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Presidente Vereador Luiz Leite; Havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus 
declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Carazinho do dia 09/06/08; Convido o Vereador Felipe Salvia, para proceder à leitura de 
um trecho da Bíblia e que todos  se posicionem em pé; (leitura da bíblia); Coloco em 
apreciação a ata da reunião ordinária do dia 02/06/08, Está em discussão,  não havendo 
vereador querendo discutir coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam 
como estão os demais se manifestem,  aprovada a ata por unanimidade. Convido o 
senhor secretario para que proceda a leitura do expediente da presente reunião; 
Secretario Vereador Cláudio Santos  Expediente Reunião Ordinária do Dia 09 de junho 
de 2008. Of. Secretaria Municipal da Saúde 118/08 convida para audiência pública que 
marcará o lançamento do Programa de prevenção da Violência - dia 12 de junho, às 09hs 
e 30min. Na Câmara Municipal de Carazinho. O grupo Cavaleiros da Integração convida 
para IV Cavalgada Musical, dia 28 de junho, no CTG Rincão Serrano, à partir das 20 
horas com jantar típico. Carta 578/08 América Latina Logística em reposta ao OD 499/08 
de autoria do Vereador Gilnei Jarré. Of. Circular 004/08 Circunscrição Eleitoral do Rio 
Grande do Sul  convida para reunião acerca de assuntos gerais das eleições 2008, que 
se realizará dia 17 de junho, às 14 horas no Salão do Júri do Fórum de Carazinho. 
Telegrama do Ministério da Saúde informando liberação de recursos financeiros do Fundo 
Nacional de Saúde, no valor de R$ 549.965,00. Of. Circular 351/08 Casa Civil do Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul em resposta ao OD 338-08 de autoria dos Vereadores 
Josélio Guerra e Luiz Leite, sobre a permanência do IML de Carazinho. Of. Circ. 008/08 
da FAMURS reitera o convite para o 28° Congresso de Municípios, dias 18 e 19 de junho 
em Porto Alegre e envia o programa atualizado, com tema central sobre segurança 
pública. Com inscrição gratuita para Vereadores. Interativa convida para SEMINÁRIO 
"FUNÇÃO FISCALIZADORA DA CÂMARA MUNICIPAL E REGRAS ESPECIAIS DE 
FINAL DE MANDATO - PELA IMPOSIÇÃO DA LEI FISCAL. UVERGS convida para curso 
técnico de estudos jurídicos municipais - elaboração e constitucionalidade das leis. De 11 
a 13 de junho em Porto Alegre. INLEGIS convida para curso "Providências e 
Procedimentos no último ano de mandato. Com auditores técnicos do tribunal de contas. 
De 25 a 27 de junho em Porto Alegre. Curso de Controle Interno e Procedimentos e 
Providências com auditores e técnicos do Tribunal de Contas do Estado. De 18 a 20 de 
junho. Redação Oficial e os Atos legais de 25 a 27 de junho em Porto Alegre. Of. 098/08 
do Executivo Municipal encaminha projeto de Lei n° 078/08 o qual inclui meta nas Leis 
Municipais n° 6.256/06 PPA 2006/2009 e 6.644 LDO 2008 e abre crédito especial no 
orçamento de 2008, no valor de R$ 99.540,00. Of. 099/08 do Executivo Municipal 
encaminha projeto de Lei n° 079/08 o qual inclui meta na Lei Municipal n° 6.644 
LDO/2008 e abre crédito especial no orçamento de 2008, no valor de R$ 39.000,00. Of. 
100/08 do Executivo Municipal encaminha projeto de Lei n° 080/08 o qual cria duas vagas 
do cargo de fiscal de pessoal efetivo do município. Of. 101/08 do Executivo Municipal 
encaminha projeto de Lei n° 081/08 o qual autoriza abertura de crédito suplementar no 
orçamento da Câmara Municipal, no valor de R$ 65.000,00. Of. 102/08 do Executivo 
Municipal encaminha projeto de Lei n° 082/08 o qual autoriza o poder executivo a firmar 
convênio para cedência de servidores para a organização social, nos termos das leis 
municipais n° 4.494/93 e 5.708/02. e ainda projeto de resolução nº 06/08 de autoria da 
mesa diretora que dispõe sobre a campanha educativa de prevenção dos acidentes de 
motos e prudência de transito da câmara municipal de Carazinho.  Presidente Vereador 
Luiz Leite Presidente Vereador Luiz Leite eu quero cumprimentar os servidores da 



casa, os srs. Vereadores, nosso amigo ex-vereador desta casa o Edoí Ferreira, que 
esteve aqui por duas ou três legislaturas? Duas legislaturas, e a gente acompanhava os 
seus trabalhos e deixar registrado a importância que o sr. teve no desenvolvimento deste 
poder legislativo contribuindo com o poder legislativo, cumprimentar também a imprensa 
escrita e falada que aqui se encontra e demais jovens, Carlão veio nos prestigiar, nosso 
11º vereador que esta chegando aqui, que faz questão que a gente registre em todas as 
sessões, satisfação ter vocês conosco neste noite, jovens que ai estão também. 
Passamos agora a ordem do dia a seguir convido o sr. secretário para fazer a leitura das 
indicações, requerimentos e moções. Secretário Vereador Cláudio Santos 
INDICAÇÕES I. 1189/612/08 Solicita colocação de saibro e capina, na rua Berlim, 
localizada no bairro SASSI. Vereador Paulino de Moura PTB I. 1190/613/08 Solicita a 
Séc. de Obras que realize com urgência o patrolamento, cascalhamento e compactação 
na rua Osmar Weber no bairro Novo Ouro Preto Vereador Cláudio Santos PSDB; I. 
1191/614/08 Vereador Vilson Paese PDT que a secretaria de obras execute trabalhos de 
conserto do calçamento na Rua Tamoios no bairro conceição, que a secretaria de obras 
execute conserto do calçamento na Rua Carijós no bairro Conceição.  Que a secretaria de 
obras execute conserto do calçamento na Rua Saldanha Marinho no bairro Princesa. Que 
a secretaria de obras execute conserto do calçamento na Rua Afonso Pena no bairro 
Broecker. Que a secretaria de obras execute trabalhos de ensaibramento, cascalhamento 
e compactação n Rua Camilo Sharer no bairro São Sebastião. Que a secretaria de obras 
execute trabalhos recapeamento asfáltico e construção de passeio público na Rua 
Ipiranga no bairro Glória, trecho compreendido entre a Av. São Bento e o Jóquei Clube de 
Carazinho, por estar a bastante tempo em péssimas condições de trafegabilidade. 
Vereador Vilson Paese PDT I. 1192/615/08 Que determine a sec. De obras a execução de 
trabalhos de reparos no calçamento da rua Uruguai, no bairro Santo Antônio.  Que a sec. 
De obras execute trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza em 
todas as ruas do bairro Cantares. Que a sec. De obras execute trabalhos de fechamento 
de um buraco existente na rua Mauá esquina com a rua Pedro Vargas em frente ao abrigo 
de ônibus. Que a sec. De obras execute trabalhos de reparos no calçamento da rua 
Ivalino Brum, no bairro Winckler. Que  a sec. De obras execute trabalhos de fechamento 
de valas abertas na rua Fernando Sudbrack, no bairro Santo Antônio. Que a sec. De 
obras execute trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da rua Diamantino Tombini, 
no bairro Oriental. Que  a sec. De obras execute trabalhos de reparos no calçamento da 
rua Fernandes Vieira, entre a Av São Bento e a rua Santos Dumont, no bairro Glória. Que  
a sec. De obras execute trabalhos de reparos na rua Bem Te Vi, no bairro São Lucas. 
Que a sec. De obras execute trabalhos de limpeza e reparos na pavimentação asfáltica 
da rua Vitória, no bairro Floresta. Solicitação dos moradores. Trabalhos estes do Vereador 
Luiz Leite PDT I. 1193/616/08 Solicita Que a sec. De obras execute trabalhos a realização 
de melhorias no trecho do calçamento ao longo da extensão da Rua São Vicente de 
Paulo, Bairro Alvorada. Solicitação dos motoristas e moradores; Vereador Adroaldo De 
Carli PMDB I. 1194/617/08 Solicita para que o Executivo Municipal disponibilize recurso 
financeiro para a Secretaria de Obras realizar a pavimentação asfáltica ao longo da 
extensão da Rua Pe. Réus, localizada no Bairro Sassi. Vereador Adroaldo De Carli PMDB 
I. 1195/618/08 Solicita para que o Executivo Municipal disponibilize recurso financeiro 
para a Secretaria de Obras realizar a pavimentação asfáltica ao longo da extensão das 
Ruas Julio Rosa Teixeira e Pedro João da Silva, localizadas no Bairro Santa Teresinha. 
Vereador Adroaldo De Carli PMDB  I. 1196/619/08 Solicita Que  a sec. De obras execute 
trabalhos a realização de melhorias no trecho do calçamento ao longo da extensão da 
Rua Ermínia Tombini, Bairro Oriental. Solicitação dos motoristas e moradores; Vereador 
Adroaldo De Carli PMDB I. 1197/620/08 Solicita para que o Executivo Municipal 



