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Ata da Reunião Ordinária do dia  23 de Junho de  2008.......Ata 29 
  
 
Presidente Vereador Luiz Leite; Havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus 
declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Carazinho do dia 23/06/08;  Convido o Vereador Jaime Fragoso, 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 16/06/08,  não havendo vereador querendo 
discutir coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, os 
demais se manifestem, aprovada a ata da reunião ordinária do dia 16/06/08 por 
unanimidade. Convido o senhor secretario para proceder à leitura do expediente da 
presente reunião; Secretario Vereador Cláudio Santos Expediente da reunião ordinária 
de 23/06/08 OF. N° 1459/08 da câmara dos deputados acusando recebimento do  OD 
468/08 de autoria do Vereador Felipe Sálvia. Of. n° 111/08 do Executivo Municipal o qual 
encaminha projeto de lei n° 090/08 que autoriza abertura de crédito suplementar no 
orçamento de 2008, no valor de R$ 673.462,39. Of. n° 112/08 do Executivo Municipal o 
qual encaminha projeto de lei n° 091/08 que autoriza concessão de auxílio financeiro à 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e abertura de Crédito suplementar no 
orçamento de 2008, no valor de R$ 120.000,00. Of. n° 113/08 do Executivo Municipal o 
qual encaminha projeto de lei n° 092/08 que autoriza o poder executivo a celebrar 
convênio com o Município de Cruz Alta para redistribuição do valor adicionado ao ICMS. 
Of. n° 114/08 do Executivo Municipal o qual encaminha projeto de lei n° 093/08 que altera 
padrões de cargos em comissão e função gratificada. Of. n° 115/08 do Executivo 
Municipal o qual encaminha projeto de lei complementar n° 008/08 que dá nova redação 
ao inciso 6° do art. 43 da Lei Complementar n° 115/07, que cria o PREVICARAZINHO. 
Presidente Vereador Luiz Leite pois não vereador, Vereador Paulino de Moura 
questão de ordem sr. presidente, esta tramitando, agora veio pra mim assinar aqui um 
projeto pra fazer uma emenda substitutiva no projeto do Vereador Cláudio. Eu gostaria 
primeiro de dizer a vossa excelência, pra vossa senhoria de que foi feito um requerimento 
solicitando uma audiência publica com os comerciários, com os empresários, com os 
supermercados e mercados de vilas e até hoje não se saiu essa audiência pública. Eu 
gostaria que a vossa excelência marcasse a data pra essa audiência publica porque já se 
vai mais de um mês e nós não ouvimos as pessoas interessadas e já esta ai um projeto a 
ser votado então eu gostaria que nós marcássemos o dia pra se fazer essa audiência 
pública pra nós poder ter balisamento, ter noção do que, que nós vamos fazer e como nós 
vamos fazer. Então eu gostaria numa questão de ordem de solicitar a vossa senhoria  que 
definisse o dia e a hora pra nós fazermos esta audiência publica. Presidente Vereador 
Luiz Leite só para lhe informar nobre vereador, não terá problema nenhum de eu marcar 
assim, mas o estava travando isso aí foi após uma visita do Vereador Cláudio Santos lá 
no ministério do trabalho aonde o próprio juiz disse a ele que gostaria de participar e 
outras entidades foi trazido a questão pra este plenário, e ninguém decidiu nada, mas se 
for assim fica marcado pra quarta-feira esta audiência pública, as três horas da tarde, e as 
pessoas venham quem puder e quem quiser. Se vocês concordam já esta marcado então, 
se o problema é marcar a audiência publica, ou a tardinha, o melhor horário que possam 
discutir.  Vereador Antonio Azir questão de ordem, sr. presidente. Marcar essa audiência 
a tarde é mesma coisa que excluir os principais interessados na questão do horário do 
comercio, porque todos eles trabalham durante esse horário. Presidente Vereador Luiz 
Leite o horário é de menos vereador. Vereador Paulino de Moura eu não recebi 
informação nenhuma desta reunião e eu não participei desta reunião, então eu quero só 
me excluir dela, eu não participei desta reunião e dizer que quando nós temos uma 
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audiência no Fórum, nós temos que estar lá, se o juiz do trabalho não pode estar neste 
momento, não é problema nosso, nós temos que resolver a situação do horário do 
comercio, nós precisamos desta audiência publica e eu gostaria muito de repetir que se 
possível, se possível, eu sei que é bem complicado que venham os donos de mercados, 
dos bairros, os quais estão quebrando, estão totalmente quebrados, e a classe 
empresarial, a classe patronal e a classe dos trabalhadores também, seria isso e eu 
gostaria que o horário fosse sim depois das 19:30 hs, ou depois das 20:00 hs que possam 
estar todas as classes interessadas nesta audiência publica. Obrigada.  Vereador 
Cláudio Santos uma questão de ordem, sr. presidente, até porque fui citado e o projeto é 
de minha autoria, já foi pela segunda oportunidade pedido, requerido pelo Vereador 
Paulino de Moura para que fosse marcado essa audiência pública para que pudéssemos 
chegar ao veredito e votar o projeto, eu sempre fui favorável a audiência pública, 
permaneço desta forma a minha sugestão e não cabe a mim a decisão e sim ao 
presidente da convocação pra este ato é de que se convidasse na oportunidade também 
o juiz do trabalho, mas não houve impedimento nenhum por parte deste vereador com 
relação a tramitação na casa dessa audiência pública  e o que me faz sr. presidente a 
pedir, vou respeitar mais uma vez a vontade dos colegas, mas o que me faz refletir com 
relação ao art. 33 da lei orgânica onde  faculta após trinta dias, mesmo com parecer ou 
sem parecer qualquer vereador pedir que vá a votação o que me preocupa é que já faz 
mais de trinta dias que o projeto esta na casa e continua ainda todos os funcionários de 
mercados e supermercados trabalhando no mesmo horário concedido por liminar então é 
essa a preocupação enquanto nós não fazemos a audiência pública, enquanto nós não 
decidimos, nós que queremos auxiliar a todos estamos dando entre aspas uma de 
bandido, que a câmara esta dando contra os funcionários porque eles continuam 
trabalhando das nove da manhã até as 19:00 hs no domingo, então a minha intensão de 
pedir que fosse a votação hoje esse projeto é porque a câmara decida de uma vez se 
aprova ou não aprova a regulamentação contraria, enquanto isso não acontecer, nós 
vereadores que temos a intensão de corrigir de acertar por direito legislativo o que esta 
por aí, nós estamos contrários, porque nós estamos segurando este projeto e desta forma 
os funcionários continuam trabalhando e os mercados continuam abertos, era apenas 
então somente para esta, por esta posição é que eu entendi em pedir para que fosse a 
votação esse projeto na noite de hoje que me faculta a lei orgânica, mas de forma alguma 
este vereador segurou qualquer tramite esse projeto, só para deixar bem claro Vereador 
Paulino de Moura e demais vereadores.  Presidente Vereador Luiz Leite  pois não 
vereador.  Vereador Gilnei Jarré  obrigado sr. presidente. O objetivo nosso de fazer uma 
alteração ao projeto de lei do Cláudio é só para diminuir um pouquinho o horário e 
continuar regrando o horário. O intuito nosso é de resolver porque nós somos cobrados 
no mercado diariamente isso, cada vez que tu entra num mercado os caras estão dizendo 
isso: e os vereadores vão continuar em cima do muro. E eu não sou vereador de andar 
em cima do muro, por isso que eu to querendo resolver isso.  Presidente Vereador Luiz 
Leite  vereador eu não vejo problema nenhum, não é, vai de vocês, não tem problema 
nenhum, se quiser dar entrada no na emenda de vocês não tem problema nenhum a 
mesa diretora acata e então discutimos então aqui com um acordo, qual em o dia melhor 
que vocês acham, um horário pra ficar ajustado e daí comunicar as entidades, os 
mercados, os funcionários de mercado.  Vereador Paulino de Moura  sr. presidente, só 
que se o Vereador Gilnei Jarré der entrada nesta emenda que ora ele esta querendo fazer 
mudando o horário nós vamos botar esse projeto, e nós vamos votar e a minha 
preocupação e o Vereador Cláudio que é o autor do projeto esta sensibilizado com isso, 
concorda com isso não vai incluir na ordem do dia de hoje que regimental ele poderia 
fazer é que nós não vamos dar oportunidade pra as pessoas falarem, se expressarem, 
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então eu pediria ao Vereador Gilnei Jarré que deixasse então pra próxima segunda-feira e 
nós primeiro fizesse essa audiência publica, que daí nós vamos ouvir as pessoas.  
Vereador Cláudio Santos posso sr. presidente, tentar esclarecer. Eu acredito até 
vereador Paulino a sua preocupação, mas creio que por entendimento deste vereador a 
partir do memento que hoje o Vereador Gilnei Jarré entra com uma emenda apenas 
modificando o horário o que cabe ao legislativo como matéria, nós adiantaríamos 
independentemente de sair ou não essa audiência pública, acho até que deve sair a 
audiência pública na quarta-feira, mas que apenas a gente de andamento já a esta 
emenda  pra que se for feita audiência pública essa semana e votado na semana que 
vem ou seja na segunda-feira já poderia ser com a própria emenda, nós não mudamos 
nada apenas adequamos conforme o pensamento do Vereador Gilnei Jarré e dos demais 
vereadores, ao invés de cinco horas, que nós fizéssemos quatro horas então. Ao invés 
das 9:00 as 13:00 que fosse das 8:30 as 12:30, é apenas essa a mudança acredito que 
nós aceleraríamos com a indicação, com a emenda do Vereador Gilnei Jarré apenas 
estamos acelerando o processo. Porque se ele der entrada na semana que vem, alguns 
vereadores poderão não entender desta forma e prorrogar ainda por mais uma semana 
para que seja votado, então eu acredito de que se houver impedimento dos vereadores e 
da mesa diretora através do seu presidente, que seja incluída a emenda do Vereador 
Gilnei Jarré para que a gente possa na próxima semana quem sabe depois da audiência 
publica já votar adequando com as quatro horas e não com as cinco conforme a 
preposição do meu projeto.   Presidente Vereador Luiz Leite eu só gostaria de confirmar 
ali com  a Neiva com respeito ao dia 25 quarta-feira, e que essa semana é a semana das 
convenções e quarta feira me parece que é o único dia que nós estamos livres aqui no 
plenário para  fazer a audiência publica.  Vereador Paulino de Moura  sr. presidente eu 
acho que o colega Jarré, esta se precipitando, não é meia dúzia de mercados, tem que se 
avisar os mercados de bairros, os mercados de vila, esse é o que esta sofrendo mais, a 
bão então ta, obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite então ficamos definidos né para 
quarta-feira, oito e meia, oito horas, as 8:00 hs, então fica definido para quarta-feira 
audiência pública e a casa vai avisar a todos os mercados, os trabalhadores e divulgar na 
imprensa também para que possa sair uma grande audiência pública para debates destes 
assuntos. Entrando na ordem do dia solicito ao secretario da mesa para  fazer a leitura 
das indicações, requerimentos e moções.  Secretário Vereador Cláudio Santos 
INDICAÇÕES ementa I. 1317/671/08 Solicita imediata recolocação de tachões (redutores 
de velocidade) na Avenida Flores da Cunha, Vereador Paulino de Moura PTB I. 
