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Ata da Reunião Ordinária do dia 26 de Maio de  2008.......Ata 25 
  
 
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 26/05/08; Convido o Vereador suplente Marcos Soares, para proceder à 
leitura de um trecho da Bíblia e  que se posicionem em pé; (leitura da bíblia);  Coloco em 
apreciação a ata da reunião ordinária do dia 19/05/08,  não havendo vereador querendo 
discutir coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão os 
demais se manifestem,  aprovada a ata das reunião ordinária do dia 19/05/08, por 
unanimidade. Convido o senhor secretario para fazer a leitura da convocação do vereador 
Suplente Marcos Soares e também do vereador suplente Josir Antunes da Silva. 
Secretario Vereador Cláudio Santos C O N V O C A Ç Ã O – 14/2008 Prezado Senhor: 
Pelo presente, estamos CONVOCANDO Vossa Senhoria para assumir na Câmara 
Municipal de Vereadores, no dia 26/05/2008, tendo em vista pedido de licença do 
Vereador Paulino de Moura, pois o mesmo estará participando de audiência na Empresa 
AURORA na cidade de Erechim e posteriormente em Chapecó/Santa Catarina, conforme 
dispõe Regimento Interno, art. 11, inciso II, alínea e, desta Casa.   Sem outro motivo, 
colhemos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta 
consideração. Atenciosamente Vereador Luiz Leite Presidente endereçado ao MD. 
Suplente Marcos Soares C O N V O C A Ç Ã O – 15/2008 Prezado Senhor: Pelo presente, 
estamos CONVOCANDO Vossa Senhoria para assumir na Câmara Municipal de 
Vereadores, no dia 26/05/2008, tendo em vista pedido de licença do Vereador Antonio 
Azir Pereira Salles, pois o mesmo estará participando de audiência na Empresa AURORA 
na cidade de Erechim e posteriormente em Chapecó/Santa Catarina, conforme dispõe 
Regimento Interno, art. 11, inciso II, alínea e, desta Casa.   Sem outro motivo, colhemos o 
ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. 
Atenciosamente Vereador Luiz Leite Presidente endereçado MD. SUPLENTE DE 
VEREADOR DO PTB SR JOSIR ANTUNES DA SILVA. Presidente Vereador Luiz Leite; 
salientamos ainda que os vereadores Paulino de Moura, bancada do PTB e o vereador 
Antonio Azir também da Bancada do PTB e o assessor de imprensa desta casa foram em 
missão da câmara municipal de vereadores em audiência com a empresa aurora 
alimentos, para tratar de assuntos de interesses do município. Convido o senhor 
secretario para que proceda a leitura do expediente da presente reunião; Secretario 
Vereador Cláudio Santos Expediente Reunião Ordinária do Dia 26 de maio de 2008. 
SESC CARAZINHO convida para o Dia do Desafio, dia 28 de maio, com diversas 
atividades de recreação abertura prevista para às 08 hs e 30 min, na praça Central. 
Eleições 2008 e o Poder Legislativo curso em Porto Alegre, dias 04, 05 e 06 de junho. 
Promoção da Ascamaja, CAPP - Consultoria e Assessoria em Políticas Públicas e 
Dallagnol Advogados. ASCAM convida para curso "A fixação dos subsídios para a 
legislatura 2009/2012, de 28 a 30 de maio". Interesse Público - Processo Legislativo no 
Ano Eleitoral, em POA, de 28 a 29 de maio. Seminário Cooperativo de Habitação em Não 
Me Toque, dia 30 de maio, a partir das 08:30. IBRAP convida para curso "Condutas 
Vedadas aos agentes públicos no último mandato", dias 29 e 30 de maio em POA. 
Telegrama do Ministério da Saúde - informando liberação de recursos financeiros do 
Fundo Nacional de Saúde, no valor de R$ 91.134,00. Of 025/08 dos Correios - informando 
que as negociações sobre os novos Planos de Carreiras, Cargos e Salários (incluindo o 
Adicional de Risco) foram tomadas entre as comissões de Negociações da ECT e da 
FENTECT. Of 115/08 - Eletrocar - envia relatório da administração e demonstrações 
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Contábeis do Exercício de 2007 das Centrais Elétricas de Carazinho. Of. 045/08 do 
Conselho Tutelar de Carazinho - comunica que dia 27 de maio, a partir das 14 horas 
haverá uma audiência pública nas dependências da Câmara Municipal de Carazinho com 
o objetivo de realizar um debate e esclarecimentos de dados e informações deste 
Conselho. Ascamaja convida para reunião ordinária dia 06 de junho, às 19h 30 mim, no 
município de Alto Alegre. Telegrama do Pres. do Senado Federal acusando recebimento 
de correspondência que solicita o estudo de medidas para diminuir o alto índice de juros. 
Telegrama do Pres. do Senado Federal acusando recebimento de correspondência que 
solicita rápida aprovação do projeto que cria novas Varas da Justiça Federal. Of. 91/08 do 
Executivo Municipal, o qual encaminha projeto de lei n° 072/08 que autoriza abertura de 
crédito suplementar no orçamento de 2008, no valor de R$ 1.265.080,00. Of 093/08 do 
Executivo Municipal, o qual encaminha projeto de lei n° 074/08 que inclui parágrafo único 
ao art. 2° da lei municipal 6.279/05, a qual autoriza conceder parcelamento de débitos 
tributários inscritos ou não em Dívida Ativa. Of. 094/08 do Executivo Municipal, o qual 
encaminha projeto de lei n° 075/08, que amplia meta na LEI MUNICIPAL 6.256 - PPA 
2006/2009 e Lei Municipal 6.644 - LDO/2008 e abertura de crédito especial no orçamento 
de 2008. Presidente Vereador Luiz Leite eu quero cumprimentar os servidores da casa, 
os srs. Vereadores, demais, imprensa escrita e falada que aqui se encontra, lideranças, 
jovens que aqui se encontram, empresários, sr. Tamimi, das lojas tamimi, seu filho Abdel, 
lideranças partidárias, agremiações políticas, lideranças de bairros, e demais entidades 
de nossa comunidade que se fazem presentes no plenário desta casa. A seguir convido o 
secretário para fazer a leitura das indicações, dos requerimentos e moções apresentadas 
pelos senhores vereadores na  reunião de Hoje ; Secretário Vereador Cláudio Santos  
INDICAÇÕES  I. 1064/555/08 Solicita que seja realizado o recolhimento dos entulhos 
verdes no bairro Conceição Vereador Paulino de Moura PTB I. 1065/556/08 Solicita para 
que a Secretaria de Obras realize trabalhos de reperfilagem asfáltica na Avenida Flores 
da Cunha a partir da Delegacia de Polícia Civil até a frente da Acapesu, Bairro São João 
ao Bairro Boa Vista. Solicitação dos motoristas e empresários. Vereador Adroaldo De 
Carli PMDB I. 1066/557/08 Solicita para que o Executivo Municipal disponibilize recursos 
financeiros para a Secretaria de Obras realizar a pavimentação asfáltica ao longo da 
extensão da Rua Coimbra, localizada no Bairro Operária. Solicitação dos moradores e 
motoristas; Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 1067/558/08 Solicita para que a 
Secretaria de Obras realize trabalhos de reperfilagem asfáltica na Rua Marechal Floriano 
próximo ao nº 635, Bairro Centro. Solicitação dos motoristas e moradores. Vereador 
Adroaldo De Carli PMDB I. 1068/559/08 Solicita para que a Secretaria de Obras realize 
trabalhos de reperfilagem asfáltica na Avenida Flores da Cunha frente ao nº. 2299, Bairro 
Centro.  Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 1069/560/08 Solicita que seja viabilizado a 
pavimentação asfáltica na rua Riachuelo entre as ruas Visconde de Pelotas e rua Tijuca; 
Vereador Marcos Soares PTB I. 1070/561/08 Solicita que seja viabilizado pavimentação 
asfáltica na rua Félix Guerra, entre Valeriano dos Santos até Lucio de Brito; Vereador 
Marcos Soares PTB I. 1071/562/08 Solicita que seja viabilizado pavimentação asfáltica na 
rua Cuiabá entre as ruas Caçapava e Gervásio Norberto Leite; Vereador Marcos Soares 
PTB I. 1072/563/08 Solicita que seja efetuado a construção de calçamento na rua Athur J. 
Arnold no bairro Floresta; Vereador Marcos Soares PTB I. 1073/564/08 Solicita colocação 
de poste e luminária Vereador Marcos Soares PTB I. 1074/565/08 Solicita a viabilidade de 
pavimentação asfáltica na rua Caçapava entre as ruas Eugênio Weidlich e Cuiabá. 
Vereador Marcos Soares PTB I. 1075/566/08 Solicita para a secretaria de obras que 
execute trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua 
Xavantes, no bairro Conceição.  Solicita trabalhos de reparos nas ruas do bairro São 
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Lucas.  Solicita trabalhos de capina e limpeza na rua Guaicurus esquina com a rua 
Tamoios, no bairro Conceição.  Solicita trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da 
rua Fernando Ferrari, no bairro Conceição. Solicita trabalhos de reparos no calçamento da 
rua Tupiniquins, no bairro Alvorada. Trabalhos estes do Vereador Luiz Leite PDT I. 