disponibilize recurso financeiro para a Secretaria de Obras realizar a pavimentação 
asfáltica ao longo da extensão da Rua Walter Fetzer, localizada no Bairro Oriental. 
Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 1198/621/08 Solicita a Secretaria de Obras a 
realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua Victor Graeff, B. Fey; 
Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 1199/622/08 Solicita a Secretaria de Obras a realização 
de melhorias no calçamento em toda a extensão da Rua Monte Alegre, B. Hípica e 
Floresta; Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 1200/623/08 Solicita a Secretaria de Obras a 
realização de melhorias no calçamento da Rua Albino Gherard, B. Sommer; Vereador 
Jaime Fragoso PSDB I. 1201/624/08 Solicita a Secretaria de Obras a realização de 
operação tapa buracos na Rua Edilo Geyer, B. Sommer; Vereador Jaime Fragoso PSDB 
I. 1202/625/08 Solicita a Secretaria de Obras a realização de patrolamento, 
cascalhamento e compactação no final da Rua Rio Negro, B. Floresta; Vereador Jaime 
Fragoso PSDB  I. 1203/626/08 Solicita a Secretaria de Obras o fechamento de um buraco 
existente na Rua Dona Júlia esquina com a Rua Castro Alves, B. Sto. Antonio. Vereador 
Jaime Fragoso PSDB I. 1204/627/08 Solicita a Secretaria de Obras a realização de 
recapeamento asfáltico na Rua Cassal Martins Brum, B. São Pedro; Vereador Jaime 
Fragoso PSDB I. 1205/628/08 Reiterando o pedido para que a Secretaria de obras realize 
a operação tapa buracos em toda extensão da rua Senador Salgado Filho no bairro 
Conceição; Vereador Josélio Guerra PMDB I. 1206/629/08 Reiterado o pedido para que a 
secretaria de Obras realize, com urgência, operação tapa buracos na Av. Flores da Cunha 
enfrente ao numero 460-a; Vereador Josélio Guerra PMDB I. 1207/630/08 Solicita a 
Secretaria de Obras realize recolhimento de entulhos na rua Helena Loeff enfrente ao 
numero 147 no bairro Loeff; Vereador Josélio Guerra PMDB I. 1208/631/08  Solicita a 
Secretaria de obras realize o trabalho de recolhimento de lixo na rua Iracema no bairro 
Princesa. Segue fotos em anexo Vereador Josélio Guerra PMDB I. 1209/632/08 Solicita 
para que o executivo Municipal determine ao setor competente a imediata realização de 
melhorias nas Ruas Belém, Cuiabá e Negrinho do Pastoreio, no Bairro Floresta. Vereador 
Felipe Sálvia PDT I. 1210/633/08 Reiterando mais uma vez nossa solicitação para que 
determine ao setor competente a imediata realização de melhorias na Rua São João 
Batista, no Bairro Braganholo, pois a mesma é corredor de ônibus e encontra-se em 
estado lastimável; Vereador Felipe Sálvia PDT I. 1211/634/08 Solicita ao DPTº de Transito 
para que realize melhorias na sinalização da Rua Polidoro Albuquerque esquina Rua 
Ipiranga. Pois a placas de “PARE” existente neste trecho estão penduradas em postes de 
luz e próximo a orelhões de telefone. Ficando de difícil visibilidade  dos motoristas que 
trafegam por este trecho.  Solicitação de Moradores; Vereador Cláudio Santos PSDB I. 
1212/635/08 Solicita ao DPTº de Transito a colocação de placas indicativas de “ Travessia 
de Pedestres”  na Av. Flores da Cunha próximo a Igreja Batista Nacional, Bairro 
Borguethi. Devido ao grande numero de pessoas que freqüentam esta Instituição 
Religiosa. Vereador Cláudio Santos PDT I. 1213/636/08 Solicita ao executivo municipal 
para estude a possibilidade de incluir no próximo projeto de pavimentação o calçamento 
da rua Riachuelo trecho compreendido entre as ruas São Luis e São Tome. Segue anexo 
abaixo assinado; Vereador Cláudio Santos PSDB REQUERIMENTOS R. 1214/174/08 
Requerimento pedido de informação: O Vereador abaixo subscrito requer, na forma 
regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja 
enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES, 
relacionado ao novo de processo de licitação para a concessão de serviço público de 
transporte coletivo, da categoria ônibus, tornado público através do Ato Justificatório nº 
01/08, publicado em espaço “reduzido” no Jornal Diário da Manhã do dia 29 de maio de 
2008 (conforme cópia em anexo): 1 – Quais os motivos que levaram a Administração 
Municipal a alterar o critério de julgamento da licitação pela modalidade de concorrência 



para a concessão do transporte público municipal, de MENOR PREÇO DA TARIFA para 
MAIOR OFERTA AO MUNICÍPIO? 2 – Tendo em vista a previsão legal para o critério do 
MENOR PREÇO DA TARIFA, que seja informado o motivo pelo qual o mesmo não foi 
mantido em conformidade com a decisão judicial feita através de Ação Popular, impetrada 
por 5 vereadores de diversos partidos com acento nesta Casa, a qual anulou a licitação 
anterior, que não era pelo MENOR PREÇO; 3 – Informar qual o motivo que a 
Administração Municipal NÃO adotou o inciso III do Art. 15 da Lei 8.987/95, (em anexo) 
no sentido de ocorrer a utilização dos dois critérios para a Licitação, o de MENOR 
PREÇO DA TARIFA e o da MAIOR OFERTA AO MUNICÍPIO 4 – Informar quais as 
vantagens para a população carazinhense em razão da utilização do critério de licitação 
da MAIOR OFERTA AO MUNICÍPIO, eis que o ATO JUSTIFICATÓRIO nº 01/08 não 
apresenta nenhuma vantagem ao cidadão; 5 – Informar quais as vantagens para o 
PODER PÚBLICO, com a utilização do critério da MAIOR OFERTA AO MUNICÍPIO. 
JUSTITICATIVA É dever do Legislador a fiscalização dos atos públicos. O Vereador Autor 
deste Pedido de Informações pretende que o grande beneficiado por qualquer processo 
de licitação ou concorrência pública, em especial o de transporte coletivo, seja a 
POPULAÇÃO CARAZINHENSE. Por esta razão entende o autor que deveria ter sido 
utilizado o critério do MENOR PREÇO DA TARIFA, ao invés da MAIOR OFERTA AO 
MUNICÍPIO, em nome dos princípios da universalidade e do interesse público que deverá 
se sobrepor ao interesse particular ou privado. Ao dar inicio a um novo processo de 
licitação nesta área, precisa-se considerar que na licitação anterior, pela modalidade 
concorrência pública o critério de julgamento utilizado era o de MENOR PREÇO, cuja 
decisão foi prolatada (proferida, decretada) pela Justiça e no Ato Justificatório nº 01/08, foi 
adotado o critério de julgamento da MAIOR OFERTA, a qual é utilizada nos casos de 
PAGAMENTO ao poder cedente pela cedência da concessão.  Somos sabedores que o 
artigo 15 a Lei 8.987, faculta a administração municipal à utilização do critério do menor 
valor da tarifa do serviço público ou da maior oferta a ser paga ao poder concedente, bem 
como a combinação dos critérios acima mencionados, que seria então, uma opção mais 
justa, um vez que se  estaria também beneficiando o povo de nossa cidade e não só a 
Administração Pública Municipal, pois o critério de MENOR PREÇO da tarifa propiciaria a 
disputa entre as empresas em prol de um valor. Nossa preocupação refere-se também ao 
fato de que no Ato Justificatório nº 01/08, o Poder Público não justificou o motivo pelo qual 
alterou o critério de julgamento das propostas, de MENOR PREÇO DA TARIFA, para 
MAIOR OFERTA AO MUNICÍPIO, pois desta forma não esta beneficiando a população. 
Entendemos que a MELHOR OFERTA AO MUNICÍPIO, seja em valores ou em melhorias 
públicas não se justificam, pois o que interessa para o usuário do transporte é somente o 
melhor preço e a comodidade. Fazer melhorias em ruas ou outros é uma obrigação do 
município, já que a população contribui para isso com o pagamento de impostos. 
Vereador: Felipe Sálvia – PDT R. 1215/175/08 O Vereador abaixo assinado requer na 
forma regimental para que após submetido ao plenário para aprovação seja enviado oficio 
ao sr. João Carlos de Almeida, gerente geral da Caixa Econômica Federal solicitando 
promover  no município de Carazinho, a exemplo do que vem ocorrendo há três anos em 
Passo Fundo, o Feirão da Casa Própria, evento que congrega, além da instituição 
bancária, construtoras, imobiliárias e ramos afins da construção civil, permitindo todas as 
fases de negociação, da apreciação do projeto físico, ao fechamento do negócio. Além 
disso, permitirá que a população, de todas as faixas de renda, tenha acesso a 
financiamentos de imóveis novos, usados e na planta. Vereador Gilnei Jarré PSDB R.  
1216/176/08 O Vereador abaixo assinado requer na forma regimental para 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 



novamente ao departamento técnico da empresa  para que seja efetuada a troca das 
lâmpadas fracas por lâmpadas mais potentes em toda a extensão da Rua La Salle e José 
Gobbi, localizadas no Bairro Boa Vista. Vereador Adroaldo De Carli PMDB R. 
1217/177/08 O Vereador abaixo assinado requer na forma regimental para que após 
submetido ao plenário para aprovação seja enviado oficio de profundo pesar aos 
familiares da Sra. Ana Lopes Coleraus, pelo seu falecimento ocorrido no último dia 
31/05/2008, o qual manifestamos os mais profundos sentimentos pelo infausto ocorrido. 
Vereador Luiz Leite PDT MOÇÕES M. 1218/282/08 O Vereador abaixo assinado solicita 
na forma regimental que após submetido ao plenário para aprovação seja enviado oficio 
de cumprimentando a Professora Maria Dominique Caramalak eleita no último dia 28 de 
maio, Diretora Administrativa & Financeira da Previ - Carazinho – Instituto de Previdência 
dos Titulares de Cargo Efetivo do Município de Carazinho, Vereador Paulino de Moura 
PTB M. 1219/283/08 O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após 
submetido ao plenário para aprovação seja enviado oficio de cumprimentos, 
parabenizando os diretores da empresa D & D A Casa do Esteticista, Dael Martins e 
Daniela Reck de Porto Alegre, por firmar parceria com a ULBRA Campus Carazinho e 
equipar o Laboratório do Curso de Estética e Cosmética que teve a sua inauguração do 
dia 03 do corrente. São com atitudes como essa que propicia o crescimento comum; 
Vereador Cláudio Santos PSDB M. 1220/284/08 O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental que após submetido ao plenário para aprovação seja enviado ofício de 
cumprimentos, parabenizando a Direção, Coordenação, Professores e Acadêmicos do 
Curso de Estética e Cosmética da Ulbra Campus Carazinho pela inauguração do 
Laboratório ocorrido no dia 03 do corrente. Fica o reconhecimento do investimento na 
qualificação dos acadêmicos do referido curso pela entidade; Vereador Cláudio Santos 
PSDB M. 1221/285/08 O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após 
submetido ao plenário para aprovação seja enviado oficio parabenizando o Senador 
Cristóvão Buarque pela outorga com o título de Doutor Honoris Causa no último dia 
05/06/2008 na cidade de Passo Fundo/RS. Vereador Luiz Leite PDT M. 1222/286/08 O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário 
para aprovação seja enviado ofício de cumprimentos ao o Sr. Rui Getúlio Soares reitor da 
Universidade de Passo Fundo – UPF, extensivo aos funcionários, professores e 
acadêmicos, parabenizando pelos 40 anos de existência da universidade comemorados 
no último dia 06/06/2008. Ao longo desses anos a universidade gerou uma verdadeira 
industria de conhecimento gerando profissionais nas mais diversas áreas contribuindo 
para o desenvolvimento regional, sendo referência nacional nas áreas médica, jurídica, de 
serviços e cultural. Vereador Luiz Leite PDT M. 1223/287/08 O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental que após submetido ao plenário para aprovação seja enviado 
oficio de cumprimentos ao juiz Dr. Orlando Facinni Neto, que assumiu a direção do Fórum 
de Carazinho. Vereador Luiz Leite PDT M. 1224/288/08 O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental que após submetido ao plenário para aprovação seja enviado 
ofício de cumprimentos ao Sr. José Luiz Junges – Diretor do Grupo de Escoteiros Levino 
Junges e ao Sr Denísio Scheidemantel – Chefe da Tropa Escoteira, extensivo aos demais 
escoteiros, parabenizando pelo Mutirão de limpeza do matinho da Viação Férrea, 
realizado no último dia 04/06/2008 em alusão a Semana do Meio Ambiente. Vereador Luiz 
Leite PDT M. 1225/289/08 O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que 
após submetido ao plenário para aprovação seja enviado oficio de cumprimentos pela 
passagem do Cinqüenta anos de fundação, transcorrido no último 17 de maio, da 
Associação Atlética do Banco do Brasil – AABB, na pessoa de seu presidente  o Senhor 
Alberto Tomazoni. Vereador Paulino de Moura PTB M. 1226/290/08 O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário seja enviado ofício 