1318/672/08 Solicita a restauração da tubulação de esgoto, bairro Borghetti Vereador 
Paulino de Moura PTB I. 1319/673/08 Solicita, com urgência, re-pintura do quebra-molas 
da rua Da Paz enfrente a Escola Erico Veríssimo no bairro Vila Princesa; Vereador Josélio 
Guerra PMDB I. 1320/674/08 Reiterando o pedido para Secretaria de Obras realize, com 
urgência, re-pintura do quebra-molas da rua Guilherme Beccon no enfrente a escola 
Carlinda de Britto no bairro Vila Rica; Vereador Josélio Guerra PMDB I. 1321/675/08 
Reiterando o pedido para que a Secretaria de obras realize o trabalho de patrolamento, 
cascalhamento e limpeza da rua Independência no bairro Fabio; Vereador Josélio Guerra 
PMDB I. 1322/676/08 Solicita a Secretaria de Obras realize conserto de Buraco um 
buraco na Rua Venâncio Aires enfrente ao numero 338; Vereador Josélio Guerra PMDB  
I. 1323/677/08 Solicita a Secretaria de Obras realize conserto de Buraco um buraco na 
Av. Flores da Cunha enfrente ao numero 2316; Vereador Josélio Guerra PMDB I. 
1324/678/08 Solicita a Secretaria de Obras realize operação tapa buracos no asfalto da 
Rua Ipiranga no bairro Glória Vereador Josélio Guerra PMDB I. 1325/679/08 Indicações 
de autoria do Vereador Vilson Paese PDT Que a sec de obras realize trabalhos de 
recapeamento asfáltico na AV. Flores da Cunha trecho compreendido entre a Alisul e o 
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semáforo da esquina com a Rua Polidoro Albuquerque, pois se encontra com calombos 
no asfalto tornando perigoso para os automóveis que ali transitam; Que a sec de obras 
realize  trabalhos de conserto do calçamento na Rua Presidente Vargas no bairro Centro. 
Solicitação dos moradores; Que a sec de obras realize trabalhos de conserto do 
calçamento na Rua Humberto Campos no Bairro Princesa, pois está em péssimas 
condições de trafegabilidade.  Que a sec de obras realize trabalhos de conserto do 
calçamento na Rua Lima e Silva no bairro Glória.  Que a sec de obras realize  trabalhos 
de asfaltamento da Rua Nenê e Sassi no bairro Oriental, pois esta obra já deveria ter sido 
executada, a comunidade espera a mais de dez anos, e Sr prefeito prometeu juntamente 
com os Vereadores desta casa que até o término de seu mandato esta Rua seria 
devidamente asfaltada no entanto até o presente momento nada foi feito a respeito, por 
isso viemos ratificar o pedido para a pavimentação da mesma; Que a sec de obras realize  
trabalhos conserto do calçamento da Rua João Kraemer no bairro Sommer. Solicitação 
dos moradores. Estes são trabalhos do Vereador Vilson Paese PDT.  I. 1326/680/08 
Trabalhos do Vereador Luiz Leite PDT Que a sec. De obras realize trabalhos de 
patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua Rio Negro, no bairro 
Floresta. Que a sec. De obras realize trabalhos de reparos no calçamento da rua Monte 
Alegre, no bairro Hípica/Floresta. Que a sec. De obras realize trabalhos de patrolamento, 
cascalhamento, compactação e limpeza da rua Chapada, no bairro Santa Terezinha. Que 
a sec. De obras realize trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e 
limpeza na rua das Calêndulas, no bairro Cantares. Que a sec. De obras realize trabalhos 
de capina e limpeza na rua Romeu Salomão, no bairro Alegre. Que a sec. De obras 
realize trabalhos reiterando para que determine à Secretaria de Obras que execute 
trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da rua Guilherme Beccon próximo ao 
PSF, no bairro Vila Rica. Que a sec. De obras realize trabalhos de capina e limpeza nas 
ruas Valeriano dos Santos e Alfredo Scherer, no bairro Ouro Preto. Que a sec. De obras 
realize trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua 
Xavantes, no bairro Conceição. Trabalhos estes do Vereador Luiz Leite PDT I. 
1327/681/08 Solicitando A Sec. De obras a realização a realização de operação tapa 
buracos na Av. Flores da Cunha entre as Ruas Santos Dumont e Eurico Araújo, no 
Centro. Vereador Jaime Fragoso PSDB  I. 1328/682/08 Solicitando  A Sec. De obras  a 
realização de operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Miguel Bueno de 
Oliveira, B. Residencial Cantares; Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 1329/683/08 
Solicitando  A Sec. De obras a realização de melhorias no calçamento da Rua Itararé, em 
frente ao Mercado Casa do Pão, B. Centro; Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 
1330/684/08 Solicitando A Sec. De obras  a realização de melhorias em toda extensão do 
calçamento da Rua Mato Grosso, B. Oriental; Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 
1331/685/08 Solicita com urgência à Secretaria Municipal de Obras, para que realize 
patrolamento, cascalhamento e compactação da rua Travessa Barão de Antonina no 
bairro Sommer Vereador Cláudio Santos PSDB. I. 1332/686/08 Que a sec. De obras 
realize trabalhos de pavimentação asfáltica e melhorias no escoamento das águas das 
chuvas em toda a extensão da Rua José de Alencar, localizada no Bairro Laranjal.  
Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 1333/687/08 Que a sec. De obras realize limpeza, 
pavimentação asfáltica no final do trecho sem calçamento da Rua Eça de Queiroz, pois a 
mesma possui muitos buracos, localizada no bairro Loeff/Braganholo.  Vereador Adroaldo 
De Carli PMDB I. 1334/688/08 Que a sec. De obras realize trabalhos de pavimentação 
asfáltica e melhorias no escoamento das águas das chuvas em toda a extensão da Rua 
João Néri Domingos, localizada no Bairro Ouro Preto.  Vereador Adroaldo De Carli PMDB 
I. 1335/689/08 Que a sec. De obras realize trabalhos de pavimentação asfáltica em toda a 
extensão da Rua Vieira de Castro, localizada no Bairro Laranjal.  Vereador Adroaldo De 
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Carli PMDB I. 1336/690/08 Que a sec. De obras realize trabalhos de melhorias, 
reperfilagem asfáltica em toda a extensão da Rua Senador Salgado Filho, Bairro 
Conceição / São Jorge. Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 1337/691/08 Reiterando 
mais uma vez solicitação para que o Executivo Municipal determine ao setor competente 
a realização de melhorias na rua General Cassal Martins Brum, no Bairro São Pedro; 
Vereador Felipe Sálvia PDT I. 1338/692/08 Solicita ao Executivo Municipal para que 
determine ao setor competente que sejam efetuadas melhorias em vários trechos do 
asfalto da Avenida Flores da Cunha. Vereador Felipe Sálvia PDT REQUERIMENTOS R. 
1339/182/08 Requerimento de Pesar o vereador abaixo subscrito requer na forma 
regimental que depois de ouvido o plenário seja registrado em ata e oficiado aos 
familiares votos de profundo pesar pela perda irreparável do amigo Jose Loss 
Eckert,ocorrido no ultimo dia 19/06, o Zé como todos conheciam, tinha um vasto 
relacionamento na comunidade carazinhense, ao longo de sua existência foi um homem 
com muitas qualidades, trabalhador, honesto, merecendo, por parte do Poder Legislativo 
o reconhecimento em homenagem póstuma à sua memória Vereador Felipe Sálvia PDT  
R. 1340/183/08 Requerimento de Pesar o vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental que após lido em plenário e deferido pela presidência, seja consignado em ata 
e oficiado votos de profundo pesar, pela perda irreparável de José Francisco Laurindo 
Dalla Costa, carinhosamente conhecido popularmente e chamado por “Zé Fanho”. Por 37 
anos foi Funcionário Público na Prefeitura Municipal de Carazinho, trabalhou no setor de 
fiscalização, protocolo entre outros, onde dedicou sua vida profissional, tornando-se 
conhecido e querido por todos que o cercavam. Vereador Paulino de Moura PTB R. 
1341/184/08 Requerimento a mesa diretora vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental que esta casa estude a possibilidade  e conceda a comenda Leonel de Moura 
Brizola ao sr. João Osório Marins de Almeida que há 58 anos atua como barbeiro em 
nosso município, sendo uma forma de agraciá-lo pela dedicação e trabalho durante todo 
esse tempo que atende a nossa população. Vereador Paulino de Moura PTB R. 
1342/185/08 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 fracas 
por lâmpadas mais potentes em toda a extensão da Rua Fernando Sudbrach, localizada 
no Bairro Camaquã e Rua Bagé localizada no Bairro São João. Vereador Adroaldo De 
Carli PMDB R. 1343/186/08 Requerimento a mesa diretora O vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental que seja encaminhado  a comissão de ética o relatório da 
Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o desvio de energia elétrica das Centrais 
Elétricas em benefício do estabelecimento do Vereador Josélio Guerra. Para que a 
mesma tome as providências cabíveis ao caso. Impondo a penalidade que o caso requer. 