1076/567/08 Solicita melhorias na rua Monte Alegre no bairro Floresta; Vereador Josir 
Antunes da silva PTB I. 1077/568/08 Solicita ao Poder Executivo que destine local para 
cursos profissionalizantes para crianças; Vereador Josir Antunes da silva PTB I. 
1078/569/08 Solicita que seja efetuado o fechamento de um buraco na rua Tiradentes, 
esquina com a rua Rui Barbosa; Vereador Cláudio Santos PSDB I. 1079/570/08 Solicita 
que seja efetuado o fechamento de um buraco na Av. Flores da Cunha, esquina com a 
rua Ceará, bairro São Jorge; Vereador Cláudio Santos PSDB I. 1080/571/08 Solicita com 
maior brevidade possível o patrolamento, cascalhamento e compactação da rua Cid 
Bolívar da Rocha (trecho esquina rua Cuiabá) no bairro Floresta; Vereador Cláudio 
Santos PSDB I. 1081/572/08 Solicita patrolamento, cascalhamento e compactação da rua 
Cuiabá (trecho a partir do Ferro Velho) no bairro Floresta; Vereador Cláudio Santos PSDB 
I. 1082/573/08 Solicita com urgência o patrolamento, ensaibramento e compactação da 
rua Epitácio Pessoa; Vereador Cláudio Santos PSDB I. 1083/574/08 Solicita com urgência 
o desentupimento dos bueiros da rua Nilo Pértile no bairro Alvorada Vereador Cláudio 
Santos PSDB I. 1084/575/08 Indicações do Vereador Vilson Paese PDT Solicita trabalhos 
de calçamento da Rua Anita Garibaldi no bairro Loeff, pois falta um pequeno trecho para 
que a referida rua seja calçada por completo, facilitando assim a vida dos moradores; 
Solicita trabalhos de recapeamento asfáltico na Rua Bernardo Paz do bairro Braganholo 
até o bairro Medianeira, trecho esse que é corredor de ônibus e encontra-se em péssimas 
condições de trafegabilidade. Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de conserto do 
calçamento na Rua Farrapos no bairro Centro em frente ao escritório do Dr. Osvaldo 
Biolchi e ainda na mesma rua em frente ao n° 226, pois os buracos causam vários 
transtornos a motoristas e pedestres. Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de 
conserto da boca de lobo na Rua Farrapos esquina com a Marechal Floriano no bairro 
Centro, pois o perigo de acidentes é eminente. Solicitação dos moradores; Solicita que 
seja efetuado a colocação de um redutor de velocidade na Av. São Bento no bairro Glória 
em frente ao n° 836, pois os veículos passam por este trecho quase sempre em alta 
velocidade e vem causando medo e indignação aos moradores e pedestres, pois os 
motoristas, inclusive de caminhões e carretas não respeitam os limites de velocidade, 
podendo causar sérios acidentes. Solicitação dos moradores. Trabalhos estes do 
Vereador Vilson Paese PDT I. 1085/576/08 Solicita que a Secretaria de Obras realize 
conserto da Rua Ceara esquina com a rua Mato Grosso no bairro oriental; Vereador Déio 
PMDB I. 1086/577/08 Solicita que a Secretaria de Obras realize o conserto de um buraco 
na rua Coroados enfrente ao numero 764 no bairro Princesa; Vereador Déio PMDB I. 
1087/578/08 Solicita que a Secretaria de Obras realize o patrolamento cascalhamento e 
compactação da rua Victor Hugo no bairro Braganholo. Vereador Déio PMDB I. 
1088/579/08 Solicita que a Secretaria de Obras realize o patrolamento cascalhamento e 
compactação da rua Leão XII no bairro Princesa; Vereador Déio PMDB I. 1089/580/08 
Solicita a Secretaria de Obras a realização de patrolamento, cascalhamento e 
compactação da Rua Germano Napp, B. Esperança. Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 
1090/581/08 Solicita melhorias na rua João Neri Domingos; Vereador Josir A da Silva 
PTB I. 1091/582/08 Solicita melhorias na rua Barão do Triunfo no bairro Santo Antônio. 
Vereador Josir A da Silva PTB I. 1092/583/08 Solicita que sejam estudas formas de 
prevenir os acidentes constantes que vem ocorrendo em função das mudanças no 
sistema de funcionamento do trânsito no centro da cidade; Vereador Felipe Sálvia PDT I. 
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1093/584/08 Solicita que seja providenciado junto ao setor competente estudos no sentido 
de que os pacientes que realizam consultas junto aos especialistas no Centro de 
Especialidades Médicas possam também agendar seus exames no próprio local; 
Vereador Felipe Sálvia PDT I. 1094/585/08 Solicita ao setor competente para que sejam 
efetuadas melhorias no calçamento da Rua La Salle, no Bairro Boa Vista, a pedido dos 
moradores do local. Vereador Felipe Sálvia PDT I. 1095/586/08 Solicita ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente para que seja construído um abrigo na 
parada de ônibus junto á BR 386 frente ao Posto RH RISS no Distrito Industrial Carlos 
Augusto Fritz, devido aos dias chuvosos que se aproximam, abrigando assim os 
funcionários que trabalham nas empresas do distrito, que moram no município vizinho de 
Passo Fundo; Vereador Gilnei Jarré PSDB I. 1096/587/08 Solicita ao Executivo Municipal 
que determine ao setor competente para que seja construído um abrigo na parada de 
ônibus junto à Empresa Parmalat S/A localizada no Distrito Industrial Carlos Augusto Fritz, 
devido aos dias chuvosos que se aproximam, abrigando assim os funcionários e usuários 
do coletivo urbano municipal. Vereador Gilnei Jarré PSDB I. 1097/588/08 Solicita ao 
Executivo Municipal que determine ao setor competente para que seja feita uma operação 
tapa buracos com asfalto (tipo P.M.F) na Rua General Cassal Martins, devido aos 
inúmeros buracos existentes na via ocasionado pelo intenso tráfego de veículos pesados; 
Vereador Gilnei Jarré PSDB I. 1098/589/08 Solicita ao Executivo Municipal que determine 
ao Setor Competente para que sejam efetuadas benfeitorias como patrolamento, 
cascalhamento e compactação nas ruas: Fortunato Sandri, José Augusto Sandri, Colônia 
Dona Júlia e Daniel Spieker, localizadas no bairro Sandri (chamado popularmente), 
devido ao péssimo estado de trafegabilidade; Vereador Gilnei Jarré PSDB I. 1099/590/08 
Solicita ao Executivo Municipal que determine  ao setor competente para que seja feita 
uma operação tapa buracos com asfalto (tipo P.M.F) no Bairro Sommer, na rua Barão de 
Antonina entre as ruas Barão do Triunfo e Rufino Leal; na rua Rufino Leal entre as ruas 
Barão de Antonina e Otto Albino Gerardt; na rua Otto Albino Gerardt e rua Ângelo Gobbi, 
todas localizadas no Bairro Sommer, sendo utilizadas como corredor de ônibus; Vereador 
Gilnei Jarré PSDB REQUERIMENTOS de pesar R. 1100/155/08 o vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário para aprovação 
seja enviado oficio com votos de profundo pesar aos familiares do Paulo Hélio Meyer, 
pelo seu falecimento ocorrido no dia 20/05/08 o qual manifestamos os mais profundos 
sentimentos pelo infausto acontecimento. Vereador Luiz Leite PDT R. 1101/156/08 
Requerimento de pesar do mesmo teor da autoria do Vereador Vilson Paese PDT R. 
1102/157/08 Vereador Gilnei Jarré PSDB R. 1103/158/08 Vereador Adroaldo de Carli 
PMDB R. 1104/159/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após 
submetido ao plenário para aprovação seja enviado oficio as Centrais Elétricas de 
Carazinho – Eletrocar, solicitando providências quanto ao conserto da luminária existente 
na rua Ipanema, bairro Operário proximidades do número 285, eis que a mesma 
encontra-se no sentido contrário. Vereador Paulino de Moura PTB R. 1105/160/08 O 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário 
para aprovação seja enviado oficio as Centrais Elétricas de Carazinho – Eletrocar na 
pessoa do Sr. Diretor-presidente, Romeu Giacomelli, solicitando ao departamento técnico 
da empresa para que seja efetuada a troca das lâmpadas queimadas na Rua Otto Albino 
Guerardht na praça da Associação dos Moradores do Bairro Sommer e na Avenida Flores 
da Cunha, frente a Coviplan – Bairro Borguethi. Solucionando definitivamente este 
problema da queda de energia diariamente nas ruas e residências, zelando pela 
segurança dos moradores destas localidades. Solicitação dos moradores; Vereador 
Adroaldo De Carli PMDB R. 1106/161/08 O vereador abaixo assinado solicita à Mesa 
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Diretora, que faça convite ao Juiz da 15ª Zona Eleitoral de Carazinho, na pessoa do Dr. 
