan 
e eu tenho batido muito aqui, até agora eles estão explorando e pouco fizeram dizem que 
dá prejuízo na planilha, mas querem prorrogar para mais 15 anos, sob a alegação que 
vão  fazer depois, façam alguma coisa agora, tem que fazer muito mais pelo que entra de 
dinheiro e então por isso eu defendo o usuário, Carazinho é vitima de um sistema e 
quando eu digo que nós temos dois presídios  aqui, um para as pessoas que cometeram 
algum delito e outro para as pessoas de bem que pra entrar em nossa cidade e sair tem 
que pagar, isso é verdadeiro, mas claro que eu aceito a tua colocação e a tua opinião e 
essa é a minha, eu acho que a coviplan faz muito pouco.  Vereador Paulino de Moura  
eu também defendo o usuário e digo o seguinte ao colega vereador a coviplan tem o 
passe múltiplo, você vai a passo fundo e volta você paga uma vez só, você paga uma vez 
só, se voltar no mesmo dia e então tem tantos benefícios, vai e paga de novo, se voltar a 
passo fundo ele paga uma vez pra ir e uma vez pra voltar, mas é que tem pessoas que 
usam três quatro vezes pra ir a passo fundo, paga uma vez só, então pelo amor de Deus, 
então nós não podemos ver na coviplan só coisa ruim tem varias coisas boas, se a vossa 
senhoria fosse caminhoneiro como eu fui e dizer o quanto era difícil viajar a Porto Alegre 
com serração, se sinalização, hoje o pedágio esta caro está, mas tem o custo beneficio  
então eu acho que deve-se nesta renovação do contrato deve-se mudar ou baixar o preço 
do pedágio, mas a empresa fez muito por Carazinho sim, e esta fazendo muito sim, e 
Carazinho continuará fazendo. Seria isso sr. presidente, srs. Vereadores muito obrigado.  
Presidente Vereador Luiz Leite  com a palavra o Vereador Cláudio Santos, mas antes 
vereador por gentileza quero registrar  a presença do Rodrigo da Rodrigás, que se 
encontra presente entre nós,  também o presidente do PMDB, o Jéferson, meu colega 
Nelson Portilho, e o seu Silveira que eu já havia registrado mas o sr. não estava ainda no 
plenário com a palavra o vereador Cláudio Santos para discutir as moções.   Vereador 
Cláudio Santos sr. presidente, colegas vereadores, pessoas que já foram anteriormente 
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mencionadas, colegas servidores da casa, Paulo Zanferrari proprietário do supermercado 
economia. Eu gostaria de fazer um lembrete sr. presidente com relação as atualizações 
de alguns vereadores na legislatura anterior e obvio de tantas outras dos vereadores 
desta legislatura. Nós realmente estivemos junto com o Vereador Paulino de Moura, 
Vereador Antonio Azir e outros vereadores em Porto Alegre buscando a lombada 
eletrônica da ulbra. Na oportunidade do governo Rigotto, a dificuldade já existia, ela 
também se faz presente hoje no da governadora Yeda e na oportunidade foi retirado a 
lombada eletrônica de outro lugar pra se colocar aqui na Ulbra que não se tinha lombada 
eletrônica, não se tinha mais como solicitar lombada eletrônica porque não tinha dinheiro 
pra aquisição de lombadas eletrônicas, então retiram de um outro local de outro estado 
pra trazer aqui pra Carazinho, porque achávamos importante a colocação da lombada 
eletrônica ali naquele local, e assim  foi feito da mesma forma que esta reivindicação foi 
feita e os vereadores fizeram e foi de forma veemente, de forma forte, e fez com que o 
DAER na oportunidade agisse desta maneira e eu acho que nós como legisladores e que 
representamos essa comunidade de Carazinho devemos também buscar esta tentativa de 
alternativa pra se colocar uma outra lombada eletrônica ali onde se cruza a BR 285 no 
bairro São Jorge e o bairro Santa Terezinha, eu creio que existe essa possibilidade e 
também sabemos que existe por obrigação de  contrato com a coviplan o alargamento em 
determinados trechos desta rodovia tanto da 386 como da 285, agora cabe a nós acredito 
eu que como legisladores, cabe a nós vereadores que somos eleitos pra fiscalizar aquilo 
que é de interesse pra comunidade também buscar junto a coviplan uma fiscalização mais 
rígida, buscar conhecimento com relação a este contrato de quando a coviplan tem que 
agir, de que forma deve agir, e o que a câmara pode fazer para que venha a ser colocado 
o quanto antes aqui em Carazinho nas duas BRs  até para que nós tenhamos mais vidas 
ceifadas como foi o caso da Camila ontem por volta das 06:20 horas da tarde. Então sr. 