Vereador Antonio Azir PTB MOÇÕES  M. 1344/326/08 O vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental que após submetido ao plenário para aprovação seja enviado 
oficio cumprimentando a Escola de Taekwondo Rodrigo Molinário, pela conquista do 3º 
lugar para a Equipe de “Poonse”, onde nesta categoria disputaram com outras 27 
equipes, quando da realização da 4ª Porto Alegre Open de Taekwondo evento 
internacional Felicidades aos professores e alunos e parabéns por bem representarem o 
município Vereador Paulino de Moura PTB M. 1345/327/08 O vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental que após submetido ao plenário para aprovação seja enviado 
oficio cumprimentando parabenizando a Equipe de Funcionários da Unidade Pólo da 
Corsan de Carazinho, por terem conquistado o Prêmio Bronze Nível1 do PGQP 
(Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade) que será na sede da Fiergs em Porto 
Alegre no próximo dia 1º de julho. Devo salientar que a Unidade local concorreu com mais 



 6 

de oito mil empresas no estado sendo 147 Unidades da Corsan que participara e a nossa 
ficou entre 19 Unidades premiadas. Vereador Cláudio Santos PSDB M. 1346/328/08 O 
vereador abaixo assinado solicita que depois de ouvido o plenário seja enviado oficio do 
Poder Legislativo de Carazinho, ao Sr. Fernando Lemos, Presidente do Banrisul e ao Sr. 
Antonio Milton Loureiro de Mello, gerente da Agência do Banco do Estado do Rio Grande 
do Sul – BANRISUL, em nosso município, cumprimentando-lhes pela divulgação de que o 
Banrisul foi escolhido como o Melhor Conglomerado Financeiro do país no segmento 
Público em 2007, pela Revista Conjuntura Econômica, editada pelo Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação Getúlio Vargas. Vereador Felipe Sálvia PDT M. 1347/329/08 O 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário 
para aprovação seja enviado oficio de cumprimentos ao jovem Guilherme Tibola –
Presidente da Câmara Júnior de Carazinho, parabenizando pelo Congresso Regional da 
entidade realizado neste final de semana em nossa cidade. Vereador Luiz Leite PDT M. 
1348/330/08 Os vereadores abaixo assinado solicitam que depois de ouvido o plenário e 
com aprovação dos srs. edis seja enviado oficio ao exmo sr. dr. Juiz de direito Orlando 
Faccini Neto cumprimentando-lhe pela decisão  de escolher o pleito liminar deferindo a 
desativação dos 2 acampamentos do MST determinando a retirada das famílias para 
outras áreas, decisão esta, inédita no país, pois não há jurisprudência neste sentido. È 
com muita satisfação que estamos vendo este caso resolver-se, pois desde 2004, 
estamos acompanhando com tristeza todos atos de crueldade e vandalismo que os 
integrantes do MST vem desenvolvendo junto à “Fazenda Coqueiros”. Inúmeras vezes 
solicitamos providências junto aos órgãos competentes, buscando com isso evitar não só 
prejuízos, mas uma batalha onde vidas poderiam ser ceifadas. Esta decisão de desativar 
estes acampamentos representa uma grande vitória, não só dos proprietários da fazenda, 
mas uma vitória dos produtores rurais de nossa região, que é em quase sua totalidade, 
produtiva. Os integrantes do MST merecem e devem continuar lutando pelo seu pedaço 
de chão para retirar dele o sustento de sua família, Vereador Felipe Sálvia PDT e 
Vereador Josélio Guerra PMDB.  M. 1349/331/08 Os vereadores abaixo assinado 
solicitam que depois de ouvido o plenário e com aprovação dos srs. edis seja enviado 
oficio ao Coronel Paulo Roberto Mendes, Comandante Geral da Brigada Militar, 
cumprimentando-lhe pela operação de retirada dos integrantes do MST dos 
acampamentos próximos a Fazenda Coqueiros, cumprindo os mandatos judiciais. 
Vereador Felipe Sálvia PDT e Vereador Josélio Guerra PMDB M. 1350/332/08 O vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário para 
aprovação seja enviado oficio de congratulações a Direção da Empresa Glória de nossa 
Cidade, na pessoa do Senhor Deolindo Capitânio, pela passagem dos Cinqüenta anos de 
fundação daquela empresa, que nos idos de 1958, vindos dos distritos de Rincão Doce o 
Senhor Otávio Danielli e Albino Capitânio do Distrito de São Lourenço, ambos já falecidos, 
fundaram a Empresa e desde lá fazem parte da história do Município, prestando serviços 
de transportes coletivos aos nossos munícipes. Vereador Paulino de Moura PTB M. 
1351/333/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido 
ao plenário para aprovação seja enviado oficio de  cumprimentos ao Conselho Municipal 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na pessoa de sua Presidente, Senhora Lisandra 
Sandri Rhoden, que tanto nos orgulha proporcionando aos deficientes uma melhor 
condição de vida, sempre lutando por seus direitos. Um trabalho de amor e dedicação aos 
Portadores de Necessidades Especiais de Carazinho. Parabenizamos a Senhora Lisandra 
Vereador Vilson Paese PDT M. 1352/334/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental que após submetido ao plenário para aprovação seja enviado oficio a Escola 
Estadual Cônego João Batista Sorg, na pessoa da senhora Joseane Franco Pasqualotto, 
coordenadora do curso Técnico de enfermagem, cumprimentando a todos os alunos do 
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curso, pela belíssima iniciativa de doar fraldas ao HCC (Hospital Comunitário de 
Carazinho). Vereador Vilson Paese PDT M. 1353/335/08 O vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental que após submetido ao plenário para aprovação seja enviado 
oficio de  cumprimentos ao jovem Marcelo Paese, pela sua formatura no curso de CFO 
Curso de formação de oficiais, no dia 07 do mês corrente Vereador Vilson Paese PDT M. 
1354/336/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido 
ao plenário para aprovação seja enviado oficio parabenizando a Subseção de Carazinho 
da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, na pessoa do Sr. Presidente Luciano 
Hillebrand Feldmann, pela organização e sucesso do Jantar Dançante em Homenagem 
aos Ex-Presidentes de nossa Subseção e comemoração dos 40 anos de instalação da 
Subseção no município, realizada no dia 20 de junho de 2008 no Salão Social do Grêmio 
Aquático de Carazinho. Vereador Adroaldo De Carli PMDB M. 1355/337/08 O vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário para 
aprovação seja enviado oficio parabenizando o Pólo Metal-Mecânico de Carazinho, na 
pessoa do Sr. Presidente Leandro Adams, por levar as tecnologias em plantio direto, 
experiência dos brasileiros no ramo e principalmente o nome do nosso município a nível 
mundial, participando entre os dias 24 e 27 de junho de 2008 do Projeto Vendedor, nas 
cidades de Barquisimeto e Acarigua, na Venezuela. Projeto o qual visa apresentar o que 
se produz nas empresas e fazer rodadas de negociações internacionais com as 
associações e cooperativas da Venezuela. Vereador Adroaldo De Carli PMDB M. 
1356/338/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido 
ao plenário para aprovação seja enviado oficio parabenizando o Conselho da 
Comunidade do Presídio Estadual de Carazinho, na pessoa do Sr. Presidente Giovani 
Farias, e a Associação Comercial e Industrial de Carazinho - ACIC, na pessoa do Sr. 
Jocélio Nissel Cunha – Vice-presidente da Área Comercial da ACIC, pela doação e 
entrega de 05 (Cinco) monitores de computadores ao comando do 38º Batalhão da 
Brigada Militar. Nossos parabéns a toda direção e demais colaboradores Vereador 
Adroaldo De Carli PMDB M. 1357/339/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental que após submetido ao plenário para aprovação seja enviado oficio 
parabenizando a JCI Carazinho, na pessoa do Sr. Presidente Guilherme Tibola e na 
pessoa do Sr. Cássio Chiconetto – Coordenador do Projeto, pela organização e sucesso 
do Encontro Regional da JCI, realizado no dia 21 de junho de 2008 no auditório da UPF 
Campus Carazinho. Vereador Adroaldo De Carli PMDB M. 1358/340/08 O vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário para 
aprovação seja enviado oficio parabenizando o Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro - PMDB, na pessoa do Sr. Presidente Romano Matias Guerra, pela organização 
e sucesso do Curso Básico de Formação Política Ulysses Guimarães realizado no nosso 
município. Sendo o principal objetivo do curso melhorar a política, os políticos e a vida em 
sociedade, através do conhecimento, da qualificação de todos os agentes do processo 
político e traduzir a contribuição da Fundação Ulysses Guimarães e do PMDB para esta 
transformação Vereador Adroaldo De Carli PMDB M. 1359/341/08 O vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário para aprovação 
seja enviado oficio de cumprimentos, parabenizando o Sr. Marcelo Benvenutto de 
Almeida “Serelepe” pela contribuição dada aos munícipes de Carazinho por 
apresentações de espetáculos através da Terapia do Riso. Tenho conhecimento de que 
inúmeros carazinhenses foram agraciados pelos seus espetáculos, sendo uma verdadeira 
Terapia do Riso; Vereador Cláudio Santos PSDB M. 1360/341/08 Os vereadores abaixo 
assinado solicitam na forma regimental que após submetido ao plenário para aprovação 
seja enviado oficio de cumprimentos, parabenizando a Sra. Lisandra Sandri Rhoden, 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, pela 
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realização do VII Encontro Municipal das Pessoas com Deficiência, II Conferencia 
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e I Fórum Regional dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, eventos ocorrido no Salão de Atos da Ulbra Carazinho nos dias 
23 e 24 do corrente mês. Vereador Cláudio Santos e Vereador Gilnei Jarré PSDB M. 
1361/343/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido 
ao plenário para aprovação seja enviado oficio de cumprimentos à equipe “Arte e Luta”, 
na pessoa do Sr. Professor Rodrigo Molinário, pela conquista alcançada no 4° Porto 
Alegre Open de Taekwondo que aconteceu nos dias 14 e 15 do mês de junho. Vereador 
Gilnei Jarré PSDB M. 1362/344/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental que após submetido ao plenário para aprovação seja enviado oficio de 
cumprimentos aos estudantes do curso de Técnico de Enfermagem da E.E.2° Grau 
Cônego João Batista Sorg, pela iniciativa na arrecadação das fraldas e na doação das 
mesmas para o Hospital Comunitário do nosso município, atitude esta merecedora de 
toda a nossa admiração e reconhecimento. Parabenizamos a coordenadora do curso Sra. 