Orlando Facchini Neto, ao Promotor de Justiça Eleitoral, na pessoa do Dr. Denílson 
Belegante, a Assessora Jurídica da Federação das Associações dos Municípios do Rio 
Grande do Sul – Famurs, na pessoa da Dra. Margere Rosa de Oliveira, para se fazer 
presente para uma reunião plenária utilizando o grande expediente para tratar e explanar 
sobre a Legislação Eleitoral, desincompatibilização e principais condutas vedadas à 
gestão pública em ano eleitoral; Vereador Adroaldo De Carli PMDB R. 1107/162/08 O 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após lido em plenário e 
deferido pela presidência, seja consignado em ata e oficiado aos familiares votos de 
profundo pesar pela perda de Ary Max Zirbes  ocorrido no dia 22 de maio de 2008 em 
nossa cidade Vereador Marcos Soares PTB R. 1108/163/08 Requerimento a Corsan O 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário  
seja registrado em Ata e oficiado, a Companhia de Água e Esgoto (CORSAN), solicitando 
que seja trocado toda a canalização da Rua Alexandre da Motta até a esquina da Rua 
Farrapos, pois seguidamente estouram canos e assim conseqüentemente se perde água 
e ainda acarreta cada vez mais gastos e prejuízos para a própria CORSAN; Vereador 
Vilson Paese PDT R. 1109/164/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental que após submetido ao plenário para aprovação seja enviado oficio do Poder 
Legislativo de Carazinho ao Excelentíssimo Presidente da República, Senhor Luiz Inácio 
Lula da Silva, ao Excelentíssimo Ministro da Fazenda, Sr. Guido Mantega, ao 
Excelentíssimo Ministro do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, Sr. Patrus 
Ananias, ao Excelentíssimo Presidente do Senado Federal, ao Excelentíssimo Presidente 
da Câmara dos Deputados, aos Líderes de Bancada no Senado e na Câmara Federal, 
manifestando nossa posição totalmente favorável a Reforma Tributária, pois temos que 
encontrar uma maneira de acabar com este abuso que é a grande carga tributária que 
assola milhares de brasileiros, principalmente os mais pobres, já que comprovadamente 
os mais ricos gastam com impostos, aproximadamente 22,7% do que ganham e os mais 
pobres pagam 32,8%. Temos que acabar com essa desigualdade, que é injusta e 
desumana, mesmo que para isso as tributações sejam maiores sobre bens e posses e 
não sobre produtos e serviços, fazendo com que famílias ricas tenham que arcar com 
mais impostos sobre carros e imóveis e pessoas pobres não tenham que pagar tanto pelo 
feijão, arroz, leite, carne, óleo, e demais alimentos, pois os impostos embutidos no preço 
final destes produtos correspondem de 15% a 26% do valor cobrado por eles. É preciso 
que a reforma tributária seja também social. O mais pobre além de sofrer com a alta carga 
de impostos, já que segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), o 
pagamento de impostos consome, em média 148 dias de trabalho de cada trabalhador, 
ainda sofre com a fragilidade dos serviços oferecidos pelo Governo, especialmente os 
serviços ligados a Saúde Pública (SUS), que na maioria dos casos são de baixa 
qualidade. É justo que nosso cidadão contribua com um terço de tudo que ganha, por um 
serviço tão deficitário? Enquanto nosso cidadão sofre, paga impostos de maneira 
desmedida os bancos estão obtendo lucros recordes, só no primeiro trimestre de 2008 os 
lucros alcançaram a maior média nos últimos 14 anos. Esperamos que a reforma 
tributária possa finalmente acabar, ou pelo menos diminuir em muito a desigualdade 
social de nosso país. Vereador Felipe Sálvia PDT R. 1110/165/08 O vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário  seja enviado oficio 
ao Diretor da COVIPLAN – Concessionária Rodoviária do Planalto S/A de nosso 
Município, solicitando uma autorização para construção de uma parada de ônibus na BR 
386 – KM 176, em frente ao Fantasy Motel, devido à dificuldade encontrada pelos 
funcionários em se deslocar em dias chuvosos, colocando em risco diariamente a 
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segurança dos funcionários. Casa haja viabilidade em atender a referida solicitação, 
informamos que o Executivo Municipal responsabiliza-se pela construção do referido 
abrigo Vereador Gilnei Jarré PSDB  R. 1111/166/08 O vereador abaixo assinado solicita 
na forma regimental que após submetido ao plenário  seja enviado oficio ao Diretor da 
COVIPLAN– Concessionária Rodoviária do Planalto S/A de nosso Município, solicitando 
uma autorização para construção de uma parada de ônibus na BR 386, em frente ao 
Trevo do Distrito Industrial Carlos Augusto Fritz, devido à dificuldade encontrada pelos 
funcionários das empresas do distrito em se deslocar em dias chuvosos, colocando em 
risco diariamente a segurança dos funcionários. Casa haja viabilidade em atender a 
referida solicitação, informamos que o Executivo Municipal responsabiliza-se pela 
construção do referido abrigo; Vereador Gilnei Jarré PSDB MOÇÕES M. 1112/245/08 O 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após lido e aprovado em  
plenário seja enviado oficio ao sindicato dos trabalhadores rurais de nosso município ao 
sr. Elio Bernardi presidente daquela entidade, cumprimentando a todos pela passagem do 
dia do trabalhador rural transcorrido no dia 25 de maio do corrente. Vereador Paulino de 
Moura PTB M. 1113/246/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que 
após submetido ao plenário  seja enviado ofício de cumprimentos a artista plástica Sra. 
Ilse Ana Piva Paim, parabenizando pela nova série de obras “Colheitas”, lançadas no 
último dia 24/05/2008. Vereador Luiz Leite PDT M. 1114/247/08 O vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental que após lido e aprovado em  plenário seja enviado 
oficio parabenizando o jovem Rafael da Costa vencedor da 1ª etapa do IX circuito 
carazinhense de xadrez realizado no ultimo dia 18/05/08 Vereador Luiz Leite PDT M. 
1115/248/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido 
ao plenário  seja enviado ofício de cumprimentos seja enviado ofício de cumprimentos ao 
Sr. Luis Ribeiro - Coordenador do Curso de Administração Ulbra – Carazinho, 
parabenizando pelo I Simpósio em Finanças Públicas do Mercosul promovido neste dia 
26/05/2008. Vereador Luiz Leite PDT M. 1116/249/08 Moção do mesmo teor  do Vereador 
Cláudio Santos PSDB M. 1117/250/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental que após submetido ao plenário  seja enviado ofício  de mesmo teor 
parabenizando a Associação Comercial de Carazinho - ACIC, na pessoa do Sr. 
Presidente Sidnei Olavo Meyer, e o Sindicato Rural de Carazinho, na pessoa do Sr. 
Presidente Jânio Pacheco, por promover o jantar palestra no Palácio do Comércio no dia 
19 de maio de 2008 com o palestrante e Diretor de Marketing da empresa John Deere, Sr. 
Paulo Herman para lideranças empresariais e rurais do município e região. E 
parabenizamos também a ACIC pela apresentação da nova logomarca e do selo 
comemorativo dos 90 anos da entidade; Vereador Adroaldo De Carli PMDB M. 
1118/251/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após lido e 
aprovado em plenário seja enviado oficio parabenizando a Rede de Farmácias Glória de 
Carazinho, na pessoa do Sr. Mauro Mazzutti – farmacêutico, por promover o evento do 
Dia do Diabético no dia 21 de maio de 2008, na Praça Albino Hillebrand. Evento criado 
pela rede, com o objetivo de promover os cuidados com a saúde em geral, englobando 
ainda a pele e os cabelos.Nossos parabéns a toda direção e demais colaboradores, 
Vereador Adroaldo De Carli PMDB M. 1119/252/08 O vereador abaixo assinado solicita 
na forma regimental que após submetido ao plenário  seja enviado ofício  parabenizando 
o Deputado Federal do PMDB/RS, na pessoa do Sr. Darcísio Paulo Perondi, pela Emenda 
Individual de sua autoria nº. 31730007 a 31730011, ao Orçamento Geral da União de 
2008 no Ministério da Saúde, para o Hospital de Caridade de Carazinho – HCC no valor 
de R$ 100.000,00 (Cem mil reais). Vereador Adroaldo De Carli PMDB M. 1120/253/08 O 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após lido e aprovado em  
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plenário seja enviado oficio parabenizando a Universidade Luterana do Brasil – Ulbra 
Campus Carazinho, na pessoa da Sra. Sandra Viott e do Sr. Alexandre Ehrhardt – 
Coordenadores do Projeto Ulbra Adotando Famílias, pela organização do encontro 
realizado no dia 14 de maio de 2008, com orientações e informações sobre a hipertensão, 
incentivo ao exercício físico e atividades voltadas para o cuidado à saúde. Projeto que 
vem sendo realizado semanalmente no Pavilhão da Comunidade Católica do Bairro 
Esperança com interação de alunos, professores dos cursos de Enfermagem e 
Biomedicina. Vereador Adroaldo De Carli PMDB M. 1121/254/08 O vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário  seja enviado ofício  
parabenizando o Centro de Atenção Psicosocial – Caps II e Centro de Atenção 
Psicosocial Infantil - Capsi, na pessoa da Sra. Daiane Valiatti – Coordenadora de Saúde 
Mental, pelo evento realizado no dia 19 de maio de 2008 na Praça Albino Hillebrand, em 
comemoração ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Sendo o objetivo do evento em 
mobilizar a comunidade mostrando que existem serviços substitutivos às internações 
psiquiátricas, sendo assim, as pessoas não precisam mais contar somente com a rede 
hospitalar de internações para portadoras de sofrimento mental grave adulto, e portadores 
de dependência química e usuários de drogas; Nossos parabéns a direção e aos 
pacientes que estiveram comercializando seus produtos desenvolvidos nas oficinas 
terapêuticas. Vereador Adroaldo De Carli PMDB M. 11222/255/08 O vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário desta casa se envie 
moção a Excelentíssima Senhora Governadora, Yeda Roratto Crusius, pela nomeação de 
768 policiais militares, zerando o banco de concursados da Brigada Militar. Além de 
empregar mais de 700 famílias o Governo Yeda proporcionará um efetivo maior nas ruas, 
trazendo mais segurança e credibilidade para o Rio Grande do Sul. É com muita 
satisfação e orgulho que enviamos congratulações por mais essa conquista na segurança 
pública do Estado; Vereador Cláudio Santos PSDB M. 1123/256/08 O vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário  seja enviado ofício  
de cumprimentos Aos jovens atletas da equipe de futsal masculino categoria Infantil, pela 
conquista do título de vice-campeã da 10° Tacinha Ulbra de futsal, realizado no Ginásio 
Poliesportivo Sercesa/Ulbra. No dia 21 do mês corrente. Vereador Vilson Paese PDT M. 