do Poder Legislativo de Carazinho, ao CFC Weber, cumprimentando-lhes pela belíssima 
iniciativa de realizar um ciclo de palestras sobre a Educação no Trânsito nas escolas de 
Carazinho e região. Vereador Felipe Sálvia PDT M. 1227/291/08 O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário seja enviado ofício 
parabenizando o Patronato Santo Antônio de Carazinho, na pessoa do  Sr. Pe. Diretor 
Mauro Vogt, pela excelente organização da Festa do Patronato realizada de 07 a 08 de 
junho de 2008 com o tradicional galeto com massa e churrasco nas dependências da 
entidade. Sendo uma forma eficiente de dar o apoio a uma obra de caridade e séria e com 
tradição no auxílio de crianças e adolescentes de baixa renda do município. Vereador 
Adroaldo De Carli PMDB M. 1228/292/08 O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental que após submetido ao plenário para aprovação seja enviado ofício 
parabenizando o Banha’s Bar de Carazinho, na pessoa dos  Srs. Proprietários Evandro 
Marafiga e Lourival de Vargas, pelo almoço especial realizado no dia 31 de maio de 2008  
da  inauguração do novo espaço de encontro de amigos no nosso  município localizado 
na Avenida São Bento, 140 no Bairro Glória Vereador Adroaldo De Carli PMDB M. 
1229/293/08 O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após 
submetido ao plenário seja enviado ofício parabenizando a Associação Moto Clube de 
Carazinho - AMCC, na pessoa do  Sr. Presidente Edirlei da Silva Soares, pela eleição da 
nova diretoria realizada no dia 19 de maio com gestão 2008 / 2010 onde foram eleitos os 
Srs. Presidente: Edirlei da Silva Soares, Vice-presidente: Gustavo Visoto, Secretário: 
Pércio J. Ribas, Tesoureiro: Cristiano Sanini, Conselho Fiscal Titulares:  Luciano Rosa, 
Marcelo J. Rocha, Percival de Quadros, Suplentes: Celso Borgheti, Nilton Kehl Moura e 
Edervan P. de Quadros e para Conselho de Ética: titulares: Ademar A. Berbigier, Orion 
Albuquerque e Carlos Rossato e os Suplentes: Luciano Casirigui, Eversom Strack e 
Alexandre R. dos Santos; Vereador Adroaldo De Carli PMDB  M. 1230/294/08 O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário para 
aprovação seja enviado ofício parabenizando a Associação Atlética DO Banco do Brasil 
de Carazinho, na pessoa do sr. presidente Roberto Tomazonni pelas comemorações dos 
cinqüenta anos de fundação da entidade no dia 17/05/08 no nosso município , Vereador 
Adroaldo De Carli PMDB M. 1231/295/08 O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental que após submetido ao plenário para aprovação  seja enviado ofício de 
cumprimentos a Sra. Maria Dominique Caramalak por mais esta conquista e por sua 
bravura em assumir o cargo de Diretora Administrativa - Financeira da PreviCarazinho 
(Instituto de Previdência dos  Servidores Titulares de Cargo Efetivo no Município de 
Carazinho). Manifestamos nossas congratulações e nosso reconhecimento, extensivo a 
todo o quadro de funcionários da instituição, que pela demonstração do trabalho 
competente e sério, farão com que a PreviCarazinho galgue degraus cada vez mais 
sólidos nesse contexto Vereador Gilnei Jarré PSDB M. 1232/296/08 O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário para aprovação 
seja enviado ofício de cumprimentos ao Sargento Roberto Carlos Grespan, Comandante 
do 2° Grupo de Polícia Ambiental de Carazinho, pela promoção recebida a 1° Sargento. 
Manifestamos nosso apreço e reconhecimento pela graduação merecida Vereador Gilnei 
Jarré PSDB M. 1233/297/08 O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que 
após submetido ao plenário para aprovação  seja enviado ofício de cumprimentos ao 
Grupo de Escoteiros Levino Junges, parabenizando pela iniciativa em realizar um mutirão 
de limpeza no matinho da Viação Férrea. Vereador Gilnei Jarré PSDB M. 1234/298/08 O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário 
para aprovação seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho a Promotora 
Clarissa Simões Machado, responsável pela Defesa do Meio Ambiente, cumprimentando-
a pelas ações desenvolvidas nesta área. Todo trabalho que vem sendo desenvolvido, 



visando à preservação do meio ambiente, realizado especialmente através da repressão 
ao desmatamento, buscando reflorestar áreas degradadas, preservando e dando 
proteção aos recursos hídricos é fundamental para que possamos criar em nossa 
população a conscientização necessária de que é preciso preservar o meio ambiente, 
protegê-lo também através de um trabalho de educação ambiental, que ainda não existe 
em nosso município, mas que seria essencial, pois com certeza estaríamos através dele, 
conscientizando o cidadão da importância em se valorizar e preservar o meio ambiente. O 
cidadão precisa conscientizar-se de que muito embora tenha construído sua casa a beira 
de sangas, que lá não é local adequado para jogar esgoto, resíduos sólidos e outros 
detritos, causando grave poluição ao meio ambiente já tão degradado. A preservação da 
flora também é fundamentalmente necessária, e as pessoas precisam ter consciência de 
que é necessária autorização, licença para que se possa mexer no meio ambiente, não se 
pode simplesmente cortar ou podar uma árvore porque “fui eu quem plantou”, ou porque 
“está no meu terreno, na minha terra, mando eu”, não é assim e a população precisa ser 
esclarecida disso.  Receba Senhora Promotora, o reconhecimento do Poder Legislativo 
Municipal por este importante trabalho em Defesa do Meio Ambiente, bem como a certeza 
de que este Poder estará envolvido neste Projeto, pois é também nossa missão zelar pelo 
bem estar do cidadão ao qual representamos. Conte com este vereador, e acredito eu, 
que também com os demais, no desenvolvimento de projetos visando à educação 
ambiental de nossa população. Vereador Felipe Sálvia PDT M. 1235/299/08 O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário para 
aprovação  seja enviado ofício à  1º Igreja Unida de Carazinho, na pessoa do Pastor Luis 
de Quadros, com congratulações pelo 11º Aniversário desta Igreja, celebrado no dia 07 do 
corrente, se estendendo as festividades durante todo o dia 08, destacando o papel 
fundamental desempenhado que é de levar a mensagem do amor incondicional de Deus 
a humanidade que é desenvolvido com muita seriedade e eficiência  visando o 
fortalecimento de nossa Sociedade. Aproveitamos e estendemos os votos das mais ricas 
bênçãos sobre toda a igreja Vereador Jaime Fragoso PSDB M. 1236/300/08 O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário para 
aprovação seja enviado ofício a Igreja Pentecostal Seara do Senhor, na pessoa do Pastor 
Marcos Renner, parabenizando pela belíssima Campanha de Louvor e Avivamento 
realizada nos dias 06, 07 e 08 do corrente na Sede da Igreja que teve a presença da 
Cantora Késia Alves, de São Paulo, além de cantores e grupos de louvores locais e 
Pastores da região que abrilhantaram o evento, com pregações e poderosas orações de 
libertação e curas tornando o evento um grande sucesso, pela eficiente organização e 
espiritualidade; desejamos ao pastor da igreja as mais ricas bênçãos e muita unção na 
missão de levar o amor constitucional de deus a humanidade Vereador Jaime Fragoso 
PSDB   M. 1237/301/08 O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que 
após submetido ao plenário para aprovação  seja enviado ofício parabenizando a todos os 
professores e coordenadores do Sesc Carazinho, pelo incentivo dado aos alunos do 
Sesquinho sobre preservação ao meio ambiente, com a plantação de arvores e flores e 
também com o pedágio de conscientização na Av. Flores da Cunha Vereador Déio 
PMDB; M. 1238/302/08 O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que 
após submetido ao plenário para aprovação seja enviado ofício parabenizando a Diretora 
de ensino do CFC Weber  na pessoa da  Sr. Rose Weber pelo inicio do ciclo de palestras  
sobre educação no transito, que teve inicio na ultima semana e terá continuidade até o 
final deste ano visando atender todas as escolas do município e região; Vereador Déio 
PMDB M. 1239/303/08 O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após 
submetido ao plenário para aprovação  seja enviado ofício parabenizando aos jornalistas 
Sergio Cornélio e Leandro Becker pela reportagem vinculada no Diário da Manhã, na 