Josane Franco Pasqualotto, a professora Sra. Mara Márcia Grandó e todo o grupo de 
estudantes pelo gesto de solidariedade Vereador Gilnei Jarré PSDB Presidente 
Vereador Luiz Leite  conforme acordo de lideranças foi suprimido o intervalo regimental, 
bem como a grande expediente, e deveremos passar de imediato a votação dos 
requerimentos e moções. Antes porem, pois não vereador.  Vereador Vilson Paese  
questão de ordem sr. presidente, eu gostaria de solicitar a vossa excelência e aos demais 
pares da  casa, como foi suprimido o intervalo regimental e também o grande expediente, 
e na próxima semana se não me engano sábado agora vai acontecer o jantar relativo da 
recuperação do pavilhão João Marek, tem alguém da comissão deste pavilhão que 
gostaria de vir hoje a noite aqui e falar uns cinco minutos para o legislativo então eu 
solicito a vossa excelência e se os demais pares, para que se a pessoa vir até esta casa, 
possa explanar e talvez  certamente também vem pedir uma parte de recurso dos 
vereadores para que possa ajudar e cada vereador vai ver se tem condições ou não o 
valor é tão pequeno para nós ajudar a reerguer novamente aquele pavilhão. E 
aproveitando, mas esse é recurso próprio, isso é recurso próprio pode sim. Sr. presidente, 
mais uma vez eu quero solicitar a vossa excelência e dizer que eu entrei a mesa diretora 
a qual também tenho a honra de fazer parte com um requerimento há uns quatro meses 
que já se passaram solicitando para que a empresa a Carazinho veículos, por estar a 
mais de 50 anos se eu não me engano a mais de 60 anos em Carazinho, e também a 
Max para que fosse eles agraciados com uma placa e até esta data eu não recebi, é sinal 
positivo ou negativo, e se eu não me engano também o colega Vereador Adroaldo De 
Carli fez também um requerimento a mesa diretora solicitando para a ACIC, também não 
tem a resposta. Então eu solicito mais uma vez neste requerimento verbal a vossa 
excelência pra questão de ordem para que assim que for possível essas empresas sejam 
agraciadas.  Presidente Vereador Luiz Leite só quero dizer a vossa excelência que 
anteriormente nós estávamos aguardando para que fosse criada a comenda Leonel de 
Moura Brizola, isso foi muito bem divulgado entre os colegas e dizer que já existe um 
pedido de outro vereador também para que nós possamos conceder uma comenda a um 
cidadão aqui de Carazinho, são três, a vossa excelência, o Vereador Adroaldo De Carli e 
o Vereador Paulino de Moura, por enquanto o qual cada vereador terá o direito de indicar 
um homenageado. Então a vossa excelência terá que fazer uma escolha entre essas 
duas empresas para que possamos ser justos com os demais vereadores, e dizer que 
possivelmente sem segunda-feira que vem na outra segunda-feira já poderemos 
homenagear estes cidadãos que já foram citados só gostaria que vossa excelência se 
decidisse qual a empresa que o sr. gostaria de homenagear para que a gente possa 
anotar e fazer com que essas homenagens aconteçam.  Vereador Vilson Paese  me 
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permita fazer um contraponto presidente, até porque quando no meu requerimento não 
era comenda e sim uma placa só de reconhecimento  do Poder Legislativo.  Presidente 
Vereador Luiz Leite  é a mesma coisa.  Vereador Vilson Paese agora é o troféu Leonel 
de Moura Brizola não é, que vão. Presidente Vereador Luiz Leite  a comenda  Vereador 
Vilson Paese  a comenda, mas não pode ser uma placa e sim fazer parte desta triagem 
de só uma indicação por vereador, porque fica difícil pra mim, eu fazer uma opção com as 
duas empresas.  Presidente Vereador Luiz Leite ficou acordado sr. vereador, que seria 
um cada vereador pra não encher este ano eleitoral de comenda até para não ficar chato 
perante a nossa comunidade. Que as pessoas pudessem estar fazendo de interesse 
político digamos assim, sendo que não é o seu caso, mas de repente um vereador indica 
cinco ou seis durante o ano e outro indica quatro cinco, como é que fica daí.  Vereador 
Vilson Paese ta bom, ta ótimo.  Presidente Vereador Luiz Leite pois não vereador.  
Vereador Jaime Fragoso como já foi acordado que teria por cada vereador né, uma 
indicação eu retiro e os dois ficam pro Paese, então que ele já tinha de repente falado 
com as empresas, então pode ficar os dois pra ele não tem problema algum, eu não tenho 
indicação nenhuma.  Presidente Vereador Luiz Leite eu acho que até cabe a vocês dois 
fazerem essa homenagem, então, fica uma situação bonita, pois não vereador.  Vereador 
Antonio Azir presidente ainda no mês de outubro de 2007 foi sugerido e aprovado por 
unanimidade nesta casa, realizar uma sessão de homenagem de agradecimento 
concedendo um certificado aos funcionários das centrais elétricas de Carazinho e também 
da secretaria municipal de obras por terem atuado tão bem naquele evento danoso que 
infelizmente atingiu a nossa cidade naquela oportunidade e já se passa mais de sete, oito 
meses e isso não foi realizado, e creio eu que é de fundamental importância nós valorizar 
aquelas pessoas que tanto trabalharam, tanto se dedicaram, dia e noite, principalmente 
das centrais elétricas de Carazinho restabelecendo a energia o mais rápido possível para 
os nossos cidadãos. Então assim no momento que for possível pessoa a vossa senhoria 
que esta casa realize esta homenagem. Obrigado Presidente Vereador Luiz Leite  ficou 
acordado que a gente vai conceder estas homenagens todas  em uma única sessão para 
que fique uma coisa bonita, o plenário deverá estar lotado neste dia, e vamos 
providenciar. Pois não, vereador.  Vereador Paulino de Moura questão de ordem, só 
para orientar então, existe um requerimento a mesa diretora aonde esta solicitando o 
encaminhamento do relatório da comissão parlamentar de inquérito a comissão de ética. 
Eu queria saber para orientação o seguinte: se a gente vai votar antes o projeto de 
resolução, o relatório final da comissão parlamentar de inquérito ou nós vamos botar em 
votação os requerimentos e depois votar o relatório final. Questão de ordem, eu só queria 
saber para orientação.  Presidente Vereador Luiz Leite  o procedimento correto é votar 
os requerimentos, só que esse requerimento deverá ir, estar em destaque,  Vereador 
Adroaldo De Carli  sr. presidente, só uma questão de ordem também, o requerimento eu 
já olhei é direcionado a mesa diretora, portanto não é de apreciação do plenário. É 
apreciação do presidente, é um requerimento à mesa diretora. Então eu, acredito eu que 
não irá a apreciação do plenário.  Presidente Vereador Luiz Leite pois não, vereador.  
Vereador Antonio Azir então assim, oh! Não tem como se encaminhar o relatório pra 
comissão de ética se ele não for aprovado. Se ele não for aprovado não tem como ser 
encaminhado, daí então ele tem que ser arquivado na casa.  Vereador Paulino de Moura 
o relatório sr. presidente tem um pedido de vistas do suplente Marcos Soares e eu 
gostaria que então o sr. consultasse ou o sr. mesmo me dissesse que na minha visão 
também esse relatório tem que ser votado antes desse requerimento, mesmo que ele vá 
para a mesa diretora, nós temos que saber se o relatório foi aprovado ou não para que a 
gente possa trabalhar em cima do requerimento daí do Vereador Antonio Azir, mas eu 
acho que o relatório tem que ser votado antes.  Presidente Vereador Luiz Leite  eu até 
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gostaria de ter o entendimento do departamento jurídico, porque uma vez pedido vistas ao 
projeto de resolução e relatório, eu acredito que o projeto de resolução tem que ser 
votado  assim como o relatório a questão do requerimento o Vereador Antonio Azir  é que 
nós estamos buscando o amparo legal aí do dep. Jurídico.  Vereador Vilson Paese 
somente antes da votação sr. presidente. Antes da votação dos requerimentos e moções, 
presidente, quero também aqui deixar registrado o meu agradecimento ao colega 
Vereador Jaime Fragoso pelo desprendimento, mas quero  num agradecimento muito 
especial a vossa excelência dizer  que tenho a maior honra de vossa excelência alem de 
assinar também este requerimento fazer a entrega da comenda. Obrigado por você, 
vossa excelência tão desprendido.  Presidente Vereador Luiz Leite  conforme parecer 
do dep. Jurídico, este requerimento deve ser apresentado na comissão de ética e 
posteriormente de vir a votação do plenário então Vereador Antonio Azir o 
encaminhamento mais correto segundo o parecer seria este, pois não vereador.   
Vereador Antonio Azir já peço uma retificação verbal que no lugar onde esta nominado a 
mesa diretora que seja nominado comissão de ética.  Presidente Vereador Luiz Leite 
pois não vereador. Vereador Antonio Azir seja ratificado.   Vereador Paulino de Moura  
questão de ordem neste mesmo assunto,.  Presidente Vereador Luiz Leite pois não 
vereador.  Vereador Paulino de Moura desculpa  sr. presidente, só que eu gostaria de 
saber, parece-me que nós não temos todos os cinco membros na comissão de ética, me 
parece-me que é o Vereador Paulino, Vereador Cláudio, Vereador Déio e o Vereador 
Felipe, então falta mais um membro pra comissão de ética, cinco nomes, correto, não deu 
quatro, o Mafalda saiu, então assim eu gostaria de fazer uma solicitação a vossa senhoria 
e ao plenário que como o Vereador Antonio Azir fez esse requerimento para ser 
encaminhado a comissão de ética e que ele participasse da comissão de ética pra 
completar os cinco membros.  Presidente Vereador Luiz Leite pois não Vereador.  
Vereador Jaime Fragoso sobre esse mesmo assunto eu acho que também deveria ser 
nominado um outro vereador no lugar do Josélio Guerra porque ele é a parte interessada 
né no meu entendimento.  Presidente Vereador Luiz Leite srs. Vereadores o 
requerimento vai ser encaminhado a comissão de ética, depois irá a votação do plenário e 
depois se constitui a comissão por inteiro. Passamos agora a votação dos requerimentos. 