1124/257/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após lido e 
aprovado em plenário seja enviado oficio parabenizando o Sr Ariovaldo o “Gringuinho” 
jogadores e demais membros da equipe Associação Ouro Preto pela conquista do título 
de Campeão Municipal de Veteranos com partida da grande final realizada no dia 22 de 
maio de 2008. Vereador Déio PMDB M. 1125/258/08 O vereador abaixo assinado solicita 
na forma regimental que após submetido ao plenário  seja enviado ofício  parabenizando 
o Sr. Anselmo Souza que conquistou o 1º lugar no campeonato Estadual Duatlhon no dia 
18 de maio de 2008 em Charqueadas, chegando os 926 troféus conquistados; Vereador 
Déio PMDB M. 1126/259/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que 
após lido e aprovado em  plenário seja enviado oficio ao Dpto. Municipal de Trânsito, na 
pessoa do Diretor do Departamento, Sr. José Waldemar da Luz, com congratulações pelo 
trabalho desempenhado junto a esse Departamento e especialmente por sua 
sensibilidade e atendimento a reivindicação deste Vereador e moradores para melhorias 
dos abrigos de parada de ônibus, proporcionando maior segurança e comodidade aos 
usuários dos abrigos; Vereador Jaime Fragoso PSDB  M. 1127/260/08 O vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário  seja enviado ofício 
parabenizando a Associação Avebra, pela conquista do título de defesa menos vazada no 
Campeonato Municipal de Veteranos final realizada no dia 22 do corrente no Estádio 
Paulo Coutinho; Vereador Jaime Fragoso PSDB  M. 1128/261/08 O vereador abaixo 
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assinado solicita na forma regimental que após lido e aprovado em  plenário seja enviado 
oficio parabenizando a equipe da Associação Ouro Preto de Veteranos, 1ª colocada, 
Associação Avebra, 2ª colocada, Associação Glórinha, 3ª colocado e Esporte Clube 
Floresta, 4º colocado no Campeonato Municipal de Veteranos, final realizada no dia 22 do 
corrente no Estádio Paulo Coutinho, Vereador Jaime Fragoso PSDB M. 1129/262/08 O 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário  
seja enviado ofício de congratulações ao Dpto Municipal de Esportes, na pessoa do 
Diretor de Esportes Sr. Jariston Cabral, parabenizando pela promoção e belíssima 
organização do Campeonato Municipal de Veteranos realizado no Estádio Paulo 
Coutinho; Vereador Jaime Fragoso PSDB M. 1130/263/08 O vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental que após lido e aprovado em  plenário seja enviado oficio  de 
congratulações ao Esporte Clube Floresta, equipe mais disciplinada do Campeonato 
Municipal de Veteranos, final realizada no dia 22 do corrente no Estádio Paulo Coutinho. 
Vereador Jaime Fragoso PSDB M. 1131/264/08 O vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental que após submetido ao plenário  seja enviado ofício parabenizando 
Marcelo Mello, goleador do Campeonato Municipal de Veteranos final realizada no dia 22 
do corrente no Estádio Paulo Coutinho. Vereador Jaime Fragoso PSDB  M. 1132/265/08 
O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após lido e aprovado em  
plenário seja enviado oficio de congratulações ao Delegado José Soares Dias, que 
preside o inquérito do assassinato da adolescente Natália de Mattos Silva, que resultou 
com a prisão preventiva decretada pela Justiça de Carazinho através do pedido feito pela 
DPCA, tendo em vista a violência utilizada contra a adolescente, repercussão do 
assassinato junto à comunidade, e ainda, porque o acusado é apontado pelas vítimas e 
testemunhas como o autor do roubo ao veículo utilizado para levar a menor até o local da 
execução. Juntando a todos esses fatos com muita agilidade e eficiência o caso foi 
desvendado e assim registramos nosso reconhecimento a tão importante trabalho; 
Congratulamo-nos com o delegado Jose Dias e sua equipe de investigadores, 
manifestando nossa satisfação e orgulho de Carazinho, de termos na pessoa do delegado 
um profissional do mais alto nível de competências e virtudes. Vereador Jaime Fragoso 
PSDB M. 1133/266/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após 
submetido ao plenário  seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao novo 
Pastor da Igreja Assembléia de Deus, Sr. Nemias Nascimento de Oliveira, 
cumprimentando-o por estar assumindo o comando da Igreja em nossa cidade e ao 
Pastor João Maria da Silva Hermel, que está deixando seu posto, também o 
cumprimentando por seu admirável trabalho. Toda a Igreja Evangélica Assembléia de 
Deus de nossa cidade, merece o reconhecimento do Poder Legislativo Municipal, mas em 
especial queremos destacar o belíssimo trabalho que foi desenvolvido pelo Pastor João 
Maria da Silva Hermel, que à frente de seu rebanho sempre desenvolveu seu papel de 
líder espiritual, mostrando o caminho a ser seguido, enfrentando dificuldades, vencendo 
barreiras, multiplicando graças, realizando obras, como a reforma da sede que se 
encontra em fase de acabamento e também a construção de novas capelas na cidade e 
no interior. Queremos desejar ao Pastor Nemias Oliveira, que vem da cidade de São 
Gabriel, muita paz e serenidade na condução da Igreja Evangélica Assembléia de Deus 
de nossa cidade, que possas com seu trabalho, com seu testemunho, com sua vivência, 
aumentar ainda mais o numero de fiéis, engajados na construção do Reino de Deus. 
Conhecendo sua família, sendo também irmão do Pastor Argeu de Oliveira, temos a 
certeza de que o trabalho que vem sendo feito até então, terá continuidade, fazendo com 
que seja merecedor de muitos elogios não só agora na oportunidade de sua chegada, 
mas no desenvolvimento das atividades da Igreja, mantendo seu rebanho unido e forte. 
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Aos dois, Pastor João Maria e Pastor Nemias, nossos mais sinceros cumprimentos e o 
desejo sincero de profícuas realizações. Vereador Felipe Sálvia PDT. Presidente 
Vereador Luiz Leite apos a leitura da ordem do dia das indicações requerimentos e 
moções, conforme consulta aos pares desta casa nós queremos destinar anteriormente 
ao sr. Tamimi, a palavra ao Professor, presidente do Clube de Xadrez, Emerson Muller, 
que usará da tribuna desta casa, até pra trazer ao conhecimento do plenário, da 
comunidade de Carazinho, através da casa do Povo, e os demais vereadores o excelente 
trabalho  que vem desempenhando frente ao clube de xadrez de carazinho. Por gentileza 
Emerson se dirija a tribuna e use da palavra. Terá o espaço de 10 min. Emerson.   
Presidente do Clube de Xadrez, Emerson Muller Boa noite Sr. Presidente, srs. 