presidente eu acho que os vereadores tem poder sim, pra que as coisas mudem aqui em 
Carazinho, e pra que as coisas tomem outro rumo, e até para finalizar o meu tempo sr. 
presidente citar o exemplo também  e já foi colocado nesta tribuna na oportunidade 
quando o Vereador Antonio Azir era o presidente, e não faz critica ao nenhum presidente, 
parabenizo todos os presidentes que passaram por esta casa de que uma vez nós 
acompanhamos vários presidentes de bairros, a órgãos em Porto Alegre e levamos eles 
pra que eles conhecessem como é que é a forma de trabalhar lá no governo do estado 
pra quando eles puderem sim conversar com seus moradores dos bairros e dizer aquilo 
que estava sendo feito, e de lá também veio o trabalho depois  realizado no IML que 
estava praticamente fechado, então eu acredito sr. presidente que os vereadores tem sim 
que se mobilizar e se mobilizam, todos os vereadores se mobilizam de uma forma ou 
outra todos trabalham de uma forma ou de outra buscando a melhoria pra comunidade 
mas eu acredito que nós podemos sim buscar em Porto Alegre junto ao DAER 
evidentemente da situação que encontra-se o DAER hoje, se na oportunidade do governo 
Rigotto estava difícil e nós conseguimos fazer com que o DAER entendesse  de que a 
Ulbra precisava de uma lombada eletrônica nós vamos também atender o anseio destas 
comunidades como representantes delas que somos dizer de que estas comunidades 
precisam de uma lombada eletrônica e se preciso for que retirem  de outro lugar mas que 
coloquem aqui em Carazinho porque nós temos que defender os nossos aqui de 
Carazinho, então eu lhe parabenizo Vereador Paulino de Moura pelas suas explanações e 
todos os demais vereadores com certeza fazem alusões as colocações e aparte dos 
vereadores que vem aqui buscando o melhor desenvolver para o município de Carazinho, 
eu acredito que no final das colocações todos os objetivos são os mesmos, um tenta de 
uma forma outro tenta de outra, um vai hoje outro vai amanhã, outro foi ontem, mas no 
final o objetivo de todos é o mesmo. Então eu acredito sr. presidente de que na 
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presidência deste legislativo vossa excelência tem sido cortes com todos os vereadores, 
tem sido um presidente como os demais também tem entendido que se tem que buscar 
tem que buscar, e tem dado apoio neste sentido, eu acredito que quanto mais vereadores 
de representatividade partidária tiver indo ao DAER eu creio de que mais fácil será a 
instalação de uma lombada eletrônica neste local, porque nós não podemos mais permitir 
que isso aconteça e pra finalizar sr. presidente não poderia deixar de dizer o quanto me 
sinto feliz de ter aqui conosco o Vereador Vanderlei Lopes, eterno vereador desta casa 
que vem hoje nesta reunião do Legislativo e gostaria de que outros vereadores que já 
passaram por esta casa  como por exemplo o vereador Vanderlei Lopes, viessem a esta 
casa para também nos trazer alguns subsídios da experiência que tiveram neste 
legislativo e com orgulho e com prazer vereador que lhe vejo neste plenário e que venha 
mais vezes em outras oportunidades, também ao presidente do PMDB Romano Guerra, 
prof. Jéferson e as demais que fazem parte desta reunião nesta segunda feira, seria isso 
sr. presidente.  Presidente Vereador Luiz Leite eu gostaria de aproveitar então este 
momento antes do Vereador Antonio Azir  usar da palavra para transformar numa 
comissão para ir até o DAER tentar buscar esta melhoria então para Carazinho que vai 
beneficiar aquelas famílias que moram  próximo a BR 285 já também a mesa defere que 
seja marcada audiência com a pessoa indicada em Porto Alegre e se não tiver condições 
de ir com o carro da câmara nós vamos locar uma Van para que mais representatividade 
possam estar em Porto Alegre para que eles sintam o empenho da casa legislativa para 