Convido o sr. secretario para  fazer a leitura  do nº e autor dos requerimentos Secretário 
Vereador Cláudio Santos requerimento de pesar de nº 01 de autoria do Vereador Felipe 
Sálvia PDT, requerimento de nº 02 autoria do Vereador Paulino de Moura PTB, 
requerimento de nº 03 autoria do Vereador Paulino de Moura PTB, requerimento de nº 04 
de autoria do Vereador Adroaldo De Carli PMDB Presidente Vereador Luiz Leite 
Colocamos em discussão os requerimentos. Está em discussão os requerimentos. Não 
havendo vereador querendo discutir. Vereador Paulino de Moura. Vereador Paulino de 
Moura  sr. presidente, srs. Vereadores, a imprensa escrita e falada a Ana, a Simone, 
jornal cidade, o Deiber, o nosso suplente de Vereador Marcos Soares, nosso 
candidatíssimo pré-candidato formiga, os alunos e a professora da escola Sorg, pra nós é 
uma satisfação tê-los aqui na casa do povo. Sr. presidente, srs. Vereadores, eu gostaria 
de falar sobre um requerimentos que eu dei na entrada de hoje que é uma homenagem 
com a comenda  Leonel de Moura Brizola ao sr. João Osório Marins de Almeida,  o 
Barbeiro, 58 anos prestando um serviço a comunidade de Carazinho como barbeiro do 
nosso município e eu hoje indo na casa dele eu me sensibilizei e disse que eu entendo 
que a homenagem a uma pessoa ela tem que ser dada em vida não adianta nós 
homenagearmos as pessoas depois de mortas então eu dei entrada na noite de hoje com 
esse requerimento e eu sei que muitas pessoas gostam do seu Osório, gostam de ir até a 
barbearia e que ali é o centro onde a gente se encontra pra discutir política, pra discutir as 
coisas da nossa sociedade, então eu dei entrada nesse requerimento. Então eu gostaria e 
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o presidente já deferiu e disse que na outra segunda será feita essa homenagem. Mas eu 
vim a esta tribuna sr. presidente, srs. Vereadores eu gostaria que vossa excelência me 
desse alguns minutos, porque aqui esta gasto público, é referente as lombadas 
eletrônicas ou lombada física, nos bairros Santa Terezinha, conceição e São Jorge. Eu 
cansei, eu cansei, e sexta-feira eu conclamo e peço para a imprensa nos ajudar, sexta-
feira eu vou trancar aquela BR com quiser participar porque realmente, realmente colegas 
vereadores foi atropelado mais um ciclista lá, não morreu e sabe a que acontece eu fui 
pessoalmente até o DAER, nos prometeram que dali a alguns dias estaria se fazendo as 
lombadas físicas naquela BR. E até agora não deram nem bola, nem resultado e a 
coviplan fez o projeto encaminhou o projeto e até hoje não deram resposta, eu tenho 
tentado conversar por telefone com o seu Vicente, com a marta, assessora do André 
Bicca, e são carazinhenses, tem pessoas aqui em Carazinho esses responsáveis, eu 
cansei, eu não vou deixar ceifar e tenho certeza que os colegas vereadores que lá foram 
conosco no DAER pela primeira vez também não vão concordar e nós vamos buscar 
junto as escolas lá, os professores de lá, vamos fechar aquela BR por quinze minutos na 
sexta-feira, não dando resultado na terça nós vamos fechar por 20 minutos, até o DAER 
respeitar o dinheiro público que foi gasto pra ir até POA e o compromisso junto ao diário 
da manhã aonde ele deu uma entrevista dizendo que o problema estava resolvido e então 
se eles querem que seja na base da força nós vamos usar a base da força, se eles 
querem que seja que nós incendiamos alguns pneus como as pessoas lá no bairro 
ZACCHIA fizeram, nós vamos fazer pra mostrar pra eles que nós não estamos pra 
brincadeira e nós não queremos que mais um  carazinhense perca a sua vida lá, sim 
Vereador Vilson Paese  Vereador Vilson Paese  obrigado colega vereador lembra a 
vossa excelência quando se fazia o pedido nesta tribuna, que o Vereador Vilson Paese 
colocava da dificuldade pra se conseguir as coisas e na época eu citava o trecho daqui a 
Não me toque, quando a mais de oito anos essa casa pede quando a mais de seis anos o 
projeto estava no DAER, aprovado com uma licitação, duas, três e nada foi feito e eu dizia 
Tomara a Deus vereador que vocês tenham mais sorte, porque realmente o DAER esta 
num momento de fechamento quase da casa e nada fazem então a gente pede, eu dizia 
da necessidade de botar lombada realmente na BR também 285, e nada foi feito, então ta 
aí a minha observação e e o que eu chamava a atenção realmente veio se confirmar 
infeliz,ente que eu não queria que se confirmasse.  Vereador Paulino de Moura  só que 
colega Vereador Vilson Paese , comunidade e imprensa eles não sabem com que 
meteram porque o IML também, também iria fechar, o IML também não teria medico 
legista e hoje tem então nós, nós, nós vereadores, os 10 vereadores vão mostrar pro 
DAER que nós estamos do lado da nossa comunidade, se não for por bem, vai por mal, 
vai na força, nós vamos fazer e quem não gostar de agito vai ter que entrar no agito, 
porque nós precisamos mostrar pra nossa comunidade que nós somos responsáveis, o 
dinheiro publico tem que ser bem usado e nós usamos bem o dinheiro público, então eu 
conclamo que a partir de amanhã estarei fazendo o movimento, buscarei nas escolas, 
buscarei a comunidade pra que lá nós fechamos Vereador Gilnei, pra que nós fechamos 
aquela BR e sim conseguimos as lombadas físicas para aquela área que é muito 
perigosa, seria isso sr. presidente srs. Vereadores muito obrigado.  Presidente Vereador 
Luiz Leite continua em discussão os requerimentos, não havendo vereador querendo 
discutir coloco em votação, Vereador Antonio Azir.  Vereador Antonio Azir sr. presidente, 
srs. Vereadores, a todas as pessoas que estão presentes na casa, ao Marcos Soares 
nosso suplente de vereador, o formiga o presidente da juventude, e também pré-
candidato a vereador, Dr. Nelson Mohr, nossa saudação especial, a professora aos 
alunos da escola sorg, a imprensa, aos funcionários, enfim a todos os nossa saudação. 
Eu venho a esta tribuna reforçar as palavras do Vereador Paulino de Moura porque nós 
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estivemos no DAER juntamente com o Vereador Cláudio Santos, também Vereador 
Felipe Sálvia, onde nos asseguraram de que aquele problema seria resolvido em poucos 
dias, infelizmente o tempo se passou e não foi resolvido, voltamos novamente a POA 
falamos com o diretor eu e o Vereador Paulino de Moura, o mesmo nos disse novamente 
que em questão de uma semana estaria resolvido e infelizmente até o momento nada foi 
feito. Eu sempre creio que os problemas devem ser resolvidos pela solução vinda de 
dialogo, vinda de reuniões, de maneira realmente pacifica, mas creio eu Vereador Paulino 
que chegou o momento de nós mostrar a nossa indignação referente aquele trecho, e 
também a nossa indignação o nosso repudio as autoridades que hoje estão assumindo o 
DAER. O presidente parece que fugiu, a ultima noticia é que o homem desapareceu, e os 
diretores que lá se encontram infelizmente não sabem nem o que estão fazendo lá e 
ganhando altos salários eu alem de ajudar vou ajudar sim, a trancar esta BR, para chamar 
a atenção das autoridades, daqueles incompetentes, que prometem e estão lá nos 
gabinetes ganhando altos salários mínimos enquanto vidas aqui são ceifadas. Enquanto 
crianças, trabalhadores, ficam atravessando aquela rodovia sem as mínimas condições 
de segurança.   Então, Vereador Paulino alem do fechamento eu peço a todos os 
vereadores que “facemos” uma moção de repudio a este diretor do DAER. Porque mentir 
aos vereadores, porque mentir a uma comunidade inteira como ele fez através do jornal o 
mínimo que este cidadão merece é uma resposta nossa de todos nós, de todos os 
vereadores porque nós não aceitamos, eu pelo menos não aceito este tipo de tratamento, 
esse tipo de promessa e fica por isso mesmo, e me parece que as autoridades já estão 
acostumadas a fazer isso, vamos prometer lá e depois o povo esquece e fica por isso 
mesmo, mas nós devemos dizer não devemos dizer que realmente Carazinho é diferente, 
que aqui nós pedimos, cobramos e não desistimos, vamos em frente naquilo que 
queremos, então eu peço a todos os vereadores que assinem esta moção para que fique 
registrado lá no DAER e nos anais desta casa o nosso, realmente o nosso 
desentendimento, o nosso desconforto em relação ao que esta acontecendo pelo 
tratamento do DAER ao nosso município. Obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite  
ate porque existe também o respeito pelo dinheiro publico, e os srs. Vereadores, nós  
vereadores quando viajamos para busca de soluções para a nossa comunidade é o 
dinheiro público que esta viajando conosco, tempo, recursos, e nada mais justo Vereador 
Antonio Azir de que atitudes como esta que nós vamos tomar, assinarei junto com a 
vossa excelência este voto de repudio, nada mais justo de que fazer se respeitar a nossa 
comunidade e as autoridades do estado. Sem duvida nenhuma realmente devemos tomar 
as posições corretas. Continua em discussão os requerimentos, Vereador Cláudio Santos 
para discutir os requerimentos. Vereador Cláudio Santos  sr. presidente, colegas 
vereadores, pessoas que já foram anteriormente nominadas  pelos vereadores que me 
antecederam, também gostaria sr. presidente de dizer e fazer algumas palavras do 
Vereador Paulino de Moura, e do Vereador Antonio Azir as minhas palavras,  e bem disse 
o Vereador Paulino de Moura que talvez esse diretor que nos atendeu no DAER não 
tenha conhecimento de que com quem esta lidando. Porque já passamos algo parecido 
na legislatura passada quando o IML estava pra se fechar e nós fomos a POA e não se 
fechou o IML de Carazinho. E mais sr. presidente, me preocupa a partir do momento que 
pra qualquer outro assunto principalmente para denegrir a imagem dos políticos e mais 
precisamente dos srs. Vereadores, e também não foge a regra aqui no município de 
Carazinho, se cobra a aplicação  de dinheiro publico, se diz sempre de que o vereador é o 
representante da comunidade e lá nós estivemos como representantes de cada um dos 
cidadãos e de cidadãs aqui deste município e lá fomos enganados, ludibriados, saímos de 