Vereadores os empresários que estão neste momento, pra quem não me conhece meu 
nome é Emerson Muller, sou vice-presidente técnico da Federação Gaúcha de Xadrez, 
presidente do Clube Carazinhense de Xadrez já faz um bom tempo, arbitro nacional pela 
confederação brasileira de xadrez, professor durante nove anos com o xadrez escolar, 
então já faz um bom tempo que eu trabalho nisso. Acho que todos já devem estar 
sabendo, já saiu duas notas no jornal sobre a nossa participação, nossa eu digo dos 
alunos, que estão presentes que por gentileza poderiam levantar, o Rafael Fleck, ergue a 
mão, o Eric Cecanho, a Marina Lorenzon e o Willian Quevedo, (aplausos). Estes alunos 
fora a Janine Flores que não esta presente também vão fazer parte de um grupo único, 
porque vão participar do campeonato pan-americano de xadrez em Córdoba na Argentina 
o mês que vem. Este campeonato da vaga para o campeonato mundial que este ano vai 
ser no Vietnã, lembrando que em 2002, eu consegui formar uma campeã brasileira em 
Ourinhos, SP, e esteve junto com nós no campeonato mundial na Grécia. É uma turma 
que eu já estou, que eu já fiz uma seleção deles que partiram das escolas, foram pro 
clube de xadrez, já disputaram algo em torno de 50 a 60 torneios. A Janine já disputou 
mais de 120 torneios, tanto a nível nacional, a nível internacional, recentemente nós 
estávamos agora em Novo Hamburgo, chegamos ontem do campeonato brasileiro 
feminino, desde quinta feira com a Marina e a Janine no campeonato brasileiro que era 
pré-olímpico, classificada pelo ... na Alemanha e faltou detalhezinhos, porque participou 
76 jogadoras de seis estados, cinco mestres jogando, e duas delas acabaram ficando de 
fora da vaga olímpica, então pra vocês terem uma idéia do nível técnico de cada uma e 
elas se desempenharam super bem, foi muito boa a participação delas. E nós estamos 
com este grupo treinando já faz durante nove meses, se preparando justamente para o 
campeonato brasileiro por categoria e o campeonato pan-americano, só que este ano eu 
adaptei uma seguinte forma, não participar de campeonato brasileiro devido ao custo e 
sim participar direto do campeonato pan-americano, porque o pan-americano era pra ser 
no Equador e foi declinado e a federação Argentina acabou pegando pra fazer esse 
campeonato. Então pra nós é mais perto ir pra Argentina do que se fosse no Equador. 
Então se os gastos iam dar R$ 600,00, R$ 700,00 reais para cada aluno no campeonato 
brasileiro que é no Espírito Santo e no Paraná, no campeonato pan-americano vai dar em 
torno de R$ 1.100,00 a R$ 1.200,00. Então nós optamos por não participar. O que nós 
estamos hoje solicitando. Nós temos, como são cinco participantes como jogadores extras 
eles tem que pagar tudo é cem dólares a inscrição, trezentos e quinze dólares a estadia 
com alimentação, fora a viagem daqui pra lá, então nós vamos juntar um montante da R$ 
6.500,00, pra nós tirar de cada família em torno de R$ 1.200,00 é um sacrifício pra família 
porque a família depende de uma outra fonte de recursos muitas vezes pequeno e eu não 
quero deixar de fora de participar deste evento, como é um evento único aqui na nossa 
região, como se diz assim, vai dar em torno de 600 pessoas jogando, nós viemos 
urgentemente tentar juntar de todas as formas possíveis a arrecadação de recursos para 



 10 

poder participar e eu queria pedir pros srs. No caso se houver ou oportunidade pra nós, 
pra vocês destinarem algum recurso seja pelo legislativo ou pelo próprio  executivo 
através da fundescar, ou através de empresas nós estamos no caso, como se diz, já é 
quase urgente porque é dia 05 de julho nós estamos fechando no caso a listagem de 
participação e tem algo em torno de 70 a 80 jogadores brasileiros que vão pra lá e o 
estado vai estar sendo representado por estes atletas porque é a única cidade do estado 
que vai estar participando do campeonato pan-americano. Se alguém tem de repente 
alguma pergunta, alguma informação sobre esse evento, alguma coisa.  Presidente 
Vereador Luiz Leite até a titulo de sugestão Emerson, como é um ano eleitoral difícil a 
gente ta trabalhando junto aos jurídicos desta casa para ver se consegue viabilizar do 
duodécimo desta casa e outras entidades já nos solicitaram e lhes foi negado pela 
consultoria jurídica do IGAM, que é o órgão que nos assessora e os jurídicos da casa, eu 
acho que nós, os vereadores, até os srs. De plenário aí, poderíamos nos engajar nesta 
busca, quem sabe nos empresários da cidade em nossas amizades que nós já falávamos 
isso a poucos dias atrás para que recebessem o Emerson com sua equipe de xadrez para 
mostrar o que são esses meninos, essa menina e a satisfação e orgulho que são para 
carazinho hoje e conseguirmos através das  amizades da gente aí fora um pouquinho de 
um, um pouquinho de outro angariar esses recursos para que eles possam realizar esse 
sonho de trazer mais um titulo para carazinho. Mas o departamento jurídico da casa esta 
trabalhando para essa possibilidade que tu nos solicitaste e eu posso te dizer assim: se 
houver uma única possibilidade sem duvida esta casa irá te ajudar, porque, agora precisa 
existir a legalidade, até agora nas outras entidades não conseguimos, de repente para o 
esporte possa Haber uma possibilidade, mas a gente não pode garantir isso por 
enquanto. Pois não vereador.  Vereador Felipe Salvia  sr. Presidente. Eu gostaria sr. 
Presidente de não dirigir uma pergunta para a pessoa que esta na tribuna, mas para o 
líder de governo. Só para perguntar só. Se não pode ser através da fundescar, nós pedir, 
este poder digo através dos dez vereadores, pedir para a fundescar uma verba para essa 
associação e se não tiver que fale com o prefeito, o prefeito pode mandar um projeto para 
cá e eu tenho certeza que todos os vereadores vão aprovar, né, eu sei que a fundescar 
esta passando por problemas de recursos, mas nós se empenhando toda esta casa tenho 
certeza que nós podemos ajudar.  Presidente vereador Luiz Leite vereador jarré 
vereador Gilnei Jarré sr. Presidente, srs. Vereadores, só a titulo de contribuição, devido 
ao período eleitoral esse pedido não é permitido e não tem como fazer essas doações, 
salvo se o ano passado a equipe de xadrez recebeu algum recurso e constou novamente 
no orçamento do município.  Vereador Cláudio Santos até que foi dirigido o vereador 
Jarré já estava inscrito antes pra falar vereador Felipe, mas o próprio Emerson sabe a 
gente tem trabalhado seguidamente junto ao clube e como aconteceu o ano passado, 
esse ano o clube também recebeu R$ 3.000,00 de verba do executivo, mas não tem 
como colocar essa verba pra disponibilidade desta viagem e nós já estamos tratando se 
houver essa possibilidade da Fundescar estaria fazendo ou o executivo também estaria 
fazendo como já explicou o vereador jarré, devido a própria lei eleitoral ta complicado de 
se fazer esse tipo de doação por qualquer que seja a entidade, mas eu creio que o 
executivo tem ajudado sem duvida alguma o clube e até vereador Felipe dizer de que eu 
não sei de onde vem a informação mas a Fundescar, até aonde eu tenho conhecimento 
não passa até hoje por nenhuma dificuldade tudo aquilo que a fundescar tem pedido, tem 
alcançado, dentro do orçamento que eles tem, mas se houvesse a possibilidade e não 
fosse tirado essa possibilidade pela lei eleitoral o executivo através da fundescar viesse 
contemplado via fundetec e se contemplado via conselho da eletrocar, mas devido a 
situação do ano eleitoral é  que tem tido esses atrapalhos, aí.  Presidente vereador Luiz 
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Leite continua com a palavra os srs. Vereadores. Então resta-nos dizer Emerson que eu 
acho que cada um aqui vai se empenhar da maneira que pode em suas amizades, em 
nosso empresariado e tentar neste ano difícil aí que tudo é limitado por lei e tentar de uma 
forma ou de outra, até gostaria que tu conversasses em particular com cada um dos 
vereadores para ver o comprometimento da busca de algum tipo de recurso nas suas 
amizades ai fora para viabilizar o teu projeto, o projeto que esta meninada que aqui estão 
que é um projeto que nos orgulha muito a comunidade de Carazinho. Pois não vereador. 