edição de 03 de junho, com o título Mistério ao Relento, fazendo referência ao caso dos 
Cemitérios. É muito importante este papel da imprensa, de fiscalizar e levantar problemas, 
para que todos tomem consciência e busquem juntos as soluções. Vereador Déio PMDB 
M. 1240/304/08 O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após 
submetido ao plenário para aprovação seja enviado ofício de cumprimentos, 
parabenizando o casal de Lideres da Rede Jovem Juliano Barcellos e Elange Barcellos 
extensivo a todos os lideres e discípulos da Rede Jovem  da Igreja Batista Nacional pela 
sua Festa de inauguração ocorrida no  dia 07 de Junho, localizada na Av. Flores da 
Cunha N° 3914 no bairro Borguetti. Que Deus abençoe estes jovens e este trabalho que 
dia a dia tem crescido e sabemos que é uma Geração de Jovens Profetas; Vereador 
Cláudio Santos PSDB M. 1241/305/08 O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental que após submetido ao plenário para aprovação  seja enviado ofício de 
cumprimentos, parabenizando a Direção, professores e Funcionários da Escola Estadual 
Paulo Frontin pela dedicação e empenho desta equipe de trabalho por estar entre as 100 
(Cem) melhores Escola do Estado do Rio Grande do Sul na matéria de Português do 
Ensino Médio. Vereador Cláudio Santos PSDB M. 1242/306/08 O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário para aprovação 
seja enviado ofício de cumprimentos, parabenizando a Direção, professores e 
Funcionários da Escola Estadual Érico Veríssimo pela dedicação e empenho desta equipe 
de trabalho por estar entre as 100 (Cem) melhores Escola do Estado do Rio Grande do 
Sul na matéria de Português do Ensino Médio; Vereador Cláudio Santos PSDB M. 
1243/307/08 O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após 
submetido ao plenário para aprovação  seja enviado ofício ao Colégio La Salle, na pessoa 
da sua Diretora, Senhora Eloísa de Ávila, cumprimentando a todos pelo VII Encontro 
Lassalista Vereador Vilson Paese PDT. M. 1244/308/08 O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental que após submetido ao plenário para aprovação seja enviado 
ofício de cumprimentos a UPF (Universidade de Passo Fundo) na pessoa de seu 
coordenador  o Sr. Orguim da Rocha, pelo projeto Universo UPF. Vereador Vilson Paese 
PDT Presidente Vereador Luiz Leite passamos agora para o intervalo regimental por 
cinco minutos e convido os srs. vereadores para se dirigir na sala da presidência para nós 
tratarmos de dois assuntos de suma importância para nós vereadores que surgiram de 
ultima hora. (INTERVALO) Retornando os trabalhos desta casa, como já houve acordo de 
lideranças para supressão do grande expediente, passamos de imediato a votação em 
bloco dos requerimentos e moções. Secretário Vereador Cláudio Santos questão de 
ordem sr. presidente. Presidente Vereador Luiz Leite  pois não vereador Secretário 
Vereador Cláudio Santos acredito que os demais vereadores concordem que seja 
votado em bloco, porem gostaria de pedir destaque o requerimento Pedido de 
informações. Presidente Vereador Luiz Leite  fica em destaque então o requerimento de 
pedido de informações do vereador autor Felipe Salvia. Convido o sr. secretario para 
fazer a leitura nº e autor dos requerimentos.  Secretário Vereador Cláudio Santos 
requerimento de nº 03 de autoria do Vereador Gilnei Jarré PSDB, requerimento de nº 02 
de autoria do  Vereador Adroaldo De Carli PMDB,  requerimento de nº 01 de autoria do 
Vereador Luiz Leite PDT. Requerimento de nº 04 esta com pedido de destaque 
Presidente Vereador Luiz Leite esta em discussão os requerimentos. Não havendo 
vereador que queira discutir, colocamos em votação, vereadores que concordam 
permaneçam como estão os demais se manifestem, aprovado os requerimentos por 
unanimidade. Convido o sr. Secretario para que faça a leitura do nº e autor das moções. 
Alias temos um requerimento em destaque, estamos acostumados a votar os 
requerimentos em bloco, me passei, mas, colocamos então em discussão o requerimento 
que esta em destaque pedido de informação do Vereador Felipe Sálvia. Não havendo. 



Para discutir o requerimento pedido de informação Vereador Felipe Sálvia.  Vereador 
Felipe Sálvia sr.presidente, srs. Vereadores, pessoas que assistem a reunião na casa do 
povo na noite de hoje, em especial ao ex-vereador desta casa seu Edoí, vice-prefeito lá 
de Tamandaré, dizer seu Edoí que me recordo do seu trabalho nesta casa, como disse o 
Vereador Luiz Leite, um excelente vereador em 89 foi constituinte nesta casa, os vereador 
de interior era o sr., o barcarollo, o prefeito Acácio, né eu me recordo, hoje já separado 
Tamandaré, coqueiros, Santo Antonio, mas eu me recordo que eu sou daquela época. 
Dizer srs. Vereadores que olhando no jornal diário da manha do dia 29/05/08, eu olhei 
num espaço reduzido uma matéria que se dizia Ato Justificatório nº 001/08 o prefeito 
justificando uma nova licitação para o transporte coletivo de nossa cidade, é, me reportei, 
nós entramos com uma ação popular, eu e mais quatro vereadores, ou cinco vereadores, 
entramos e na época o juiz nos deu ganho de causa por entender que a concessão de 
direitos públicos do transporte coletivo não atendia o menor preço, hoje o prefeito quer 
fazer pela maior oferta ao município, essa maior oferta ela ao meu ver e só o melhor juiz 
eu quero que me corrijam e eu quero que o prefeito me corrija, ela, ela só tende ao 
município, a administração, a maior oferta e pra o município, pra administração, as 
empresas podem dar em beneficio para a prefeitura, ruas, recursos para o município, mas 
pra mim eu acho que o que interessa uma nova licitação no transporte coletivo de nossa 
cidade, não é esse que o prefeito ta tentando fazer e sim o menor preço, se haver uma 
nova licitação em Carazinho tem que ser pelo menor preço, a lei 8977 sr. presidente, e o 
tempo [é curto eu não vou conseguir explicar diz o seguinte que pode ser o menor preço 
de tarifa e a maior oferta do município, se o prefeito pegasse dois itens, eu não to dizendo 
que ele ta errado pela maior oferta do município, mas também colocar na licitação o 
menor preço também. Ele atenderia, atenderia o município mas também o povo de nossa 
cidade, o que eu vejo esse modo, esse jeito de fazer a licitação eu quero depois que os 
vereadores escutam não atende, não atende e não vai atender o povo de nossa cidade. 
Tem um aparte  Jarré  Vereador Gilnei Jarré  obrigado pelo aparte Vereador, eu acho 
que nós não teríamos a necessidade de nós estarmos discutindo uma licitação que não 
existe ainda, essa licitação não foi aberta, e nem nós soubemos quais são os critérios que 
serão previstos nesta licitação.  Vereador Felipe Sálvia  mas o ato justificatório ele saiu 
pequeno no jornal e ta aqui o ato justificatório ta aqui ta pequinininho, mas tirando na 
Internet ele é grande. Ele não explica, eu acho que a licitação tem que ser mais clara,  
Vereador Gilnei Jarré com certeza, Vereador Felipe Sálvia mais transparente é isso 
que eu to pedindo, então o seguinte eu to pedindo já, pra que ele me mande, é um direito 
meu como vereador e fiscalizador   Vereador Gilnei Jarré ninguém ta discutindo isso aí 
Vereador Felipe Sálvia  eu sei disso, mas assim  oh, eu to pedindo já que ele nos envie 
para essa casa, nos envie pra essa casa o porque que não ta no ato justificatório, o 
porque ta que ta trocando o modo, tem uma parte  Paese  Vereador Vilson Paese  
obrigado Felipe. Eu pediria até a vossa excelência e também quero fazer minhas as suas 
palavras quando saúda o ex-vereador o Edoí  de Tamandaré que esta aqui presente, o 
secretário daquele município, continua quando puder comparecer a esta casa, é um 
prazer recebê-lo Edoí. Mas pedir a vossa excelência vereador, que você sabe que eu voto 
contigo o pedido de informação, mas para que nós possamos ser mais dados com relação 
a isso e pediria até vistas para que nós analisássemos isso com  mais tempo, eu também 
gostaria de acompanhar um pouco de perto porque eu não vi, só vi o pedido de 
informação agora que o sr. me mostrou agora vereador, se for possível eu peço vistas 
para que daí na próxima segunda feira com mais tempo a gente possa analisar melhor, 
mas sabe vossa excelência que eu voto contigo.  Vereador Felipe Sálvia  ta certo.  
Presidente Vereador Luiz Leite continua em discussão Vereador Paulino de Moura  
Vereador Paulino de Moura  sr. presidente, srs. Vereadores, o formiga, nosso presidente 



da juventude, o nosso suplente de Vereador Marcos Soares, o seu Silveira, nosso 
companheiro de poder legislativo, porem no plenário, a imprensa escrita e falada, jornal 
diário da manhã, radio gazeta, a Simone da prefeitura, nosso querido e amigo Edoí, 
quantas vezes apitamos lá Edoí, e quantas vezes tu foi nosso parceiro. Dizer que o que 
me traz nesta tribuna é que as coisas não devem ser feitas precipitadas, as coisas não 
devem anteceder o que vai acontecer e aí eu quero dizer ao Vereador Felipe Sálvia, se 
isso acontecesse na próxima segunda feira o meu voto seria favorável, o meu voto seria 
favorável porque eu entendo também quando houver uma licitação, porque não existe 
licitação hoje, existe sim um protocolo de intensão ou um edital de intensão, um ato 
justificatório, mas ele não diz que vai fazer a licitação ou não, ali não explica que vai fazer 
ou não, então a minha visão que este poder tem que parar, e eu quero deixar claro que 
assuntos, concluirei depois eu lhe dou o aparte, assuntos relacionados a empresa gloria 
este vereador vai estar sempre favorável a empresa gloria. Assuntos relacionados ao 
plenário desta casa, contra a administração municipal este vereador estará sempre 
contrario e ninguém vai me dobrar, ninguém vai me questionar porque eu tenho a 
legitimidade do povo pra aqui representar o povo, eu não tenho medo de grito, eu não 
tenho medo de nada, eu quero deixar claro estarei até o final deste mandato com a 
administração do prefeito Alexandre, porque eu entendo que ele recuperou esse 
município de Carazinho e para que o meu filho, para que a minha família, para que a 
família dos outros possam sobreviver aqui, e eu vou dizer ao Vereador Felipe Sálvia que a 
precipitação ela causa isto, ela causa indignação dos seus pares, porque eu entendo, eu 
entendo que não tem licitação não tem nada que diga pra se justificar este pedido de 
informação então eu vou deixar o meu voto declarado nesta tribuna que sou contrario e 
darei a parte a vossa senhoria.  Vereador Felipe Sálvia  Vereador Paulino de Moura pelo 
respeito que eu tenho por vossa excelência, mas essa é uma pré, o  ato justificatório é 
uma justificativa do prefeito para a licitação, certo, e esse ato justificatório deveria dizer o 
que ele quer fazer,  é minha função como fiscalizador e legislador desta casa eleito pelo 
povo como vossa senhoria, né, de fiscalizar e pedir e quero dizer ao sr. presidente e srs.  
pares que com todo respeito pelos vereadores que eu não vou retirar, porque eu entendo 
que eu to certo no pedir, o que contem esse ato justificatório, o porque da forma que o 
prefeito quer fazer pela maior oferta ao município e não pelo menor preço, eu acho que o 
menor preço que atende ao povo de minha cidade.  Vereador Paulino de Moura  é a 
mesma posição que eu tenho relacionado a esta situação mas quando ela for criada, por 
que o ato justificatório é bem claro e eu li ele diversas vezes, ele esta se justificando de 
que tem necessidade de se fazer uma licitação, ele não botou em lugar nenhum que é o 
maior preço, ele não botou em lugar nenhum que é o menor preço eu vou brigar de unhas 
e dentes para que seja o menor preço, eu vou brigar mas eu não vou concordar que este 
poder se transforme numa, numa situação de oposição e situação, nós temos que lutar 
pelo interesse da sociedade, quando os interesses da sociedade estiver sendo ferido eu 
estarei sim do lado do povo, do lado da comunidade porque eu quero que a minha 
comunidade tenha ônibus bom, tenha ônibus que possa andar, mas que tenha um preço 
acessível para que eles possam usufruir desse ônibus, Sim Vereador Paese.  Vereador 
Vilson Paese  obrigado Paulino de Moura. Até nem tinha pedido um aparte, mas vossa 
excelência viu que eu tinha ligado aqui e tava aguardando você concluir, obrigado pelo 
aparte. Eu acho que não tem motivo nenhum de nós aqui estar discutindo porque todos 
nós temos o mesmo objetivo, que o povo pague o menor preço. Vossa excelência já abriu 
o voto aqui, que este item será prioritário. Perguntava também e pedia ao meu colega de 
bancada o Vereador Luiz Leite que, pra que nos desse então questão de pedido de vistas, 
ele também não aceita porque a votação será hoje a mesma de segunda feira e eu tenho 
certeza do jeito do pedido que esta ai que esta apresentado pelo vereador ele vai ser 