lá inclusive felizes, contentes pelo tratamento que nós recebemos mas eu acredito de que 
nós devamos  levar ao conhecimento da comunidade aquilo que lá nos prometeram e que 
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infelizmente não cumpriram. Nós viemos de lá sr. presidente tranqüilos alegres, 
satisfeitos, contentes, porque a nossa reivindicação que no momento representávamos a 
comunidade de Carazinho, principalmente aqueles moradores daquela região, estaria 
sendo atendida pelo DAER aqui no RS, coisa que não aconteceu e sem duvida eu 
acredito de que eles não tenham o conhecimento de quem com eles estão lidando e até 
faria uma emenda do Vereador Paulino de Moura  ao seu tempo porque acredito que 15 
minutos é pouco, tinha que ser um pouquinho mais, talvez chegue com mais facilidade a 
eles e com certeza acho que é um ato que deve ser feito por todos esses vereadores que 
nós representamos esta comunidade e que talvez seja a forma de fazer com que o 
pessoal em POA entenda, nós já pedimos outros auxílios ao DAER e infelizmente ele hoje 
é presidido pelo Gilberto Cunha que é do PSDB, nós já conversamos o próprio prefeito já 
solicitou, vários outros vereadores já solicitaram em outras áreas e até agora parece nada 
o DAER tem feito para o município de Carazinho, então eu acho que eu sou favorável a 
esta atitude e principalmente pra mostrar de forma repudiosa desse plenário a este diretor 
do DAER nos recebeu com um cafezinho e de braços abertos com um largo sorriso nos 
lábios e simplesmente depois do acontecido, nada, e nós não podemos mais levar nos 
ombros a culpa dessas pessoas que estão envolvidas com a política fazendo por aquelas 
pessoas que querem parte deste rol de pessoas que as vezes brincam com atitudes que 
não sabem nem aonde que fica a BR 285, a BR 386, o trevo Leonel de Moura Brizola e o 
trevo Diógenes Martins Pinto na cidade de Carazinho, que pelo menos viessem, inclusive 
se comprometeram de vir a conhecer esse trajeto, mas eu acredito que a partir do 
momento que nós saímos de lá já foi colocado dentro de uma gaveta, foi chaveado e as 
chaves foram colocadas fora e não atenderam mais as nossas solicitações. Sr. presidente 
antes de encerrar gostaria de conceder a palavra ao Vereador Vilson Paese que parece 
que quer um aparte.  Vereador Vilson Paese obrigado Cláudio Santos, só para mim não 
usar a tribuna. Se nós formos fazer uma mobilização com o Vereador Paulino, Vereador 
Azir. Vereador Cláudio e os demais colegas tem que realmente fazer uma mobilização 
que sensibilize eles,  15 minutos de nada vai resolver, fechar a BR, fazendo um 
requerimento a Policia Rodoviária que é lá em cima porque uma hora que fique fechado 
até o próprio pedágio vai ficar tudo engarrafado de carros ou fizemos bem feito para que 
eles tomem conhecimento  lá ou não se faz nada. Então se nós formos os 10 vereadores 
e vamos colocar gente lá, trancar uma BR onde nós estamos trancando o direito das 
pessoas ir e vir que também é um problema, vamos fazer bem feito, vamos fazer com 
tempo pra que realmente dar repercussão e para que eles realmente possam ver que a 
comunidade aqui não agüenta mais esperar.  Vereador Cláudio Santos  só para finalizar 
sr. presidente, lembro da oportunidade que estivemos pedindo a lombada eletrônica lá em 
frente a ULBRA, e não havia no DAER também disponibilidade financeira e nem de 
próprias lombadas pra que lá fossem instaladas não sei de onde na oportunidade no 
estado tiraram uma lombada eletrônica, colocaram em frente a ULBRA depois tiraram 
daqui e colocaram um quebra mola e levaram emprestada para um outro município mas 
retornaram. Então realmente Vereador Paulino de Moura eles não tem conhecimento com 
quem estão se metendo, e a partir do momento que nós fizermos esta mobilização eles 
estarão tendo um pouquinho mais de conhecimento e eu acredito que vai mudar a atitude, 
o respeito e a consideração com relação a estes vereadores desta casa, se vossa 
excelência quer um aparte.  Vereador Paulino de Moura eu gostaria só vereador Cláudio 
pra contribuir de que da manhã, amanhã de manhã eu ainda vou fazer a ultima tentativa 
para solicitar se realmente vão autorizar as confecções das lombadas, mas a partir de 
amanhã, as 10:00 hs da manhã eu gostaria de conclamar então a todos, a todos, a 
imprensa, ao nosso presidente que notifique, faça um requerimento da câmara de 
vereadores a policia rodoviária federal para que nós não possamos lá ter um confronto, 
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um confronto com a policia, porque realmente nós estamos trancando o direito de ir e vir, 
só que aí a população vai ter que entender e a imprensa é importante neste papel, ela 
deve sim noticiar o descaso que foi feito nesta situação porque houve um compromisso  
do Vereador Cláudio e demais colegas, via jornal e via imprensa de que sairia as 
lombadas em Carazinho se a coviplan desse o projeto de graça para o DAER, foi feito 
tudo isso, e tudo documentado e assim oh, realmente o Vereador Vilson Paese tem razão, 
não adianta nós irmos lá e fecharmos e fazermos um fiasco, nós temos que ir lá e fechar 
e mostrar pra eles que nós devemos e estamos buscando interesse da maioria da 
coletividade e as vidas ali não podem ser ceifadas. Obrigada vereador Cláudio.  Vereador 
Cláudio Santos eu concordo vereador como também estarmos impedirmos o direito de ir 
e vir mas temos a obrigação de pelo menos tentar impedir que mais vidas sejam ceifadas 
naquele local. Seria isso sr. presidente.  Presidente Vereador Luiz Leite continua em 
discussão os requerimentos, não havendo vereador querendo discutir  coloco em votação, 
vereadores que concordam permaneçam como estão os demais se manifestem, aprovado 
os requerimentos por unanimidade. Até para colaborar Vereador Paulino eu gostaria de 
saber o trecho correto, que tu me informe amanhã, que é pra gente tomar as providencias 
necessárias para a casa. Passamos agora a votação das moções. Convido o sr. 
Secretario para que realize  a leitura do nº e autor das moções apresentadas pelos srs. 
Vereadores nesta noite. Secretário Vereador Cláudio Santos moção de nº 01 de autoria 
do Vereador Paulino de Moura PTB, moção de nº 02 de autoria Vereador Cláudio Santos 
PSDB, moção de nº 03 de autoria Vereador Felipe Sálvia PDT, moção de nº 04 de autoria 
Vereador Luiz Leite PDT, moção de nº 05 de autoria  Vereador Felipe Sálvia PDT e 
Vereador Josélio Guerra PMDB,  moção de nº 06 de autoria Vereador Felipe Sálvia PDT e 
Vereador Josélio Guerra PMDB, moção de nº 07 de autoria Vereador Paulino de Moura 
PTB, moção de nº 08 de autoria Vereador Vilson Paese PDT,  moção de nº 09 de autoria 
Vereador Vilson Paese PDT, moção de nº 10 de autoria Vereador Vilson Paese PDT, 
moção de nº 11 de autoria Vereador Adroaldo De Carli PMDB, moção de nº 12 de autoria 
Vereador Adroaldo De Carli PMDB, moção de nº 13 de autoria Vereador Adroaldo De 
Carli PMDB, moção de nº 14 de autoria Vereador Adroaldo De Carli PMDB, moção de nº 
15 de autoria Vereador Adroaldo De Carli PMDB, moção de nº 16 de autoria Vereador 
Cláudio Santos PSDB, moção de nº 17 de autoria Vereador Cláudio Santos e Vereador 
Gilnei Jarré PSDB, moção de nº 18 de autoria Vereador Gilnei Jarré PSDB, moção de nº 
19  de autoria Vereador Gilnei Jarré PSDB Vereador Paulino de Moura Questão de 
ordem sr presidente, pra auxiliar esta se confeccionando uma moção no nome dos 10 
vereadores de repudio ao DAER e eu gostaria de que ela fosse incluída na ordem do dia 
e na votação e depois a minha assessora entrega a mesa. Então eu queria consultar ao 
plenário e a vossa senhoria.  Presidente Vereador Luiz Leite se os demais vereadores 
concordarem, não tem problema. Aproveitando então este espaço que vamos aguardar 
essa moção eu quero cumprimentar srs. Vereadores, os servidores da casa demais 
pessoas que se encontram no plenário, alunos e professores da escola sorg, que até eu 
quero fazer uma solicitação srs. Vereadores, que elas nos procuraram esta semana para 
fazerem a apresentação de um projeto que eles tem também na área de oficinas 
profissionalizantes que é o Junior Activemen, com seus produtos, que é uma almofada 
tipo edredon, muito interessante, eles trouxeram amostras e eu até pedi pra eles, pra elas 
que viessem mostrar o trabalho deles aqui a público para ver o que estas meninas estão 
fazendo lá na escola Sorg. Então eu aproveito este momento para cumprimentar os 
alunos da escola sorg, os professores que se encontram presentes, e dizer que este é o 
caminho que nos leva com certeza ao sucesso do amanhã que vocês antes de encerrar 
esta sessão terão uns minutinhos para que vocês façam a apresentação dos produtos de 
vocês. Quero cumprimentar o sr. Silveira, Nelson Mohr, advogado que se encontra aqui 
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presente, a imprensa escrita e falada e demais pessoas que nos acompanham nesta 
noite, nesta reunião, suplente de Vereador Marcos Soares que se faz presente em quase 
todas as sessões deste legislativo, é uma satisfação. Enquanto isso poderemos ir 
discutindo as moções, srs. Vereadores que queiram discutir, Vereador Cláudio Santos 
para discutir as moções.  Vereador Cláudio Santos  sr. presidente, colegas vereadores, 
retorno a esta tribuna para falar sobre duas moções que uma dei entrada nesta casa e 
outra demos entrada nesta casa, que tem a assinatura do Vereador Gilnei Jarré também 
do PSDB, que é com relação aos cumprimentos a professora Lisandra Rhoden presidente 
do conselho municipal dos direitos da pessoa com deficiência pela realização do 7º 
encontro municipal da pessoa com deficiência 2ª conferencia dos direitos da pessoa com 
deficiência e 1º fórum regional dos direitos da pessoa com deficiência, onde estão 
reunidos municípios de Carazinho, Não me toque, boa vista do cadeado, santa bárbara do 
sul, ibuirubá e 15 de novembro. Fiz esta moção também assinada pelo Vereador Gilnei 
Jarré porque hoje fizemos parte da abertura da 13:30 hs até as 17:00 hs, onde 
participamos de todas as apresentações que lá aconteceram, municípios da região estão 