Vereador Felipe Salvia  sr. Presidente eu acredito que se nós formos falar com o 
promotor eleitoral, esta casa, porque essa casa é uma casa de leis, nós vamos falar que o 
prefeito manda um projeto pra cá, esta casa aprovando, nós falando antes com o  
promotor eleitoral, com o juiz eleitoral, que nós queremos ajudar, que carazinho quer 
ajudar é a única equipe que quer ajudar o nosso estado, fora do país, acho que a gente 
tem que fazer isso, né, eu proponho que os vereadores numa comissão vá falar com o 
juiz eleitoral com o promotor pra ver se ele dá uma luz, uma saída  pra nós ajudar esse 
pessoal do jogo de xadrez.  Presidente vereador Luiz Leite eu até concordo desde que 
haja uma garantia real de que o ônus que possa existir não recaia sobre a 
responsabilidade do ordenador de despesas desta casa que é a minha pessoa, eu não 
posso assumir pelos demais pares desta casa. Vereador Vilson Paese. Vereador Vilson 
Paese obrigado por me oportunizar também, me manifestar. Parabéns professor em 
primeiro lugar, parabéns a este jovem que representa tão bem carazinho, boa noite a 
todos os amigos presentes nesta reunião, dizer que a colocação do vereador Felipe 
Salvia, de fazermos, de nós irmos até a justiça eleitoral e inócuo meu colega, porque se a 
lei proíbe, não permite, ela é antes, durante e depois, mas é esse período que eu quero 
dizer. O que nós temos que conseguir para a equipe professor, para os alunos, porque se 
é o único grupo do RS e vai representar carazinho e o estado eu acho que realmente tem 
condições e tem meios de nós conseguirmos este dinheiro, agora legalmente dinheiro 
público pelo momento que nós estamos vivenciando e se avizinha uma eleição isso será 
impossível, tenho certeza que nem o ordenador de despesas desta câmara e nem o 
prefeito vai botar o cargo em jogo, mas nós temos outra saída pra isso.  Presidente 
vereador Luiz Leite o amigo Emerson Muller continua com a palavra. Presidente do 
Clube de Xadrez Emerson Muller justamente isso que eu também estava pensando já 
que existe as leis por onde vocês também não podem passar sobre elas, mas se existir 
formas de vocês nos ajudarem, seja através de um empresário ou outro que possa 
realmente nos dar um apoio, nós agradecemos muito, porque  nós já tentamos de porta 
em porta, já tomamos muita porta na cara, tenho assim um receio muito grande de chegar 
no empresário e não nos receber, isso já aconteceu, se houvesse de repente um contato 
quase mais certo que de repente poderia sair naquela empresa alguma coisa nos avisem, 
nos comuniquem, marcamos uma reunião lá. Então nós vamos ficar, se a cada R$ 100,00 
tem que correr vinte empresas pra mim juntar R$ 6.000.00 tenho que correr o carazinho 
inteiro e não consigo, esse é o detalhe, ta. Obrigado. Presidente vereador Luiz Leite nós 
que agradecemos Emerson a tua explanação muito importante no plenário desta casa 
através de seus conhecimentos, da sua habilidade, seu professorado e com certeza nos 
esta dando uma contribuição não só esportiva, mas uma contribuição social acima daquilo 
que talvez a gente até mereça pela tua dedicação e com certeza eu tenho convicção de 
que cada um aqui vai chamar a responsabilidade para si e tentar auxiliar da forma que 
pode para viabilizar este projeto que é um projeto não do professor Emerson, nem da sua 
equipe em si é de um todo, é da nossa comunidade de ser representado por vocês, meu 
muito obrigado, um grande abraço e desejo a vocês sucesso aos nossos xadrezistas que 
se fazem presentes no plenário. Solicito as lideranças de bancadas para que conduzam o 
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sr. Abdel Tamimi para fazer uso da palavra pelo tempo de 15 min e ficar se precisar meu 
caro amigo Tamimi que extravase um pouquinho mais.  Sr. Abdel K. M. Tamimi boa noite 
a todos, eu me sinto feliz de estar aqui e quero agradecer o presidente do nosso 
legislativo, eu quero agradecer também todos os nossos vereadores e esse publico 
presente aqui, e vamos tolerar o velho Tamimi por pouco tempo. Eu estou trazendo uma 
história de um povo, exatamente a minha história, a sessenta anos atrás, a cidade tem 
mais de setenta anos, desde 1933, houve um complô contra a palestina e o povo 
palestino e exatamente por Inglaterra, porque na época dominava a palestina e eles 
queriam se livrar dos judéios dentro da Europa, mas não se livraram. Em 15/05 completou 
60 anos que o povo palestino foi massacrado, mataram muita gente e os outros fugiram. 
E formou sinceramente mais de 8 campos de refugiados na faixa de Gaza,   10 campos 
na Jordânia, no Líbano 09 campos, 10 na Síria e 19 da Cisjordânia, quer dizer que faixa 
de Gaza tem oito campos na Cisjordânia vejam só 19 campos de refugiados, portanto 
eles praticamente os campos de concentração sionista, não é nazista, ou que seja igual. 
É proibido até falta de cortar o ar pra eles, água é por cotas, luz qualquer inflação cortam 
a luz, industria não deixam fazer então todos os jovens praticamente cercados com maior 
armamento do mundo do quarto lugar do mundo, quarto país armado do mundo é o Israel. 
Se os amigos não acreditam podem entrar na Internet e localizam com certeza vão 
encontrar essa realidade.   Na época em 1948 refugiaram-se 860 mil palestinos para os 
países vizinhos como Líbano, Síria e Jordânia e Cisjordânia, até hoje infelizmente o ONU 
não quer achar solução não tem solução, porque em 1947, o ONU falou para dividir a 
palestina em duas nações Israel 56% para palestino 44%. Israel saiu para a realidade em 
15/05/48 e o estado palestino ate este momento ta lá todo mundo como refugiado, 
massacrados. Israel na verdade que não é nação é um terrorismo total ajudado pelos 
estados unidos porque os estados unidos e a Inglaterra queriam este estado judeu ali 
justamente como uma base avançada no oriente médio isso aqui é uma coisa certa, 
portanto todos os palestinos na palestina estão passando por uma dificuldade, não tem 
trabalho, não tem saúde, não tem água, onde eles gastam oitenta litros de água por 
pessoa em Israel os palestinos têm umas cotas e se passa daquilo e cortada a água. 
Então eu pergunto, nós não devemos manifestar todo mundo e procurar ter justiça pra 
este povo que sou parte dele, eu sou brasileiro por opção, mas eu sou na verdade eu sou 
palestino por que sou nascido lá, tenho meus familiares lá, tenho meu povo lá, é mentira 
minha se eu disser que se eu criei uma família aqui, estou muito bem aqui, mas não quer 
dizer que estou confortável pra mim ver todos esses massacres no oriente médio e 
principalmente contra o povo palestino. Infelizmente não agiu como deveria ser, sempre 
ela agiu como os estados unidos quiseram como Israel quer. Em 47 foi na onu 
determinada a palestina pra ser dividida em duas vezes, em duas partes. E infelizmente 
na época o chefe das nações unidas ela brasileiro, infelizmente, Osvaldo Aranha, botou 
50% pra um lado e 50% contra, para a criação de Israel. No fim o voto Minerva foi por um 
cidadão brasileiro. Companheiros, amigos, senhoras, por favor, o Brasil tem compromisso 
moral na verdade para resolver o problema do povo palestino, sim o Brasil nos recebeu 
de braços abertos, o Brasil deu condições para nós crescer junto com o povo brasileiro, 
mas na verdade o representante brasileiro na ONU massacrou o povo palestino. Isso aqui 
ninguém nega, é tudo provado e comprovado, espero que o Brasil como futura 
superpotência pode resolver esse problema. Estou igual a uma pessoa num poço fundo 
grito pelo amor de Deus eu quero socorro, socorro, pedindo socorro, e nada. Ninguém 
ouve e outros ouvem e não querem ouvir, mas a saudação com certeza, por que esse 
povo depois de 60 anos já tem terceira, quarta geração, ele não desistiu de lutar contra o 
inimigo e pra recuperar sua pátria. A palestina tem 94% ta na mão do governo israelense, 
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6% na mão dos palestinos que sejam judeus, palestinos, árabes informados, 6% só. 
Portanto Israel tem 94% mais na mão do governo ele aluga, ele arrenda,  mas ele não 
pode mexer. Existe cinco mapas no mundo, que prova e comprova que essa terra tem 
dono, um mapa na Turquia porque antes a Inglaterra, antes de 1918, a Turquia que 
dominava, tem mapa sobre toda a palestina e cada milímetro tem um dono. Inglaterra 
vem depois  também tem outro mapa, Egito tem outro mapa, a ONU tem outro mapa e os 
palestinos tem outro mapa e Israel não pode vender, não pode porque a terra não é deles, 
e esse povo de Israel é um povo europeu, 99% é europeu, não tem nada que ver com a 
palestina. Então o que eu gostaria muito que vocês entendessem que dia 15 eu coloquei 
três bandeiras na frente da minha firma, uma é brasileira, outra palestina e outra bandeira 
negra representa o luto do povo palestino. Eu quero agradecer a paciência dos nossos 
amigos e dizer que eu não consigo explanar ou mostrar e dizer o que é verdade em 15 
minutos, uma historia de 60, 70 anos. Muito agradecido a todos. (aplausos) Presidente 
Vereador Luiz Leite esta casa agradece esta brilhante explanação do nosso amigo 
tamimi, que trás ao conhecimento dos edis desta casa e demais pessoas que se 
encontram em nosso plenário os problemas que a palestina vive hoje com a opressão de 
seus opositores e que realmente ele expressa com muita naturalidade o sofrimento deste 
povo e que com certeza um dia essa pagina vira e a felicidade ha de reinar para todo o 
povo palestino como esta reinando em outras partes do mundo com pessoas que 
chamaram a responsabilidade para si e enfrentar as dificuldades e os preconceitos. Meu 
muito obrigado por vocês se fazerem presentes e esta casa estará sempre a disposição 
de vocês. Como houve acordo de lideranças suprimindo o grande expediente passamos 
agora a votação dos requerimentos e moções. Já houve a solicitação para que houvesse 
a votação em bloco dos requerimentos, bem como as moções. Solicito ao sr. Secretário 
para que proceda a leitura do nº e autor dos requerimentos que irão a votação nesta noite.   