resolver esse problema tão grave que vê ceifando vidas muito tempo naquela BR. Com a 
palavra para discutir as moções o Vereador Antonio Azir bancada do PTB.  Vereador 
Antonio Azir  sr. presidente, srs. Vereadores, ao seu Silveira, ao Paulo Zanferrari e a sua 
filha, a Ana, o Sereno, nossa saudação também ao ex-vereador desta casa Vanderlei 
Lopes que muito trabalhou deixou sua marca registrada aqui,  seja muito bem vindo, 
romano Guerra presidente do PMDB, nossa saudação, prof. Jéferson, nossa saudação 
enfim a todos os nossos funcionários, a nossa saudação. Nós não poderíamos deixar de 
registrar também o nosso apoio a este assunto que consideramos de essencial 
importância e precisamos dar um basta realmente no que vem acontecendo na BR 285 
principalmente no encontro com a rua Sem. Salgado Filho, aqueles dois bairros a anos, 
acidentes vem acontecendo, debates são feitos a respeito, manchetes são trazidas aos 
jornais, as rádios, infelizmente solução nada. Nós precisamos sim chegar no DAER e no 
secretário dos Transportes se darmos um basta nisso, o poder legislativo precisa se 
movimentar, precisa buscar solução para este caso. Parabenizo já o Vereador presidente 
desta casa Luiz Leite que posicionando-se favorável já liberou inclusive esta viagem, que 
uma comissão de vereadores vá até lá e busque solução. Nós já temos conhecimento de 
quando se vai, quando se busca solução ela vem. Porque se ficarmos apenas aqui 
discutindo neste microfone, este microfone infelizmente não passa dos trevos do nosso 
município e a solução não vem. Então nós precisamos realmente ir atrás e buscar solução 
para nossa comunidade. Quero também dizer que precisamos ficar atentos, 
principalmente a próxima legislatura deve ficar atenta, para renovação dos contratos das 
concessionárias dos pedágios, seja coviplan, seja qualquer outra empresa, que ganhar 
essa licitação tem que ficar atento a questão da licitação, porque o pedágio não vai 
terminar, mas ele tem que ser mais barato, o pedágio é bom, é bom de se viajar, não tem 
buraco é bem sinalizado, mas ele é caro, nós precisamos que ele seja mais barato, 
ninguém é contra o pedágio, nós somos contra o custo do pedágio que realmente é muito 
elevado a nível de pais e a nível de mundo, nós pagamos aqui realmente um preço 
altíssimo. Precisamos ficar atentos Vereador Vilson Paese, porque tem que ser incluído 
neste contrato as melhorias que Carazinho precisa, principalmente ao redor do nosso 
município já que é o encontro das rodovias, precisa sim independente de quem seja o 
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vencedor esta no edital deste contrato as melhorias como foi comentado aqui 
anteriormente, o alargamento de pistas, a formação de terceiras vias, enfim mais 
segurança ao nosso município para que melhore também o nosso transito, para que 
melhore a nossa questão rodoviária da nossa malha viária, então os próximos 
legisladores, o próximo executivo, as lideranças de todos os seguimentos realmente 
devem ficar muito atentos na renovação do próximo contrato de pedágio para que estas 
melhorias estejam contempladas no novo edital  Vereador Paulino de Moura  só uma 
parte vereador Azir.  Vereador Antonio Azir sim Vereador Paulino de Moura Vereador 
Paulino de Moura  só para aproveitar  e dizer que  nós queremos colaborar, vamos usar 
o instrumento melhor que nós temos, que é a assembléia legislativa, que é os nossos 
deputados, porque nós precisamos e nós temos  força, temos, para mas quem tem força 
de poder de aprovar ou não a renovação é os deputados também, então vamos usar os 
deputados que o PTB tem  e eu falo em nome do nosso partido, os demais partidos que 
se mobilizem e falem com seus deputados porque aí sim eu acho que é algo concreto, 
não adianta nós discursar, discursar, discursar e não ter a praticidade. Então é essa a 
minha colocação. Vamos usufruir dos deputados que fazem voto em Carazinho. 