vindo participar destas conferencia que eu acho que é muito importante e que dá 
prosseguimento sr. presidente amanhã pela parte da manhã e pela parte da tarde, serão 
escolhidos os delegados pra representar o município de Carazinho na conferencia 
estadual e quem sabe depois na conferencia nacional. Eu via também antes moção do 
mesmo teor do Vereador Vilson Paese e gostaria de convidá-lo vereador e os demais 
vereadores para que participem também amanhã na reabertura dos trabalhos começa as 
8:00 hs da manhã lá na ULBRA porque eu tenho certeza de que é de muita importância, é 
de muita importância a participação das autoridades nestes eventos. Então amanhã 8:00 
hs da manhã recomeçam e eu gostaria de contar também com a participação do Vereador 
Vilson Paese e demais vereadores, sr. presidente, até pela importância que tem este 
evento que esta sendo realizado aqui em Carazinho que é esse encontro municipal, 
conferencia municipal e também o fórum regional. Mas quero também sr. presidente 
aproveitar esta oportunidade para parabenizar aos funcionários da corsan, unidade daqui 
de Carazinho pela premiação do premio bronze nível 1 do programa gaúcho de qualidade 
produtividade onde concorreram 147 unidades da corsan do estado, eles ficaram dentre 
as 19 unidades premiadas da corsan. A corsan de Carazinho também aos funcionários 
foram premiados com essa premiação do PGQP. Então eu acredito que a comunidade de 
Carazinho através desta homenagem desta câmara esses servidores da corsan podem 
ficar tranqüilos pelo trabalho que vem sendo realizado por esses profissionais da corsan, 
que água de qualidade, que quando se necessita de atendimentos diversos os 
profissionais lá estão fazendo até porque são muitos os requisitos pra que as empresas 
consigam chegar a este nível, nível 1 e ainda bronze mas a corsan aqui de Carazinho 
conseguiu. Então eu quero só deixar registrado sr. presidente através desta tribuna o 
reconhecimento desta casa e tenho certeza que vota por unanimidade esta moção 
parabenizando os servidores de que estamos tranqüilos em relação ao tratamento de 
água, aos serviços prestados pela companhia riograndense de saneamento - corsan aqui 
na unidade de Carazinho. Só gostaria então sr. presidente, colegas vereadores e demais 
pessoas fazer estes dois registros através destas duas moções e mais uma vez reafirmar 
o convite de amanhã que os nobres vereadores estejam lá na ULBRA para participar 
deste evento que diz respeito aos deficientes que eu acho importante a participação.  
Presidente Vereador Luiz Leite continua em discussão. Não havendo vereador 
querendo discutir vamos colocar em votação as moções deixando em tempo ainda para 
esta moção de repudio que deverá sendo assinada neste momento pelos srs. Vereadores  
para ser lida, apreciada e votada ainda esta noite. Está em votação as referidas moções 
vereadores que concordam permaneçam como estão os contrários se manifestem. 



 16 

Aprovadas as moções por unanimidade. Solicito ao sr. secretario para que proceda a 
leitura da moção de repudio apresentada pelos 10 vereadores da casa que irá a votação 
nesta noite. Secretário Vereador Cláudio Santos  M. 1363/345/08 sr. presidente, srs. 
Vereadores os vereadores abaixo assinados solicitam na forma regimental que após lido 
e aprovado em plenário seja enviada moção de repudio ao diretor de operação e 
concessões do DAER de POA, sr. Vicente Brito Pereira manifestando descontentamento 
desta casa legislativa tendo em vista que conforme audiência realizada em 15/05 e 
novamente em 06/06 foi dito pelo então diretor que a lombada física para a BR 285 saída 
para Cruz Alta seria construída nas próximas semanas e até então mais acidentes 
ocorreram e a obra não se iniciou. Sala Antonio Libório Bervian 23/06/08 Vereadores, 
todos assinaram.  Presidente Vereador Luiz Leite. Esta em discussão a moção. 
Vereador Adroaldo De Carli para discutir a moção. Vereador Adroaldo De Carli  sr. 
presidente, srs. Vereadores, imprensa aqui presentes, demais pessoas já citadas 
anteriormente pelos colegas, a nossa saudação. Eu não poderia deixar de vir aqui 
também fazer o meu comentário porque nós vereadores, políticos, sendo que nossa 
classe política realmente esta em descrédito, a gente vai a gente foi convidado, o 
Vereador Paulino também nos convidou para participar lá mais infelizmente não pude 
comparecer junto ao DAER né com a comissão de vereadores. Então a gente volta 
satisfeito com relatório bonitinho. Mostrando a comunidade os trabalhos a nossa 
solicitação e em nome da comunidade para a nossa comunidade. Então toda aquela 
alegria, aquela satisfação realmente desanima e a comunidade cobra o político, mas 
como, você foi lá e falou com as pessoas certas, foi prometido que nós podíamos ficar 
tranqüilos que viria esta solicitação desta reivindicação e não vem nada. Então é por 
estas e outras razões que o político entra em descrédito, então porque estes órgãos não 
nos dizem a verdade que vai demorar, que não é possível fazer neste momento, que vai 
ser feito diferente, mas não dizer isso, não é alemão, a gente vem com tanta alegria e 
satisfação do dever cumprido que é esse o papel do legislador e infelizmente as coisas 
não acontecem. Por isso assim alemão eu vi comentários aí  eu não cheguei ver na 
imprensa,  mas parece que saiu na imprensa a reportagem inclusive do próprio diretor, 
então vocês solicitaram que fosse anexado esta moção de repudio copias dos jornais com 
datas, o nome do jornal com esta reportagem pra mostrar que nós já vendemos a imagem 
para a comunidade a coisa ali que se diz certa. Então mostrar que de repente venha 
reforçar que não é só no papel escrito mas também através de reportagem na imprensa, 
principalmente na imprensa escrita que fica registrada esta solicitação que nós 
contávamos como certa na comunidade. E parabéns alemão pelo seu voto de coragem eu 
sei dessa tua atuação junto ao IML também foi assim, realmente de querer fazer as coisas 
acontecer e eu acho que a gente tem que ir por todos os meios, primeiro os meios 
normais se não der vamos para outros meios, fazer o que né.  Vereador Paulino de 
Moura me concede uma parte  Vereador Adroaldo De Carli  pois não vereador.  
Vereador Paulino de Moura so para ilustrar o seu comentário esse cidadão deu uma 
entrevista ao vivo na radio diário da manha e anunciou pra comunidade de que estava 
autorizado, estava autorizando e conforme um projeto das lombadas pela coviplan estaria 
autorizado, então quer dizer assim, esta transcrito na radio diário da manha uma 
entrevista ao vivo que ele desse dizendo isso.  Vereador Adroaldo De Carli  então isso é 
muito importante colocarmos tudo isso que o projeto foi elaborado, copias dos jornais 
quando saiu tudo isso porque a comunidade também não pode ser enganada isso que é 
uma proposição muito importante de longa data em nossa comunidade e se naquele local 
não merece melhoria, essa lombada eletrônica que é o que nós queremos onde merece, 
né. Com certeza é uma reivindicação justa e não devemos nunca virarmos as costas para 
uma reivindicação enquanto não tivermos plenamente concretizado, era isso sr. 
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presidente, srs. Vereadores e gostaria também de deixar uma sugestão para dar mais 
ênfase a nossa solicitação somente a moção de repudio fosse também acatada pela 
mesa diretora, obrigada Presidente Vereador Luiz Leite  continua em discussão, Não 
havendo vereadores querendo discutir, coloco em votação, vereadores que concordam 
permaneçam como estão os demais se manifestem. Aprovadas a moção por 
unanimidade. Passamos agora a votação dos projetos de lei, bem como os pareceres das 
comissões de justiça e finanças e da ordem econômica e social. Solicito ao sr. secretário 
para que proceda a leitura da ementa e autor dos referidos projetos Secretário Vereador 
Cláudio Santos   Projeto de lei 085/08, Autor: Executivo Municipal, Inclui meta na Lei 
Municipal n° 6.256 – PPA 2006/2009 e na Lei Municipal n° 6.644 – LDO 2008 Projeto de 
Decreto Legislativo 001/08, Autor: Mesa Diretora, Dispõe sobre a concessão de honraria 
“COMENDA LEONEL DE MOURA BRIZOLA” aos senhores Leandro Becker e Sérgio 
Cornélio, nos termos da Lei Municipal n° 6.800/2008. Parecer das comissões. Parecer da 
comissão de Justiça e Finanças. Os dois pareceres são os mesmos porem alterando 
apenas o relator de cada projeto Parecer da comissão de Justiça e Finanças O presente 
projeto de lei é constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Vereador 
Antonio Azir Presidente Vereador Gilnei Jarré Secretário e Vereador Josélio Guerra 
membro. Parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social. O presente projeto de lei 
se encontra apto a ser incluído na ordem do dia. Vereador Vilson Paese Presidente, 
Vereador Cláudio Santos Secretario e Vereador Paulino de Moura Membro Presidente 
Vereador Luiz Leite esta em discussão os pareceres da comissão de justiça e finanças, 
bem como da Comissão de Ordem econômica e social. Não havendo vereador querendo 
discutir colocamos em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão os 
demais se manifestem. Aprovado os pareceres da comissão de justiça e finanças,  bem 
como da comissão  da ordem econômica e social  por unanimidade. Colocamos agora em 
discussão os referidos projetos de lei com os pareceres das comissões de justiça e 
finanças e da ordem econômica e social já aprovados. Colocamos em discussão. Não 
havendo vereador querendo discutir colocamos em votação Vereadores que concordam 
permaneçam  como estão os demais se manifestem. Aprovado os referidos projetos de lei 
por unanimidade. Antes de encerrar a sessão, pois não ah, sim. Estamos agora com o 
projeto que é o relatório da comissão parlamentar de inquérito constituído em 13/03/08 
em face do Vereador Josélio Guerra irá à votação nesta noite, colocamos em votação o 
referido projeto de resolução que contem o relatório da comissão parlamentar de inquérito 
Vereadores que concordam permaneçam  como estão os demais se manifestem. 