Secretário Vereador Cláudio Santos requerimentos para apreciação em bloco. 
Requerimento de nº 01 de autoria do vereador Luiz Leite PDT, com o mesmo teor 
Vereador Vilson Paese PDT, do Vereador Gilnei Jarré PSDB e vereador Adroaldo de Carli 
PMDB,  Requerimento de nº  02 de autoria do vereador Paulino de Moura PTB, 
Requerimento de nº  06 de autoria do vereador adroaldo de Carli PMDB, Requerimento de 
nº  07 de autoria do vereador adroaldo de Carli PMDB, Requerimento de nº  08 de autoria 
do vereador marcos Soares PTB, Requerimento de nº 09 de autoria do vereador Vilson 
Paese PDT, Requerimento de nº  10 de autoria do vereador Felipe Salvia PDT, 
Requerimento de nº 11 de autoria do Vereador Gilnei Jarré PSDB  Requerimento de nº 12 
de autoria do Vereador Gilnei Jarré PSDB Presidente Vereador Luiz Leite esta em 
discussão os requerimentos. Vereadores que queiram discutir. Não havendo vereador que 
queira discutir colocamos em votação os requerimentos. Vereadores que concordam 
permaneçam como estão os demais se manifestem, aprovado os requerimentos por 
unanimidade. Passamos agora a votação das moções, solicito ao sr. Secretario para que 
proceda a leitura do nº e autor das moções dos srs. Vereadores apresentados nesta 
reunião ordinária. Antes gostaria de cumprimentar e registrar a presença do nosso amigo 
Almiro que é o nosso 11º vereador que faz questão que a gente registre a cada sessão 
para que quando chegue ao final do exercício ele esteja aqui comprovando em ata, sabia. 
Ao meu amigo jarré é uma satisfação pra nós. Solicito ao sr. Secretário então para que 
proceda a leitura do nº e autor das moções.  Secretário Vereador Cláudio Santos  
moção de nº 01 de autoria do vereador Paulino de Moura PTB, moção de nº 02 de autoria 
do vereador Luiz Leite PDT,  moção de nº 03 de autoria do vereador Luiz Leite PDT 
moção de nº 04 de autoria do vereador Luiz Leite PDT, moção de nº 11 anexo  do 
vereador Cláudio Santos PSDB, moção de nº 05 de autoria do vereador Adroaldo de Carli 



 14 

PMDB, moção de nº 06 de autoria do vereador Adroaldo de Carli PMDB,  moção de nº 07, 
08, 09  de autoria do vereador Adroaldo de Carli PMDB, moção de nº 10 de autoria do 
vereador Cláudio Santos PSDB,  moção de nº 12 de autoria do vereador Vilson Paese 
PDT,  moção de nº 13,14 de autoria do vereador Déio PMDB, moção de nº 
15,16,17,18,19,20,21 de autoria do vereador Jaime Fragoso PSDB, moção de nº 22 de 
autoria do vereador Felipe Salvia PDT Presidente Vereador Luiz Leite esta em 
discussão as moções, vereador  Adroaldo de Carli PMDB para discutir as moções.  
Vereador Adroaldo de Carli  sr. presidente, srs. Vereadores,funcionários desta casa, 
agora uniformizados, meu amigo Abdel Tamimi, seus familiares, seu pai Abel, quero lhe 
parabenizar pela sua explanação e como é bom e importante nós ouvirmos as pessoas 
que convivem em certas situações dar o seu testemunho de vida, daquela situação que 
muitas vezes a gente desconhece a realidade. A nossa diretora de expediente a Luli, 
colegas do PMDB, o Veiga do PDT, o Emerson da associação do xadrez, já foi embora 
mas os alunos aqui presentes a nossa saudação a todos. Eu não poderia sr. presidente 
deixar de reconhecer o trabalho do parlamentar que nós sabemos que a nível federal, os 
deputados federais tem um valor e eu não sei precisar o determinado valor que seria um 
valor que os deputados tem pra colocarmos e alocarmos em sua emenda parlamentar é 
uma emenda de iniciativa individual do deputado que ele coloca pras entidades ou enfim 
destina aquelas associações, entidades, mais necessitadas para fazer frente as 
demandas sociais do nosso Brasil e nós temos aqui no RS, o deputado Tarcisio Peronti, 
ele é de Ijuí, do PMDB, mas independente de partido nós num encontro que tivemos nos 
encontramos com o dep. Tarcisio Peroni, e como ele é medico, entende da saúde, sabe 
da real situação da saúde brasileira nós solicitamos ao deputado também um auxilio ao 
nosso hospital comunitário de Carazinho que acreditamos ser merecedor sim de auxílios 
financeiros e o deputado sensibilizado também para nossa grande alegria nos enviou um 
oficio já endereçado a este vereador, assim como a bancada que destinou no orçamento 
da união do ano de 2008, deste ano então, o valor de R$ 100.000,00 ao nosso hospital 
comunitário de Carazinho para a estrutura de unidade de atendimento especializado em 
saúde. Então nós sabemos que o hospital ta aí com uma ampliação praticamente parada 
precisando de recursos financeiros então a gente tem bastante situação sr. presidente, 
por isso que nós fizemos questão e gostaria de que os srs. Vereadores também 
aprovassem essa moção ao deputado independente de partido mais sim aceitando este 
desafio e sensibilizando já que até ele é medico e esta sabendo da grande realidade que 
passa os hospitais comunitários de todo o Brasil e também da nossa região que ele é 
nosso vizinho aqui de Ijuí,  já contemplando então com essa emenda, e pra nossa 
satisfação nós tivemos no hospital comunicando e dando uma copia e dissemos até o 
nome do chefe de gabinete Otavio Ribeiro que vai estar cuidando desta emenda e 
poderemos cobrar e eu vou cobrar a imediata liberação desta emenda e o hospital 
também nos diz que é a primeira emenda parlamentar do ano de 2008 que o hospital ta 
recebendo, então o administrador Helio Lutz já esta encaminhando todo o processo 
também de papeis e o processo burocrático para contemplar esta emendas e vamos 
aguardar que ela venha, assim como outras moções que também que nem o Cláudio diz 
o Adroaldo é campeão de moções, mas acredito que na câmara de vereadores e pra 
fazer isso ai mesmo, assim como os demais colegas, nós temos também que enviarmos 
as moções que reconhecemos o trabalho das pessoas da nossa comunidade que se 
empenham para que isso também sirva de moção pra outros também se espelhar 
naquelas pessoas que realmente defendem a nossa comunidade e valorizam a nossa 
terra, o nosso Carazinho, seria isso sr. presidente, srs. Vereadores contamos com o apoio 
de todos. Obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite Não havendo mais vereador. 
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Vereador Felipe Sálvia Vereador Felipe Sálvia sr. presidente, srs. Vereadores, pessoas 
que assistem a reunião na casa do povo na noite de hoje, lendo a minha moção não é 
Cláudio, os vereadores acharam aquela moção dirigida ao pastor da assembléia de Deus 
Grande é que realmente ela foi grande mesmo e que eu fiz duas moções uma para o 
pastor João Maria Hermel, que ta saindo e pro pastor Nemias Nascimento de Oliveira que 
esta entrando. Então eu fiz uma moção só parabenizando as obras do pastor João Maria 
e que nós tivemos lá né Cláudio, eu tu o Paese, o Jaime, o Déio, o adroaldo nós 
estivemos na igreja Assembléia de Deus homenageando o pastor João M Hermel pelas 
obras, pelo trabalho que prestou na nossa comunidade e a gente tem que reconhecer  
como disse o Vereador Adroaldo De Carli através de moções  que nós políticos, 
vereadores podemos homenagear e parabenizar pessoas que prestam serviços a nossa 
comunidade então com essa moção eu to elogiando o trabalho ao pastor João M Hermel, 
e to dando boas vindas em nome da casa do povo ao Nemias N. de Oliveira, para que 
também possa fazer um bom trabalho em Carazinho e com a sua permissão sr. 
presidente eu gostaria de falar sobre um requerimento que eu não vim discutir antes 
curtinho. Ali no CEM, se pede os exames pra fazer através do município e esses exames 
as vezes tem um limite, eu acho que o Cláudio sabe mais, tem um limite de exames, 
passando deste limite a pessoa tem que ir até a secretaria e tem pessoas de idade srs. 