rejeitado, o pedido de informação então eu não sei mas o Felipe diz que então eu te 
aguardo, mas não tem nem motivo pra nós se estressar aqui e ta discutindo que isso vai 
ser um assunto pra um futuro muito próximo.  Vereador Paulino de Moura  sim Vereador 
Jarré.   Vereador Gilnei Jarré  obrigado vereador, só para deixar um pouquinho claro que 
este objetivo Paese, você ta dizendo aí oh, que você, perdão que a vossa excelência, o 
Vereador Felipe, os cinco vereadores que entraram com a ação publica não respeitaram o 
povo quando o povo na outra licitação, vocês pensaram, não digo vocês generalizando, 
mas eu entendo que pensaram em vocês próprios, porque o objetivo da outra vez que foi 
ação publica era o menor preço, era ônibus zero bala, não era porcaria de ônibus que 
hoje roda dentro desta cidade, a comunidade merece ônibus novo, não porcaria de ônibus 
que vem rodando nesta cidade, aí que eu acho que aqui ta certo, tem que entrar é ônibus 
novo, é menor valor, é o que teriam que ter respeitado a outra vez e não respeitaram, 
foram pelos interesses próprios, obrigado vereador.  Vereador Paulino de Moura  
concluindo sr. presidente eu gostaria de deixar claro que a minha posição já esta pré-
estabelecida em reunião com o prefeito municipal e em reunião com diversos vereadores 
eu quero deixar claro que eu não vou deixar me usar, eu vou tomar uma posição clara 
que eu estou a favor da população, menor preço e coletivo urbano melhor, novos, todos 
novos, e que eu não vou entrar na ciranda de que eu vá votar pedido de informação 
contra a administração que aí está. Eu vou lutar do fundo do meu coração para que seja o 
menor preço, para que tenha ônibus novos, mas eu não vou entrar nesta ciranda não 
tenho medo, nunca me assustei com pouca coisa, mas eu vou continuar com esta 
posição, porque eu entendo que é pro bem de Carazinho e é o melhor para Carazinho, 
obrigado sr. presidente, desculpa passar o horário.  Presidente Vereador Luiz Leite  
continua em discussão o pedido de informação, Vereador Cláudio Santos para discutir o 
pedido de informação de autoria do  Vereador Felipe Sálvia   Vereador Cláudio Santos  
sr. presidente, colegas vereadores, pessoas que já foram nominadas anteriormente e o 
mesmo carinho estendido por parte deste vereador. Mas eu acho até sr. presidente e 
colegas vereadores que ta muito fácil responder este pedido de informações aqui mesmo 
nesta tribuna nestes cinco itens. Até vereador Felipe o sr. coloca no item 03 informar qual 
o motivo que a  administração municipal não adotou o inciso 3º do art. 15 da lei 8987/95 
que esta anexa no sentido de ocorrer a utilização dos dois critérios para a licitação o do 
menor preço da tarifa e da maior oferta do município. É bem claro, até inclusive né 
vereador pra que vossa excelência tenha que dar explicação para a comunidade melhor 
quando vossa excelência pede alguma coisa pra que seja bem clareada. A lei diz o 
seguinte Art. 15 o julgamento da licitação será concedido com um dos seguintes critérios. 
1º o menor valor da tarifa do serviço publico a ser prestado. 2. a maior oferta nos casos de 
pagamentos ao poder concedente pela outorga de concessão 3. a combinação dos 
critérios dos referidos incisos 1 e 2 deste artigo. É ele quem decide vereador. Quando 
vossa excelência, já vou lhe dar o aparte, quando vossa excelência resolveu fazer esse 
belíssimo plenário que hoje a câmara tem, eu sou um vereador que disse que respeitava 
porque era intensão sua, então eu acho que vossa excelência tem que respeitar porque 
tem a lei que vossa excelência coloca no pedido de informação, o critério onde ele pode 
adotar o que ele quiser, entre, ta ligado sim vereador, onde ele pode adotar o critério um, 
dois ou três, ele adotou o critério que ele quis, ele tem poder pra isso, pode ser feito, 
agora o que tem que se esclarecer também Vereador Felipe Sálvia eu digo porque vossa 
excelência é o autor desse pedido de informações é de que nunca outro vereador esteve 
aqui nesta tribuna reconhecendo quando o prefeito Alexandre Goelnner segurou de 2,5 a 
3 anos a tarifa a 1,20 quando a empresa gloria pedia 1,40 a 1,60 e ele segurava mesmo 
que era autorizado pelo departamento de transito ele segurava esse aumento pensando 
em quem Vereador Felipe Sálvia? Pensando nele? Pensando na comunidade ele segurou 



por anos castigando como diziam os proprietários da empresa gloria, castigando esta 
empresa por não conceder aumento na passagem segurou por quase três anos, um e 
vinte a passagem e o que garante Vereador Felipe Sálvia, vossa excelência é tão 
conhecedor daquilo que coloca e eu acho que o debate tem que vir a esta tribuna, vossa 
excelência é tão conhecedor daquilo que coloca que, o que adianta se colocar o menor 
preço sendo que dali trinta dias, sessenta dias que sas 90 dias, da licitação ganha e 
andando entra-se a planilha e prova-se que o menor preço  não pode rodar e é obrigado a 
dar aumento, que vossa excelência vai dizer a esta mesma comunidade que hoje o sr. 
defende obrigando a pagar mais caro que a empresa que ganhou a licitação  tem de 
colocar o maior preço porque senão não roda, que não tem como colocar setenta 
centavos sendo que a própria empresa gloria hoje já pede 1.60 e a empresa gloria que 
hoje detém o serviço já é defasada essa passagem aí.  Então eu acho que nós temos que 
clarear a todas as pessoas que de uma forma ou de outra chega essas informações na 
câmara, porque não é através do menor preço que a empresa que ganha vai ficar por dez 
anos com esse mesmo preço, dali a trinta dias há uma correção na planilha e vai se pagar 
o preço que tem que ser justo ser pago, adianta? Não adianta. Eu acho que tem é que se 
clarear bem os itens do artigo e a lei pra que as pessoas saibam que diz o artigo, o que 
diz a lei e o que diz cada inciso dessa lei que vossa excelência coloca neste pedido de 
informação, desculpe sr. presidente mas eu concedo a parte ao Vereador Felipe Sálvia, 
se houver interesse da parte dele.  Vereador Felipe Sálvia  Vereador Cláudio Santos eu 
não sei porque o seu nervosismo  Vereador Cláudio Santos  eu não to nervoso vereador 
é só veemência e não nervosismo  Vereador Felipe Sálvia  eu não sei a minha 
preocupação, é como um vereador fiscalizador, eu lia o seguinte no jornal, aqui no jornal, 
de forma quase minúscula esse ato justificatório, onde teria que ser pra uma licitação, 
uma nova licitação, teria que ser uma coisa grande, não uma pagina inteira mas um 
pouquinho maiorzinha, né, porque eu quase não enxergo de óculos eu quase não 
enxergo isso aqui e a coisa boa tem que ser bem claro, agora o seguinte, a maior oferta 
ao município, a maior oferta ao município, eu antes de fazer o pedido de informação eu 
procurei me assessorar eu não sei se me assessorei mal, ou bem, né, porque eu não 
entendo muito disso daí, né, mas eu  me assessorei com um advogado e ele me disse 
que a maior oferta do município pode ser em 15 ruas asfaltadas, pode ser em asfalto para 
o município, pode ser em ajuda para o município, pra mim isso não me interessa, de fazer 
asfalto, fazer rua, é dever do administrador, agora eu acho, isso no meu entender, o 
administrador deve ver o menor preço, o menor preço, ta, e nós ganhamos a licitação 
Vereador Cláudio Santos na outra, ganhamos a ação popular, a ação popular diz o 
seguinte oh, eu quero ler. Tal situação não ocorre na hipótese dos autos, em que o objeto 
da licitação é a prestação de serviços de transportes coletivos urbanos e que o edital deve 
prever as qualidades mínimas exigidas para a execução do serviço, de um modo que uma 
vez atendidas o critério de julgamento será o menor preço, quando era concorrência 
publica, então me preocupa, me preocupa e eu devo me preocupar eu fui eleito pra isso, 
agora pode me criticar e até me julgarem, podem, mais eu continuo dizendo que tem que 
ser o menor preço, agora eu entendo que talvez eu esteja sendo precipitado, talvez eu 
seja Vereador Paulino, né, mas eu acho que as coisas tem que ser claras, no ato 
justificatório ele não pode ser só um pedacinho, tem que ser na integra, para as pessoas 
olharem e poderem ver, e saiu só um pedacinho do ato justificatório e o ato justificatório é 
grande da duas paginas. Era isso Cláudio.  Vereador Cláudio Santos  só para finalizar 
sr. presidente, até quer dizer que a preocupação sua é de uma forma, nós também 
demais vereadores estamos preocupados, não é que seja preocupação minha, nós 
também temos preocupação, porem preocupações divergentes, mas temos também 
preocupações. Eu acredito até Vereador Felipe Sálvia que nessa colocação na pagina do 