Obrigado. Vereador Antonio Azir os meios que vamos fazer isso nós temos que 
realmente elegê-los e creio eu que é realmente através dos deputados , mas precisamos 
ficar atentos porque senão os deputados e isso passe  em branco e nós sabemos muito 
bem e eu não tenho medo de dizer a essa tribuna aqui que o poder econômico 
infelizmente impera na assembléia legislativa  também,  nós vivemos isso agora quando 
tivemos a CPI dos pedágios que muitos deputados retiraram as suas assinaturas outros 
deputados nem os nomes não colocaram nas assinaturas e eu não to vendo resultado 
nenhum então realmente os vereadores tem que se mobilizar e juntamente com a nossa 
comunidade e cobrar sim dos deputados essa atuação. Obrigado.  Presidente Vereador 
Luiz Leite  continua em discussão Vereador Felipe Sálvia, bancada do PDT, para discutir 
as moções  Vereador Felipe Sálvia  sr. presidente, srs. Vereadores, pessoas que 
assistem a reunião na casa do povo na noite de hoje em especial a Ana Maria da radio 
gazeta, meu amigo sereno, ex-vereador desta casa que tive a oportunidade de trabalhar 
Vanderlei Lopes, dizer que realmente vários vereadores que me antecederam aqui 
falaram que pra se conseguir alguma coisa e a história tem mostrado por nossa cidade, 
tem que ser com luta, tem que ser incluído uma luta de todos os vereadores. Eu me 
recordo Paulino de Moura que na luta do IML, medico legista se foi e o povo ficou 
abandonado, os cadáveres viajavam e a luta desta casa e o sr. é testemunha que foi um 
dos cabeça, e hoje ta aí o IML. Esses dias houve uma noticia, mas ainda bem que era 
falsa a noticia que queria ir embora  o IML de nossa cidade, o medico teria ido embora. 
Sr. presidente eu gostaria de escolher sobre vários trabalhos meus que eu entrei nesta 
noite, mas um é referente a uma moção ao dep. Federal Beto Albuquerque, não é do meu 
partido, mas sempre admirei este deputado pelo trabalho que faz, não só por Carazinho, 
mas pela região na área da saúde. Esse deputado jovem ele é um batalhador um 
trabalhador e é um dos deputados que mais consegue dinheiro pro nosso hospital e vocês 
sabem disso, a nível federal. Então a gente tem que reconhecer, a casa tem que 
reconhecer o trabalho deste deputado e eu peço que se os vereadores assim entender 
que assinem comigo essa moção ao dep. Beto Albuquerque em nome do povo da nossa 
cidade   reconhecendo o trabalho dele por Carazinho e região. Também eu vou falar hoje 
que entrei com um projeto que denomina a tribuna de honra a João Domingos da Silva. 
João domingos foi vereador comigo em 1997 a 2000 nesta casa, eu acho que o Vanderlei 
tava junto e foi um vereador atuante, tinha, empresário, tinha a sua residência aqui em 
Carazinho, tava preparado para concorrer a prefeito quando uma doença o levou então 
nada mais justo que nós vereadores, homenagear vereadores também, nós estamos 
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cansados de homenagear outras autoridades, e também quando se perde um vereador 
Adroaldo, nós também temos que reconhecer e o João Domingos foi um vereador que eu 
me recordo, quando nós tava aqui numa briga em situação de peleia  nesta casa, ele 
chegava e entrava dando risada e tocando a sua gaita lá no fundo, e lá vem o João 
Domingos, começavam os risos. E se acalmava os ânimos e isso é interessante. Então eu 
gostaria que este projeto de minha autoria, o presidente analisasse  bem é um projeto de 
resolução, analisasse bem, as comissões analisassem, realmente,  Vereador Antonio 
Azir  uma parte vereador, por gentileza  Vereador Felipe Sálvia  Vereador Antonio Azir 
com um aparte  Vereador Antonio Azir  eu interferi porque quero lhe parabenizar pela 
moção ao dep. Beto Albuquerque que sempre esteve presente nesta comunidade com 
emendas parlamentares que tem beneficiado principalmente o nosso hospital e também 
pela lembrança do Vereador João Domingos, realmente o sr. esta de parabéns  pela 
atitude e pela lembrança do nosso grande amigo, grande vereador desta casa, um grande 
político que foi então creio eu que este projeto será aprovado por unanimidade, mas eu 
quero destacar e dizer ao sr. que o sr. esta de parabéns pela sua iniciativa. Obrigado  
Vereador Felipe Sálvia  obrigado vereador, dizer também que eu vi vários vereadores 
aqui falar sobre a 285 e tem razão os vereadores, todos os vereadores que me 
antecederam, nós temos que fazer alguma coisa. Olha se tiver que  o presidente já falou 
com sua sabedoria peculiar de sua pessoa que  se tiver que lotar uma van, pra nós ir lá 
alemão, Paulino de Moura, nós ir a Porto Alegre e juntar os deputados, se for preciso 
carregar os deputados lá pro DAER, nós temos que fazer isso, se é somente assim que 