De idade que tem que subir as escadas lá, tem que subir as escadas pra subir exames lá 
na saúde, lá na secretaria, eu to pedindo para que o prefeito coloque uma pessoa ali no 
CEM para que autorizem esses exames ali no postão do CEM, para evitar das pessoas 
irem até a secretaria e terem lá que subir escadas as vezes, teve uma pessoa idosa que 
veio até a câmara me pedir, ela usa muito da saúde e me pediu para que eu intercedesse 
junto ao prefeito para que, tem uma parte, pois não Vereador Gilnei Jarré.  Vereador 
Gilnei Jarré obrigado pelo aparte vereador eu acho que deve ter algum equivoco em 
relação ao agendamento. O agendamento quando não tem mais no mês eles estão 
agendando para o próximo mês hoje tem alguns exames e cirurgias agendadas pra 
depois do mês de agosto então eu acho que deve ter sido algum equivoco e é agendado 
no CEM mesmo. É o procedimento que a gente sabe a forma que se conduz.  Vereador 
Felipe Sálvia eu falei hoje de manhã com o Carlos Baldo e ele me disse que tem um 
limite e eu não entendi bem porque tocou o telefone no meu celular e eu tive que atender 
o telefone.  E tem um limite, um limite de três ou cinco exames, me parece que é no CEM, 
passando desse limite é autorizado na secretaria, para que no certo a secretaria tem uma 
parte de muitos exames, então eu gostaria assim, de deixar esse pedido para que, ao 
prefeito, para que ele olhasse, porque não é justo que pessoas de idade tem que ir até a 
secretaria para buscar exames, fica ai o meu pedido obrigado sr. presidente, por deixar eu 
discutir o requerimento. Presidente Vereador Luiz Leite Vereador Vilson Paese  
Vereador Vilson Paese me permite uma parte nobre colega e obrigado presidente por 
me permitir. Vereador Felipe Sálvia o teu requerimento tem procedência, primeiro lugar 
quero pedir a vossa excelência a permissão pra mim assinar a moção aos pastores e 
dizer a você que com essa moção tão espichada os dois já estão bem pertinho do céu. 
Com todos os termos que vossa excelência usou, mas dizer que realmente para evitar 
esse vai e vem até a secretaria que bom que se todos os exames mesmo agendados e 
que não tenha no outro mês, mas que seja feito só num setor para que a pessoa não saia 
e tenha que subir escadaria, parabéns a vossa excelência. Obrigado.  Presidente 
Vereador Luiz Leite continua em discussão as moções, continua em discussão, não 
havendo vereador querendo discutir as moções,  colocamos em votação, vereadores que 
concordam permaneçam como estão os demais se manifestem, aprovada as moções  por 
unanimidade.  Gostaria de informar para o plenário e a imprensa aqui presente que hoje 



 16 

como esta casa vem adotando um critério de não parar com projetos em gavetas nós não 
temos nenhum projeto para ser votado e hoje a tarde já chegaram alguns projetos para 
analise das comissões e com certeza dentro do prazo hábil as comissões vão analisar 
para que na próxima sessão já teremos projetos que irão a votação. Eu gostaria de 
passar os trabalhos antes do encerramento desta sessão ao vereador Cláudio Santos 1º 
vice-presidente desta casa para que eu possa me reportar nas explicações pessoais.  1º 
Vice-presidente Vereador Cláudio Santos assumo os trabalhos e passo a palavra ao 
vereador Luiz Leite pelo espaço regimental de cinco minutos.  Vereador Luiz Leite  sr. 
Presidente, srs. Vereadores, servidores da casa, imprensa escrita e falada  que aqui se 
encontra, demais lideranças políticas e de outras entidades e outros segmentos de nossa 
comunidade. Antes ainda quero saudar o amigo Jota, que esta assumindo hoje como 
vereador desta casa e já assumiu em outras oportunidades, meu amigo Marcos Soares e 
parabenizá-los pelos trabalhos apresentados nesta reunião ordinária. Transmitir um 
abraço muito especial ao nosso amigo Tamimi, Abdel Tamimi, seu filho, ao nosso amigo 
Silveira, e eu não poderia deixar de me reportar já que não houve o grande expediente 
sobre o lamentável episodio que aconteceu na convenção do meu partido na ultima 
quarta-feira. E não é de causar espanto não vereador Felipe Salvia, até com vossa 
excelência quero ter uma conversa em particular, porque eu ainda acho que há o que se 
concertar neste partido. Quando houve um equivoco, um equívoco lamentável, abonado 
pelo presidente do meu partido, no qual foram para um eleição previamente decidida  em 
que o outro pré-candidato, pessoa que eu tenho uma admiração muito grande e um 
respeito muito grande por ele, portanto não cabe nem citar o nome dele porque não está 
aqui e se citasse não era para responsabilizá-lo, porque a busca do voto digno, de uma 
eleição interna de um partido numa convenção é uma coisa muito grande sr. Tamimi, e 
merece respeito das pessoas que lá estão, merecem respeito dos admiradores do partido 
e colegas de partido, que merece respeito dos convencionais e principalmente dos 
candidatos que botaram, que tiveram coragem de colocar sua cara a tapa para disputar 
uma eleição para a pré-candidatura a prefeito. Onde eu me senti extremamente 
prejudicado, pois tive três dias pra trabalhar o meu nome com alguns colegas, respeitando 
todos os votos, sr. Tamimi,  que eu meu colega  recebemos, pois uma eleição assim, se 
respeita e a própria democracia faz com que a gente tenha respeito pelo voto, é uma 
eleição como se fosse qualquer uma outra, porem tinha que ter a maior seriedade e mais 
ainda, de que uma eleição municipal, estadual e até de âmbito federal. E 
lamentavelmente naquele episódio eu estava muito próximo a mesa na primeira fileira 
porque era parte interessada no processo quando houve o atraso do Vereador Vilson 
Paese para votação foi chamado o suplente do vereador para votar e o suplente votou na 
condição de membro do diretório. O secretário da casa e o 2º vice-presidente do partido 
juntamente com o presidente que dirigiam a reunião tentaram impedir mais um voto do 
membro e sim concederam o voto do líder de bancada que era legal, poderia ter votado 
um voto, mas o vereador pediu, solicitou que queria votar os dois votos, que teria direito 
aos dois votos, e quem determinou a chamada do suplente foi o presidente do meu 
partido Loreno Graeff e que foi atendido e foi votado. O próprio presidente determinou que 
o vereador votasse como membro novamente e como líder na bancada nesta casa. E ai 
aconteceu o que se previa a trepidação no processo eleitoral da nossa convenção e dali 
para frente, onde o presidente bateu na mesa e disse: Esta empatada a reunião, eu nunca 
vi disso, são 45 votos e ficou empatado em 46, é a primeira convenção que eu vejo na 
história do país sair empatada, porque quando se votam todos os membros e os 
convencionais elegem seus suplentes são 45 votos, 44 mais 1, de líder da bancada. E 
este vereador que luta por este partido a muito tempo, pelo meu PDT, fez 23 votos, com 



 17 

legitimidade, mas pela confusão formada que se deu o meu presidente deu a eleição por 
empate e o pior seu Tamimi, talvez o sr. não acompanhasse decretou que venceria 
Fernando Fetzer por idade e ele nem sabe que pré-convenção ninguém vence por idade 
porque tem a convenção oficial daqui a mais trinta a quarenta dias, E eu não entendo 
mais nada do regimento, eu não entendo mais nada do estatuto, então vamos rasgar isso 
que esta aqui, aonde um vereador, líder de bancada tem apenas dois votos e uma vez 
votado como membro pelo seu suplente terá direito a um voto, e ai bagunçou todo o 
processo. Foi lamentável, foi lamentável, porque este processo existia, existia, por 
gentileza srs. Vereadores, este processo existia uma previa de 4 por 1, e se espalhavam 
isso pelos quatro cantos, um dizia que eu ia fazer dois votos, outros diziam que eu ia fazer 
sete votos, porem eu quero dizer o seguinte aos srs, e agora eu não to pra brincadeira 
Vereador Felipe Salvia eu não quero que o sr me leve a mal, não quero que me leve a 
mal, mas este vereador no momento que alcançou os 23 votos e foi o legitimo vencedor 
da convenção, que não foi decretado, os outros dois vereadores sozinhos os dois com 
mais uma turma de equipe formado trabalhando a de mais de 60 dias, conseguiram fazer 
9.5 cada um, isso mostra o reconhecimento do nosso diretório  por realmente aqueles que 
se identificam neste partido e que lutam por este partido e buscam a cada dia o 
crescimento deste partido. Eu poderia falar muito mais e espero que até de repente na 
próxima reunião possa haver até um debate se for o caso, aqui, na imprensa, aonde 
quiserem, porque eu tenho muito mais a falar, porem devo respeitar pessoas que aqui se 
encontram hoje e os srs. Que aqui estão, pois dizem que roupa suja se lava em casa, 
mas muitas vezes a maquina estraga quando ela é muito poluída ela estraga e a gente 
tem que lamentavelmente tem que lavar na rua. Meu muito obrigado 1º vice-presidente 
Vereador Cláudio Santos devolvo os trabalhos ao presidente vereador Luiz Leite  
Presidente Vereador Luiz Leite nada mais havendo a tratar e sobre a proteção de Deus,  
Vereador Vilson Paese  sr presidente. Questão de ordem. Presidente vereador Luiz 
Leite o sr. Não se inscreveu para as explicações pessoais e eu não posse lhe conceder a 
palavra. Vereador Vilson Paese sr. Presidente. Eu não vou me estender presidente 
vereador Luiz Leite 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 02/06/08 as 19:30 horas. 
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