diário da manhã como vossa excelência disse que abrindo a Internet aí sim pode se ler 
com tranqüilidade, eu acredito não sei aonde circule o jornal diário da manha não tenha 
uma empresa que se interesse pra isso, mas  só pra contar é importante que se coloque 
isso na licitação que foi, que foi, que não foi valida antes dessa que os vereadores 
entraram com a ação popular o porque que foi derrubado? Qual foi o item que foi julgado 
e que não, não é que aquela licitação havia segundo entendimento judicial um 
direcionamento para uma empresa de Carazinho que nenhuma outra empresa viria de 
fora colocar uma garagem de ônibus aqui esperar perder uma licitação e recolher tudo e 
levar embora, já houve antes, então sem duvida alguma a preocupação de vossa 
senhoria também é nossa preocupação, agora como dizia o Vereador Antonio Azir logo 
que começou a fazer direito e isso eu guardei vereador é uma questão de .... é uma 
questão de interpretação, e eu acho de que há uma precipitação ainda por não ter saído 
esta licitação mas eu creio de que é dever do município de não só asfaltar, mas tudo é 
dever do município, e com certeza a melhor oferta ela vai ser colocada de uma forma ou 
de outra, ela vai ser colocada pro bem da população, não sei de que forma, vai ser 
colocado para a população, mas mais uma vez eu repito que pode se ganhar o menor 
preço por trinta dias, dali trinta, quarenta, sessenta dias vão corrigir o preço, vai se buscar 
o gasto através da planilha e a população vai ser enganada, aí sim vai ser enganada, 
acha que vai pagar quarenta centavos e dali três meses, dois meses vai ta pagando o 
preço real que devem ser reajustado conforme a planilha. Esse é o meu pensamento, 
desculpa sr. presidente por ter passado do tempo.  Presidente Vereador Luiz Leite  
continua em discussão Vereador Antonio Azir para discutir o pedido de informação de 
autoria do Vereador Felipe Sálvia  Vereador Antonio Azir  sr. presidente, srs. 
Vereadores, queremos saudar o Marcos Soares nosso suplente de vereador do PTB, o 
Veiga, o seu Silveira, o sr. Edoí ex-vereador desta casa, a imprensa através da Simone e 
da Ana, aos nossos funcionários, nossa saudação. É eu fico a pensar na empresa gloria, 
que situação, né, porque esta licitação serve sim e eu afirmo aqui que tem vereadores 
que até batem ponto na empresa gloria, até me preocupo que daqui a pouco  entrem com 
uma reclamatória trabalhista, porque a empresa gloria vai ser sangrada, vai ser sugada 
novamente, principalmente agora numa época eleitoral, por alguns vereadores e eu não 
estou aqui generalizando que vão se aproveitar desta situação para buscar os seus 
financiamentos de campanha junto a empresa gloria. Tem, tem prefeitos, pré-prefeitos, 
dizendo, afirmando, que se sair a licitação não se preocupe financia a minha campanha 
que eu anulo depois a licitação, a que ponto nós chegamos na política de Carazinho, 
usando uma empresa publica, uma empresa que tem a concessão publica, uma empresa 
carazinhense e nós estamos matando ela para nos salvar, para salvar as nossas 
campanhas isto é vergonhoso. Eu sou favorável a empresa gloria, sou, mas sou favorável 
a comunidade de Carazinho, como muito bem falou o vereador Jarré, se nós tivermos 22 
ônibus  novos circulando nesta cidade o grande beneficiado vai ser  a população, a 
questão do melhor preço, o Cláudio colocou com muita clareza, daqui trinta dias a 
empresa pela planilha de custos prova que a tarifa deve ser 1,60 e ganha na justiça 1.60 
se o prefeito não der. E a outorga quem ganha sim é o povo, porque não é o prefeito que 
vai meter o dinheiro no bolso dele ele vai ter que fazer alguma obra, vai ter que comprar 
mais medicamentos, vai ter que contratar mais especialistas. E eu tenho tudo sim para 
defender a empresa gloria e tenho defendido junto ao prefeito municipal, não só pelo 
interesse que tenho lá, que o meu filho, é herdeiro, é um dos herdeiros da empresa gloria, 
se a empresa gloria fechar as portas o meu filho será prejudicado, mas nem por isso, nem 
por isso eu vou subir aqui e usar o meu mandato de vereador e fazer, e fazer do meu 
mandato com que a empresa seja beneficiada em demérito de toda uma comunidade de  
carazinhenses, eu creio sim, que a empresa gloria deva colocar melhores ônibus, deva 



dar outorga ao município, porque Lea é uma empresa e tem que ser competitiva, uma 
empresa carazinhense e que ganhe a empresa gloria, torço muito realmente para que 
ganhe a empresa gloria, mas a nossa comunidade também tem que ganhar, em primeiro 
lugar temos que pensar em nossa comunidade. Sim Vereador Paulino.  Vereador 
Paulino de Moura  eu gostaria de descordar da vossa senhoria na situação Menor Preço 
e a outorga da compra. Vereador Cláudio com muita propriedade ele defere de que o 
prefeito municipal, por mais de três anos, quatro anos não reajustou o preço da tarifa, 
porque ele entendia, ele entendia que não era justo sacrificar a sociedade, e prova disso 
que o próximo prefeito que vier a assumir a prefeitura também tem esse poder porque 
quem determina é o conselho municipal de transito, quem autoriza é o prefeito municipal, 
a minha discordância da vossa senhoria é esta. Eu entendo que o menor preço vai 
favorecer mais a comunidade, vai melhorar mais para a comunidade ainda mais vindo 
ônibus novos para circular em nosso município. Então a minha defesa vai ser em cima 
disso, se o menor preço for bom para a maioria da comunidade eu vou defendê-la porque 
eu entendo que a outorga do preço maior, quem pagar a mais vamos dizer ela também 
beneficia a comunidade, mas muito menos do que o menor preço, então é essa a minha 
discordância da vossa senhoria, muito obrigado.  Vereador Antonio Azir  quem falar em 
melhor preço estará mentindo a população de Carazinho, quem disser que o  melhor 
preço é o menor estará mentindo ao povo, principalmente a aqueles que tem pouca 
instrução, porque a empresa no momento que ingressar na justiça levará o melhor preço 
que tiver na planilha independentemente do prefeito autorizar ou não. O sr. já aparteou 
uma vez o sr. não pode apartear a segunda, porque a empresa gloria certamente na 
época não quis ingressar na justiça, aí depende dela, aí depende dela.  Vereador Felipe 
Sálvia  uma parte vereador. Vereador Antonio Azir  sim  Vereador Felipe Sálvia 
vereador vossa senhoria tem razão quando fala na sangria, não só da empresa gloria, em 
épocas de campanha, mas a empresa sofre, as empresas sofrem porque o político 
morrem,  por isso que eu sou a favor de campanhas pagas com dinheiro publico que ta 
tramitando no congresso e no senado, mas eu volto a dizer pra vossa senhoria, o 
Vereador Cláudio Santos quando foi a tribuna ele disse que na licitação passada eu tinha 
me esquecido vereador, até o sr. me lembrou, que eu pedi  direcionamento pra garagens, 
né, pra garagens, né, houve direcionamento pra garagens e até a justiça entendeu isso a 
justiça, entendeu que houve um, mas também, e eu tenho aqui e eu gostaria aqui eu vou 
levar Vereador  Azir que é advogado a decisão judicial que é a ação popular ela fala em 
menor preço, ela fala em menor preço, agora tem razão o vereador Cláudio Santos, tem 
razão a vossa senhoria quando fala que o menor preço hoje não pode ser legal, que 
amanhã a empresa pode entrar na justiça e tem razão, mas pra mim, pra mim, eu não falo 
pelos outros, mas pra mim, uma licitação tem que ser sempre menor, menor, qualquer 
licitação, tanto que vá comprar alguma coisa, que vá fazer qualquer negocio o poder 
publico tem que o menor depois se vai subir, depois é outros, tem que subir se vai subir o 
combustível, o pneu, tem que subir, mas na época da licitação tem que ganhar o  menor 
preço, esse é o meu entendimento Vereador Paulino de Moura. E foi bom srs. Vereadores 
nós dizer que o pedido de informação ta começando um debate que mais tarde pode 
acontecer, pode ser prematuro, mas é importante a gente discutir, né, essas coisas, que 
aqui é a casa da discussão e nós temos que discutir os problemas da nossa comunidade.  
Presidente Vereador Luiz Leite  Vereador Jarré  Vereador Gilnei Jarré  obrigado pelo 
aparte, Vereador Antonio Azir, é só pra deixar um pouco claro que o ato justificatório aqui 
diz que o valor será utilizado pelo poder concedente no sistema viário, esta claro, então já 
esta clareando onde será utilizado os recursos. Em relação aos aumentos, nós estávamos 
na administração quando houve o pedido de aumento e o prefeito calçou o pé, quando 
houve a autorização pelo departamento, pelo conselho que até então você não existia e 



tava opinando, conselho só existe a partir desta lei que foi feita esse ano e passou aqui na 
câmara esse ano, porque até então o conselho não existia, se reunião, opinava, mas não 
tinha valor nenhum, hoje ele tem valor, então opinou em conceder um aumento, aí o 
prefeito contratou uma empresa de fora pra mostrar que a planilha apresentada pela 
empresa não era tudo aquilo que era apresentado. Então eu acho que nós temos muitos 
meios de justificar qualquer planilha apresentada pela empresa, tanto executivo como nós 
legisladores. Então eu acho que isso é uma garantia e é para deixar um pouquinho mais 
claro que não é bem assim o prefeito querer, o prefeito dar o aumento que quer, nós 
estamos aqui é pra fiscalizar o Felipe tem razão, então essa parte eu acho que nos 
compete e o menor preço nem sempre é o melhor, principalmente em setor publico, 
obrigado.  Vereador Antonio Azir bem para encerrar, concordo com o Felipe, com o 
Jarré e com o Paulino de Moura, que aqui é o parlamento, é a casa das discussões, e 
aqui vieram diversos vereadores e falaram e a modalidade realmente é uma questão de 
escolha, pode ser o menor preço, pode ser a melhor outorga, tem mais um item, né, e os 
vereadores aqui de repente cada um tem um entendimento, o prefeito tem outro, mas é 
importante que a gente chegue a um consenso e o mais importante o derradeiro é o bem 
da nossa comunidade, nos temos que pensar realmente é no povo de Carazinho, que nós 
representamos eles aqui, fomos eleitos para atender as necessidades da nossa 
população, obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite  continua em discussão Vereador 
Vilson Paese bancada do PDT para discutir o requerimento pedido de informação  
Vereador Vilson Paese  sr. presidente, nobres colegas, pessoas já nominadas por outros 
vereadores e pelo protocolo que estão presentes nossa saudação especial a imprensa eu 
nem vinha me reportar na tribuna mas quando fui citado pelo vereador, dizendo que 
quando nós entramos com uma ação foi pessoal pra nós ganhar, não ganho nada com 
isso, nunca ganhei, e desafio qualquer pessoa da comunidade dizer que quando eu 
entrei, que assinei o processo, que assinamos o pedido para a anulação do processo 
licitatório que este vereador tenha recebido uma tampa de caneta da empresa, não 
recebi, não recebo e não tenho acordo nenhum com a empresa e quando fui na empresa 
foi para solicitar melhorias para a nossa comunidade, entre elas, uma linha de ônibus 
saindo da ouro preto, passando pela marechal Floriano subindo a rua  do banco do 
estado e saindo no INPS, para passar no hospital e indo agora até a sede da eletrocar, 
não fui atendido, este vereador também e juntamente com demais membros desta casa 
pedimos para que a empresa gloria colocasse um posto, um ponto de vendas das 
passagens pras pessoas não irem até lá comprar, a gente tem que pagar duas passagens 
pra vir até o centro e voltar e mais duas pra ir ... (impossível transcrever problema no 
som)... Pensei na empresa  genuinamente que era carazinhense, já estava estabelecida 
aqui foi com esse critério que eu pensei agora, quero sim no novo processo licitatório e eu 
acho que é o pensamento de todos os vereadores  aqui  que a empresa melhore, coloque 
mais linhas, de um melhor atendimento  pro povo, preço e qualidade e nisso eu concordo 
com os vereadores, agora, uma outra coisa que o vereador também colocou o vereador 
que  me antecedeu que tem candidato, tem candidato, isso é muito grave vereador, isso 
tem que denunciar, isso a própria empresa, hoje isso ta muito comum fazer as gravação, 
tem que gravar isso aí, cassar até a candidatura, seja quem for, isso é terrível n]ao cabe o 
direito de ninguém já te darei o aparte Vereador Felipe, então a nossa intensão quando 
assinamos foi realmente para preservar a empresa daqui e esperávamos que neste 
período de que se passou quase três anos que a empresa realmente atendesse os 
pedidos da câmara de vereadores, que pudesse atender e colocar mais linhas porque tem 
lugar na cidade que não é assistido, eu também falei coloque umas vans, uma Kombi 
para atender pequenos redutos também não fomos assistidos, continua tudo igual e não 
tem nenhum ponto de venda então tem pontos positivos e pontos negativos, te dou o 