se consegue as coisas. Eu me recordo que o trevo do baixinho foi conseguido assim, na 
Ulbra ali a lombada também foi conseguido assim.  Nós estamos também numa luta da 
142, nós tivemos em Porto Alegre agora a pouco tempo pra 142 também e pra levar 
vários assuntos ao DAER mas brigar de uma forma unida, nós podemos aqui ter 
divergências políticas mas quando é pra brigar por assunto de interesse da nossa 
comunidade eu acho que temos que se unir e esta casa tem mostrado isso na união por 
grandes projetos de nossa cidade, era isso.  Presidente Vereador Luiz Leite  continua 
em discussão Vereador Adroaldo De Carli, bancada do PMDB para discutir as moções   
Vereador Adroaldo De Carli  sr. presidente, srs. Vereadores, também quero saudar o 
presidente do meu partido Romano Guerra, Jéferson, uma saudação especial ao 
Vanderlei Lopes ex-vereador desta casa, também assumiu a presidência por seis meses 
também nesta casa e também já um trabalho notório na nossa comunidade e demais 
pessoas, imprensa aqui presente  a nossa saudação. Nós queremos sr. presidente vir 
aqui também darmos o nosso depoimento em especial a um dos assuntos de grande 
relevância que já foi colocado anteriormente e nós achamos também que devemos como 
vereador e como integrante do legislativo junto com os demais   unirmos forças que ações 
isoladas são enfraquecidas elas podem começar fortes, mas no momento em que ela 
começa tomar corpo ela é enfraquecida isso é natural, agora ações conjuntas, todos os 
vereadores unidos, mais a comunidade representativa, são ações que realmente trazem 
resultados e eu lembro aqui o vereador Paulino de Moura e Vereador Antonio Azir, na 
questão da coviplan, do trevo aqui do baixinho, também da lombada lá da ulbra que 
quando eu estava como presidente da ACIC, na ocasião, quantas reuniões fizemos, seu 
Guilhermo de Lucca, até empresas também representante lá do distrito industrial também 
daquele trevo lá também, quantas e quantas ações conjuntas e estão ai os resultados. Eu 
acho assim Vereador Vilson Paese que bem colocou pela importância de Carazinho neste 
pólo de concessionárias, neste pólo em que as rodovias quando um dos maiores 
entroncamentos rodoviários do país, no caso do RS o maior, nós temos muito pouco, nós 
temos que exigir mais solicitarmos muito mais porque realmente nós estamos quando diz 
que Carazinho é muito importante na questão de rodovias, deve ser importante também 
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no retorno de investimento,  o que não esta sendo, então a gente tem que ter a 
reciprocidade também que pelo menos isso já que os pedágios são realmente caros, que 
então nós tenhamos a reciprocidade no retorno de investimentos para a nossa cidade e 
com o tempo pode ter certeza Vereador Paulino de Moura teremos muito mais Vereador 
Vilson Paese, atropelamentos, acidentes, porque é natural é o processo da evolução, 
mais veículos, mais pessoas, trafegando e as estradas sempre as mesmas, não basta só 
sinalização mas nós temos que ter investimentos mais concretos, mais eficazes, com 
pistas duplas, principalmente aqui alguns quilômetros dos trevos, já foi cogitado aqui do 
trevo da 285  até o entroncamento da BR 386, também pista dupla, naquela questão 
também onde houve o atropelamento da Camila que eu a conhecia  pessoalmente, a sua 
família, aqui da santo Antonio, agora estavam residindo aqui no cantares, nós 
lamentamos essa perda também, Vereador Alemão nós que a conhecíamos, sabíamos do 
seu carinho, da sua dedicação, que ela tinha pela comunidade de Carazinho, das pessoas 
em geral, então realmente nós temos que nos unirmos, a bancada do PMDB ta firme  
nessa questão,  vamos também solicitar ao dep. Marcio Biolchi, líder do governo também 
e aproveitar a liderança do governo que nós temos aqui que é de Carazinho, que foi 
vereador, é nosso conterrâneo e aproveitarmos, essa pessoa pela sua figura e pela sua 
representação e utilizarmos também na aquisição e solicitação destes recursos. Também 
brevemente presidente quero falar um pouco desta questão do projeto do Vereador 
Cláudio Santos sobre a questão dos horários do domingo, realmente eu não ia concordar 
com a sua aprovação hoje, ou apreciação, até porque nós precisamos analisar com muita 
serenidade, muita cautela que é um projeto meramente técnico também, nós temos ai 
uma liminar da juíza dra. Marlene que deu autorização ao comercio promovido pela 
ACIC/CDL então também preservamos isso e essa liminar do sindicato dos comerciários 
também já recorreu através de recurso, então temos que aguardar também uma decisão 
neste sentido, é isso ai, mas é um projeto bastante polemico que eu acredito que nós 
juntos podemos analisarmos e vermos o que é melhor  para Carazinho, acima de tudo. 