aparte Felipe quero te ouvir.  Vereador Felipe Sálvia  vereador paese, eu acho que o sr. 
foi se defender e cada um faz o que quer, mas quando a pessoa não deve não precisa se 
defender, se tu não deve fica tranqüilo, né, fica tranqüilo, agora o seguinte eu por ser 
bairrista, e a minha vida inteira briguei tanto pela eletrocar, não só eu, vossa senhoria, 
Vereador Luiz Leite, Vereador Paulino, se eu não me engano,  na eletrocar não tava, os 
antigos aqui, não na outra, só eu e o Vereador Luiz Leite e o Vereador  Paese, os mais 
antigos aqui, mas dizer que eu sou uma pessoa bairrista, então eu gosto de defender as 
coisas de minha cidade, eu entendo e já disse, cansei de dizer na imprensa e no radio 
que esta empresa começou na poeira, no barro, começou no barro, começou, tem falha, a 
uma falha no escritório no centro, tem que melhorar a frota, te que melhorar, agora eu vou 
continuar defendendo as coisas de minha cidade, pra que o nosso dinheiro não va 
embora de nossa cidade, o dinheiro do povo aqui, das passagens, né, agora quanto a 
essa palavra que o Vereador Azir disse, ele pode dizer, não tem problema nenhum, não 
tem problema, isso aí, agora eu não vou me defender de uma coisa que não é pra mim, 
né, então  Vereador Vilson Paese  Vereador Luiz Leite desculpa, Vereador Felipe Sálvia 
isso é de cada um  Vereador Felipe Sálvia  respeito vossa opinião  Vereador Vilson 
Paese  eu quero dizer pra vossa excelência também que as palavras dele aqui realmente 
é grave, como nós assinamos a ação, realmente nos parece sim, não dito pelo vereador, 
não colocado de forma nenhuma mas é pra deixar bem claro, eu quero deixar aqui o meu 
ponto de vista bem claro que as coisas que eu pedi foi pra comunidade e nem isso 
consegui, e muitos vereadores pediram pontos de venda aqui, não conseguiram, então 
realmente não sei que vantagem nós tivemos, porque eu até não ocupo ônibus porque eu 
moro mais na parte central, não é de  Vereador Paulino de Moura  me concede uma 
aparte Vereador Paese.  Vereador Vilson Paese  se a presidência assim ainda permitir, 
que eu não tenho tempo.  Vereador Paulino de Moura  eu acho que o vereador Antonio 
Azir, ele, com a pessoa que é, a pessoa que eu admiro a vinte anos ele com certeza vai 
retirar a parte aonde ele nos chama que quem é a favor da licitação pelo menor preço 
estaria mentindo, porque tem duas modalidades ele pode escolher uma ou outra e eu 
acho que eu não estou sentindo e defendendo a situação da licitação pelo menor preço, e 
quero também deixar claro, que a empresa gloria, eu fui funcionário dela, o dono dela é 
padrinho da  minha filha, então eu realmente o considero, tenho um apreço por ele, mas 
eu não estou brigando pelo Deolindo, eu não to brigando, eu to brigando pela comunidade 
de Carazinho, que eu entendo e quero que o Vereador Antonio Azir me entenda, que eu 
tenho esta visão, que eu tenho o menor preço, vai beneficiar a comunidade como um 
todo, se for a venda do processo licitatório eu vou respeitar, mas eu vou continuar 
defendendo a tese que o menor preço é o melhor para a comunidade, e aí eu vou discutir 
quando diz o preço deverá aumentar em questão de dias, em questão de meses, não se o 
prefeito que for eleito não quiser aumentar, ele pode levar um ano, pode levar um ano e 
meio, pode levar o tempo que ele quiser pra dar autorização de aumento como o conselho 
autoriza mas é ele que determina. Então eu gostaria, já concluirei sr. presidente,  eu não 
quero ficar triste, eu não quero ficar chateado, com meu irmão, com meu amigo e com o 
Vereador Antonio Azir, eu entendo que eu não estou mentindo quando eu defendo a tese 
do menor preço, obrigado.  Vereador Vilson Paese só para concluir sr. presidente, quero 
concluir, obrigado Paulino, darei todos os apartes mas como é que eu vou sair da tribuna 
se o colega pede um aparte, me permita sr. presidente.  Presidente Vereador Luiz Leite  
pela relevância do assunto, a gente esta deixando a discussão fluir um pouco mais, 
porque é um assunto relevante para a nossa comunidade, mas que não se torne habito, 
discutir qualquer tipo de outro requerimento em tempo excessivo dos srs. Vereadores e 
nem os apartes.  Vereador Vilson Paese eu quero usar a tribuna.  Vereador Antonio 
Azir eu quero afirmar na frente de todos que não retiro a palavra e quero dizer que as 



vezes a pessoa mente sem saber que esta mentindo, até por falta de informação, porque 
quem disser a comunidade que a modalidade de menor preço vai se manter e ela vai ser 
beneficiada estará mentindo, ao sair aos bairros dentro de 90 dias com certeza será 
chamado de mentiroso, e vai ter que agüentar isso, porque com certeza a empresa que 
entrar com 1.20 em sessenta dias apresentará uma planilha com 1.60 e se o prefeito não 
der e não decretar vai entrar na justiça e vai levar 1.60. e ai aquele vereador que afirmou 
que o menor preço de 1.20 era bom para a comunidade vai ser chamado de mentiroso, e 
quanto a pré candidatos que já estão indo na empresa dizendo  que ganhar a eleição pra 
prefeito vão anular a licitação, também reafirmo, e se precisar dar nomes darei nomes,  
porque foi pessoas na própria empresa que me ligaram: É possível anular uma licitação ? 
e eu disse: é só possível  se tiver algum vicio na licitação, se tiver algum problema. Mas 
duvido que uma licitação depois de realizada, analisada pelas empresas, passado pelo 
crivo muitas vezes até do judiciário, chegue um outro prefeito no município pegue e anule 
uma licitação, isso é mentira, isso é uma vergonha, que as pessoas estejam apelando até 
para isso, pra conquistar recursos financeiros para suas campanhas, então isso é 
vergonhoso e eu acho que eu até vou levar ao ministério publico essas denuncias. 
Obrigado.  Vereador Vilson Paese  parabéns Vereador Antonio Azir, espero que vossa 
excelência faça isso, até para que não deixe os demais candidatos numa situação, parece 
que você falou candidato a majoritária, isso é, tens um aparte, tens um aparte Vereador 
Déio  Vereador Josélio Guerra obrigado vereador, serei rápido até para não usar a 
tribuna, então agradeço o aparte, presidente esta meio nervoso já porque o sr. esta sendo 
aparteado por todos os colegas, mas depois desta ampla discussão comecei a entender a 
justificativa então do meu colega aqui Vereador Felipe Sálvia deste edital. Porque pelo 
que eu vejo aqui ta bem claro, torna publico que dará inicio ao processo de licitação que 
tem como objeto  a concessão de serviço publico de transporte coletivo. Que dará então 
inicio a licitação, que dará inicio e a modalidade então da licitação será a concorrência do 
tipo maior oferta, que esta sendo discutido, tendo em vista a preocupação que eu vejo do 
nobre colega que seria a maior oferta, mas poderia estar neste, nesta, neste edital, 
também o menor preço da tarifa no qual esta sendo discutido, poderia estar acredito eu 
que os dois critérios, então este vereador esta de acordo com o pedido de informação do 
meu colega, irei votar a favor do pedido de informação, se for a votação, e também 
respondendo também, falando sobre o assunto do meu colega ali o Vereador Antonio Azir 
de, da licitação, também este vereador acredita que é impossível, é impossível anular 
uma licitação após, então também, mas acredito que o menor preço, o menor preço 
também poderá ter critérios para segurar dentro desta licitação, critérios para segurar o 
menor preço, seria isso meu colega, obrigado.  Vereador Vilson Paese Vereador Cláudio  
Vereador Cláudio Santos  só para colaborar Vereador Vilson Paese, obrigado pelo 
aparte também, pela complacência de vossa excelência, mas é importante também que 
se esclareça as colocações do Vereador Déio, exatamente tem no edital onde diz tornará 
público e que dará inicio ao processo de licitação e tem como objetivo, mas o art. 5º o 
qual também ta dentro do pedido de informação do Vereador Felipe Sálvia diz o poder 
concedente publicará previamente ao edital de licitação ato justificando a conveniência da 
outorga com a sessão ou permissão caracterizando-se objeto, área e prazo. Então ele 
apenas esta cumprindo o que diz o art. 5º da constituição federal que diz que ele é 
obrigado a publicar esse ato justificando então por isso esse é um ato justificatório. Ele fez 
isso porque a lei exige que o faça, agora a discussão da licitação ela vai se tornar mais 
adiante, então só para esclarecer Vereador Paese obrigado pelo aparte.  Vereador 
Vilson Paese  concluo então, o bom é que se tivesse duas empresas prestando serviços, 
não o monopólio só de uma, mas parece-me que isso não é possível. Viria a resolver e 
ganharia com isso a comunidade. E será muita ousadia de algum candidato a majoritário 



que vai em qualquer empresa dizer que vai anular processo licitatório, se tem alguém que 
vai, é muita ousadia  tem que realmente trazer a publico isso pra que essa pessoa nunca 
mais. Hoje ta muito em moda essas gravação, teria que gravar tudo e trazer isso aí, um 
abraço.  Presidente Vereador Luiz Leite  não havendo mais vereador querendo discutir, 
colocamos, Vereador Adroaldo De Carli, bancada do PMDB, para discutir o requerimento 
pedido de informação autoria do Vereador Felipe Sálvia   Vereador Adroaldo De Carli  
sr. presidente, srs. Vereadores, funcionários da casa, imprensa, suplente marcos soares 
do PTB, Veiga, Ana Maria representando a gazeta. Sr. presidente, srs. Vereadores não 
poderíamos deixar de também darmos a nossa visão desse assunto tão importante a 
questão da licitação e nós soubemos uma historia que a empresa gloria quando já passou 
por maus momentos quando iniciou o transporte coletivo em nossa cidade e muito 
contribuiu para o desenvolvimento de nossa cidade e devemos muito a empresa gloria 
isso realmente é um fato que ninguém pode negar, nos maus momentos quando as 
estradas estava todas ruins, piores do que hoje até, o inicio da nossa cidade tava lá a 
empresa gloria se dispondo, trabalhando e colaborando junto com o município pra 
desenvolver a nossa cidade. Evidentemente que isso também deve ser considerado, mas 
no processo o importante é a transparência eu acho que isso aí é o principio básico num 
processo de licitação a transparência e também nós vereadores e todos nós aí já, duvido 
o vereador que não apresentou dezenas de requerimentos citando a empresa gloria, né, e 
melhorias de transporte coletivo urbano de nossa cidade, linhas, aumento de linhas então 
isso realmente ta necessitando, então eu acredito que é uma melhora também neste 
sentido, Carazinho merece, merece e acredito que o processo de licitação deve 
contemplar também isso aí, deve contemplar também a questão de venda de passagens 
por exemplo, hoje existe só um ponto de vendas de passagens lá no final da cidade. 
Então são coisas que o processo de licitação deve considerar locais específicos de venda 
de vale transporte, então são varias, varias ações que devem o processo de licitação 
considerar por isso é importante isso aí, a transparência, para que tenhamos acesso a 
esse processo e também podemos opinar neste sentido aí, também, uma parte Vereador 
Felipe Sálvia, pois não.  Vereador Felipe Sálvia  vereador, obrigado pelo aparte, vou ser 
breve. O processo licitatório deve contemplar que eu me recordo e o prefeito Alexandre 
na ultima já contemplava um ponto no centro, mas também eu quero dizer que o plano 
diretor, o plano diretor eu acho que o jarré sabe mais que eu ele estudou, estudou o poder 
de concessão da empresa e transporte na nossa cidade e disse que não comporta duas 
empresas Vereador Adroaldo, não comporta duas empresas em Carazinho, isso o plano 
diretor depois de vários estudos, ... Estudou e disse que não comporta duas empresas 
então tem que ser uma,  Vereador Adroaldo De Carli  então inclusive nós observamos aí 
que são 29 linhas, se eu não me engano, 29 os itinerários, é isso né, que realmente o 
prefeito eu não sei a modalidade mais poderíamos sugerir que fosse até por linha e 
poderão quem sabe mais empresas participar e teremos mais que uma vencedora, então 
é um estudo que deve ser feito né ser elaborado pelo município e eu acredito que é uma 
forma interessante de nós já também contemplarmos aqueles pedidos de linhas que nós 
solicitamos tanto né e que neste processo tivesse contemplado tudo isso, então eu espero 
que seja um processo de licitação realmente bastante abrangente dentro do interesse da 
comunidade sempre visando interesse comunitário a questão de valores também, e 
também essa outorga também é interessante que realmente que vai explorar esse serviço 
público essa concessão realmente nos de ao município também alguma reciprocidade em 
cima disso afinal de contas são dez anos de concessões acredito que o município 
também deva ganhar algo em troca para ser revertido na própria comunidade neste ponto 
nós achamos uma questão realmente bastante justa né, então acredito que nós ficarmos 
atentos que realmente seja um processo que venha a contemplar essa questão de 



melhorias no serviço de transporte coletivo principalmente que ta em grande ênfase a 
questão do transporte coletivo tendo em vista nas outras cidades e Carazinho também 
pode se beneficiar nisso daí, que na melhoria do serviço público coletivos as pessoas 
deixam de utilizar menos os seus veículos, com isso é menos poluição, menos carros nas 
ruas, e realmente passam por isso aí, na qualidade, no serviço público de transporte 
coletivo com certeza as pessoas deixam de usar menos o transporte coletivo e muita 
gente com certeza que tem um transporte individual próprio porque as linhas de ônibus 
não contemplam seus horários. Então se realmente tiver alguma abrangência melhor com 
certeza um bom serviço nós iremos utilizar menos os nossos veículos e mais o transporte 
coletivo e todos se beneficiarão com isso. Era isso sr. presidente colegas vereadores 
muito obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite  continua em discussão o requerimento 
pedido de informação.  Não havendo mais vereadores querendo discutir, coloco em 
votação vereadores que concordam com o pedido de informação do Vereador Felipe 
Sálvia autor do pedido de informação, vereadores que concordam permaneçam como 
estão os demais se manifestem. Rejeitado o pedido de informação de autoria do Vereador 
Felipe Sálvia por cinco votos a quatro. Convido o sr. secretário para que proceda a leitura 
do nº e autor das moções que irão a votação em bloco nesta noite.  Secretário Vereador 
Cláudio Santos moção de nº 01 de autoria do  Vereador Paulino de Moura PTB, moção 
de nº 02 de autoria do Vereador Cláudio Santos PSDB,  moção de nº 03 de autoria do 
Vereador Cláudio Santos PSDB,  moção de nº 04 de autoria do  Vereador Luiz Leite PDT, 
moção de nº 05 de autoria do  Vereador Luiz Leite PDT, moção de nº 06 de autoria do 
Vereador Luiz Leite PDT,  moção de nº 07 de autoria do Vereador Luiz Leite PDT,  moção 
de nº 08 de autoria do Vereador Paulino de Moura PTB,  moção de nº 09 de autoria do  
Vereador Felipe Sálvia PDT, moção de nº 10 de autoria do Vereador Adroaldo De Carli 
PMDB, moção de nº 11 de autoria do  Vereador Adroaldo De Carli  PMDB, moção de nº 
12 de autoria do  Vereador Adroaldo De Carli PMDB, moção de nº 13 de autoria do  
Vereador Adroaldo De Carli PMDB, moção de nº 14 Anexo a moção de Vereador Gilnei 
Jarré,   moção de nº 15 de autoria do Vereador Gilnei Jarré PSDB, moção de nº 16 de 
autoria do Vereador Gilnei Jarré PSDB, anexo a moção de nº 07,   moção de nº 17 de 
autoria do  Vereador Felipe Sálvia PDT, moção de nº 18 de autoria do  Vereador Jaime 
Fragoso PSDB, moção de nº 19 de autoria do  Vereador Jaime Fragoso PSDB, moção de 
nº 20 de autoria do  Vereador Déio PMDB, moção de nº 21 de autoria do  Vereador Déio 
PMDB, anexo a moção de nº 09, moção de nº 22 de autoria do  Vereador Déio PMDB, 
moção de nº 23 de autoria do Vereador Cláudio Santos PSDB, moção de nº 24 de autoria 
do Vereador Cláudio Santos PSDB, moção de nº 25 de autoria do Vereador Cláudio 
Santos PSDB, moção de nº 26  de autoria do Vereador Vilson Paese PDT, moção de nº 
27 de autoria do Vereador Vilson Paese PDT. Presidente Vereador Luiz Leite esta em 
discussão as moções, não havendo vereador querendo discutir, coloco em votação, 
vereadores que concordam permaneçam como estão os demais se manifestem, aprovada 
as moções por unanimidade. Gostaria de cumprimentar ainda o jornal cidade na pessoa 
da Simone uma das proprietárias, o Veiga que se faz presente, e o nosso amigo suplente 
de vereador e vereador também que assume bastante nesta casa o Marcos Soares. 
Passamos agora a votação dos projetos solicito ao sr secretário para que faça a leitura do 
nº da ementa e autor dos projetos que irão a votação em bloco nesta noite.  Secretário 
Vereador Cláudio Santos  projeto de lei Complementar 004/08, Autor: Jaime Fragoso, 
Ementa: Acrescenta alínea “m” no Art. 33 da Lei Complementar n° 03/85 – Código de 
Posturas.do município  Relatório 006/08, Autor: Legislativo Municipal, Ementa: Relatório 
de execução orçamentária março/abril – 2008 Projeto de Resolução 005/08, Autor: Luiz 
Leite que da denominação a ala da presidência da câmara municipal de Carazinho, José 
Maria Medeiros Projeto de Lei 077/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza 



abertura de crédito suplementar no Orçamento de 2008, no valor de R$ 42.629,78. 
Projeto de Lei 076/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Inclui meta na Lei Municipal n° 
6.644 – LDO/2008 e autoriza abertura de crédito especial no orçamento da FUNDESCAR 
de 2008, no valor de R$ 6.811/87, Projeto de Lei 073/08, Autor: Executivo Municipal, 
Ementa: Dá nova redação ao parágrafo único do Artigo 54, da Lei Municipal n° 5.634/02, 
a qual institui o Estatuto do CAPSEM. Projeto de Resolução 006/08, Autor: Mesa Diretora, 
Ementa: Dispõe sobre a criação da CAMPANHA EDUCATIVA DE PREVENÇÃO AOS 
ACIDENTES DE MOTOS “ PRUDENCIA NO TRANSITO” pela Câmara Municipal de 
Carazinho.  Presidente Vereador Luiz Leite  solicito ao sr. secretário para que proceda a 
leitura dos pareceres das comissões de justiça e finanças, bem como a de ordem 
econômica e social dos referidos projetos de lei.  Secretário Vereador Cláudio Santos  
Parecer da comissão de Justiça e Finanças, todos os pareceres tem o mesmo teor 
mudando somente o relator. PARECER O presente projeto de lei é constitucional e 
quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Sala das reuniões 09/06/08 Vereador Antonio 
Azir Presidente  Vereador Gilnei Jarré Secretario e Vereador Josélio Guerra membro. 
Comissão da Ordem Econômica e Social. O parecer também é o mesmo dos demais 
projetos apenas mudando o relator. O presente projeto de lei se encontra apto a ser 
incluído na ordem do dia. Sala das reuniões 09/06/08. Vereador Vilson Paese Presidente, 
Vereador Cláudio Santos Secretario e Vereador Paulino de Moura Membro. Presidente 
Vereador Luiz Leite esta em discussão os pareceres das comissões de justiça e 
finanças, bem como da Ordem econômica e social. Não havendo vereador querendo 
discutir colocamos em votação os pareceres da comissão de justiça e finanças, bem 
como da Ordem econômica e social. Vereadores que concordam permaneçam como 
estão os demais se manifestem. Aprovado os pareceres por unanimidade. Esta em 
discussão os projetos de lei com os pareceres já aprovados. Não havendo vereador 
querendo discutir colocamos em votação. Vereadores que concordam permaneçam  
como estão os demais se manifestem. Aprovado os projetos de lei por unanimidade. 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 
16/06/08 aqui neste plenário e boa noite a todos. 
 
 
 
 
 
 
 
         Vereador Luiz Leite                                               Vereador Cláudio Santos  
                   Presidente                                                                Secretário  
 