Devemos ouvir todas as partes se os dois sindicatos se interessarem, o do patronal e o do 
empregado representante dos funcionários, das empresas, diretoria, quem sabe isso é 
uma coisa muito importante. Até eu que somos do ramo sempre soubemos que, sempre 
analisamos que realmente o retorno nesta questão de abrirmos aos domingos era 
insignificante não valia a pena, mas acredito que a evolução dos tempos tudo pode ser 
mudado então temos que analisar com muita cautela pra nós não aprovarmos um projeto 
pra agradarmos um segmento hoje e daqui 15 dias na justiça ser derrubado este projeto. 
Então tem que ter bastante cautela fazer a coisa da melhor maneira possível e pra 
encerrar também parabenizo o Vereador Felipe Sálvia acredito que esta resolução 
legislativa dando a tribuna de honra a João domingos da silva é bem vinda, nós temos 
que valorizar as pessoas que por aqui passaram, que deram a sua contribuição para a 
nossa comunidade e João Domingos que nós todos conhecíamos realmente era uma 
pessoa de um esforço invejado nas questões sociais da nossa comunidade e muito 
contribuiu para a nossa cidade então é grande merecedor desta homenagem que deve 
sim ser reconhecida a esta grande pessoa, era isso sr. presidente, srs. Vereadores nosso 
muito obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite continua em discussão as moções. Não 
havendo vereadores querendo se manifestar, colocamos em votação, vereadores que 
concordam permaneçam como estão os demais se manifestem. Aprovadas as moções 
por unanimidade. Irá a votação agora o requerimento com a solicitação para a 
prorrogação de prazo para a conclusão da comissão parlamentar de inquérito sobre a CPI 
que tramita nesta casa. Se algum vereador quiser discutir, Não havendo vereador 
querendo discutir colocamos em votação. Vereadores que concordam permaneçam como 
estão os demais se manifestem. Aprovado por unanimidade a prorrogação do prazo para 
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conclusão dos trabalhos da comissão parlamentar de inquérito. Gostaria de registrar 
ainda nesta noite a presença do Paulinho que se faz presente entre nós ai, Vereador 
Paulino de Moura  questão de ordem sr. presidente. Presidente Vereador Luiz Leite 
dando uma força para seu irmão Cláudio santos e também presenciando a reunião do 
poder legislativo, pois não Vereador Paulino de Moura Vereador Paulino de Moura 
conforme solicitado pela vossa senhoria eu já adiantei e questionando os colegas 
vereadores quem gostaria de ir nesta audiência que será na manhã de amanhã, tentando 
agendar para quinta feira. Eu gostaria de passar os nomes é claro que com a vossa 
presença, o paese, o Adroaldo, o Jarré, o Cláudio, o Azir, o Paulino, o Felipe. Sexta feira 
então. Ta ótimo. Vou dar por escrito, mas é na outra semana, nós vamos ir nesta quinta 
feira que não é feriado, nesta quinta, a minha assessora Rita vai expressar isso no papel 
e lhe entregará sr. presidente, obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite  Nada mais 
havendo a tratar e sobre a proteção de Deus declaro encerrados os trabalhos da presente 
reunião  convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a ser 
realizada dia 19/05/08 as 19:30 horas  e boa noite a todos. 
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