Aprovado por unanimidade. Com uma abstenção do Vereador Josélio Guerra. Pois não 
Vereador Antonio Azir.  Vereador Antonio Azir para justificativa de voto. Eu estive lendo 
o relatório já que não tive oportunidade de discuti-lo na reunião anterior e verificamos que 
apesar de ser um relatório considerado até de uma linguagem simples né e Ligths, vamos 
dizer assim, ele é um relatório que ao contrario do que me disseram onde alguns 
vereadores se manifestaram dizendo que haveria absolvição do vereador denunciado né 
pelo que eu vejo no relatório, há confirmação da materialidade né, esta aqui no relatório 
afirmada pelos técnicos da eletrocar de que houve realmente a irregularidade no medidor 
né também há, é robusta, é robusta os indícios da autoria, já que a própria resolução da 
ANNEL é muito clara, muito clara no sentido de que o consumidor é o responsável pelo 
seu medidor. Então por estes motivos que nos levaram a pedir o encaminhamento deste 
relatório a comissão de ética, porque cremos que realmente houve um crime por parte do 
parlamentar denunciado e esse tipo de acontecimento até não é novidade, na semana 
passada saiu uma reportagem na TV pampa aqui de Carazinho onde podemos dizer 
assim, os larápios, né, de plantão, estão vendendo no interior agora este procedimento de 
desviar energia elétrica. E naquela reportagem aparecia a entrevista da promotora 
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dizendo que este é um crime tipificado no art. 157 do código penal onde a pena é de 
reclusão de 2 a 8 anos. Também vimos a poucos dias atrás no jornal da capital do Correio 
do Povo e do Jornal do comercio onde foi preso em flagrante os diretores da Magazzine 
Luiza por também estarem praticando este tipo de fraude na energia elétrica. Também o 
dep. Do nosso partido o PTB lá de Pernambuco também foi preso por estar praticando 
desvio de energia elétrica. Enfim, este é um crime este tipo de procedimento e por isso 
mesmo eu acho que como foi dito até em algumas rádios aqui de Carazinho, e pela 
própria população de que esta CPI terminaria em Pizza, eu acho até para dar uma 
resposta a nossa comunidade, dar uma resposta às pessoas que apostavam que haveria 
através do corporativismo uma proteção interna dos vereadores o relatório nos demonstra 
o contrario, apesar de que se lê-lo sem muita atenção parece que ele não condena 
ninguém, mas ele condena sim, e diz aqui muito claramente o indicio de autoria e a 
materialidade dos fatos, é claro, não teve prova de quem realizou, isso é como o caso da 
Isabella Nardoni, se me parece, se não me falha a memória, que ninguém viu, aquele 
casal matando ou jogando a menina Isabella do 6º andar, mas todos os indícios, todo o 
conjunto probatório levou a crer tanto é que a justiça, pediu a prisão preventiva e 
recorreram com hábeas corpus no tribunal, no supremo tribunal e não conseguiram a 
liberação daquele casal. Então toda a presunção aqui é de culpa, onde o próprio vereador 
diz na CPI de que vou ler aqui o inciso 2º do art. 10º. O Vereador Josélio Guerra declarou-
se inocente das acusações que lhe foram imputadas indicando que outra pessoa 
encaminhou-se até seu estabelecimento comercial e realizou a irregularidade. Então o 
Vereador reconhece a irregularidade, só remete para outra pessoa, mas não prova e não 
diz quem foi esta outra pessoa que causou esta irregularidade. Então a minha justificativa, 
do meu voto favorável ao parecer e ao mesmo tempo aqui quero justificar o porque do 
meu requerimento de encaminhamento a comissão de ética desta casa para que tome as 
devidas providencias e a penalidade que achar necessária para o caso. Obrigado.  
Presidente Vereador Luiz Leite Vereador Vilson Paese, uma questão de ordem.  
Vereador Vilson Paese uma questão de ordem, sr. presidente, até porque chegou neste 
momento a Eloi Haeffner que vai expor o assunto que eu abordei antes na primeira 
questão de ordem quando eu falava à mesa diretora  e logo após 5 ou 10 minutinhos para 
ela expor aos vereadores e tal, o assunto relacionado ao João Marek aí nós vamos ouvir 
a professora os estudantes do sorg, da empresa Junior, que também irão falar uns 
minutinhos vossa excelência deve conceder um tempo.  Presidente Vereador Luiz Leite  
consulto então os lideres de bancadas os partidos que se fazem, pois não Vereador 
Josélio Guerra.  Vereador Josélio Guerra só pra justificativa de voto, então já que me 
abstive da votação. Gostaria de justificar meu voto então. Então me abstive do voto, então 
pelo fato da matéria se referir a minha pessoa, como eu já tinha colocado na sessão 
passada e conforme o Vereador Antonio Azir colocou da questão Nardoni ta muito bem, o 
sr. conhece muito bem de energia elétrica pelo fato de conhecer muito bem sobre o 
assunto de gatos viu, o Vereador conhece bem sobre o assunto, e dizer aos srs. 
Vereadores que realmente eu falei na CPI que era inocente, e sou inocente, porque no 
caso Nardoni, houve o fato, houve a morte da criança e lá na minha empresa não houve 
que foi comprovado mediante, inclusive até hoje a eletrocar, foi muito bom inclusive essa 
CPI pra levantar as questões que hoje a eletrocar infelizmente até agora não mandou 
ainda certos materiais que foram pedidos a respeito deste caso. E dizer ao Vereador 
Antonio Azir que me surpreende a colocação, a gente sabe da, da nossa, desafetos 
políticos que ocorrem entre nós, pessoa, e dizer pro sr. que tenho respeito por vossa 
excelência e gostaria que o sr. tivesse respeito a minha pessoa, o sr. já praticamente me 
pré-julga como já falou inclusive na tribuna como se eu tivesse efetuado o furto desta 
energia, que eu só espero que um dia realmente isso venha a tona realmente e acredito 
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eu que não tenha acontecido que isso foi mais de uma pessoa que fez este fato lá e que 
realmente mais cedo ou mais tarde, essas pessoas acabam entre si se degladiando e isso 
vindo a tona realmente pra comunidade saber e que na minha empresa lá foi colocado 
alguns fios, realmente foi passado pela própria companhia a Eletrocar e que foi naquele 
período do ultimo mês ou do ultimo dia que foi colocado porque não houve favorecimento 
a minha empresa e não houve prejuízo a companhia Eletrocar. É só para colocar isso 
vereador, seria isso.  Vereador Cláudio Santos só uma questão de ordem sr. presidente.  
Presidente Vereador Luiz Leite pois não Vereador Cláudio  Vereador Cláudio Santos  
desculpe, Vereador Josélio Guerra não é que eu queira falar mais sobre o assunto mas 
eu acredito que como presidente desta CPI e pela seriedade de todos os assuntos que 
foram abordados  nós aprovamos agora esse relatório, onde nós também entendemos 
conforme a eletrocar de que não teve ganho por parte da vossa empresa com relação a 
este fato, mas o fato ocorreu inclusive a provas no relatório de fotos. Vossa excelência 
não foi, não foi acusado de ter feito porque não o vimos fazer, como também não 
descobrimos quem o fez, mas esse é o trabalho da CPI, só que pelas suas palavras 
parece de que a comissão parlamentar de inquérito formado pelos vereadores Cláudio 
Santos, Adroaldo de Carli e Vereador Paulino de Moura, inocenta-o de não ter havido o 
fato, o fato ocorreu, isso esta no, isso esta no relatório inclusive com fotos, agora se 
houve ou não favorecimento aí é outra questão, não houve favorecimento, mas o fato em 
si ele foi comprovado, se não fica conforme suas palavras os vereadores membros desta 
CPI como se estivesse inventado tal coisa, então eu só gostaria de deixar registrado de 
que existe as fotos comprovadas do fato, do fato. Agora se foi vossa excelência que fez 
ou se não foi vossa excelência que fez isso nós não conseguimos chegar ao denominador 
comum, nós não conseguimos apontar, mas houve realmente o fato.  Vereador Josélio 
Guerra  só para não entrar em discussão, foi o que eu coloquei vereador, foi colocado os 
fios lá, eu não vou dizer que não, o fato ocorreu, estava lá  Presidente Vereador Luiz 
Leite  eu gostaria de dizer aos srs. Vereadores  que esse problema, este projeto já foi 
amplamente discutido, não cabe mais discussão na noite de hoje, Vereador Jarré.  
Vereador Gilnei Jarré obrigado presidente, como já foi encaminhado pra comissão de 
ética e eu sugiro que seja nomeado duas pessoas aí que ta faltando pra compor essa 
nominata de vereadores tem o Vereador João Mafalda que não se faz presente mais, era 
suplente, e o Vereador Josélio Guerra que é parte interessada, então sugiro que seja 
nomeado mais duas pessoas pra compor o conselho da comissão. Obrigado. Presidente 
Vereador Luiz Leite  então de antemão já nomeamos o Vereador Adroaldo De Carli, bem 
como algum outro vereador que esteja a disposição, pois não vereador.  Vereador Vilson 
a bancada do PDT então indica o Vereador Felipe Sálvia pra fazer parte. Presidente 
Vereador Luiz Leite  ele já faz parte  Vereador Vilson Paese  então se o Felipe já faz 
parte continua o Felipe Então .  Vereador Jaime Fragoso  eu me proponho a fazer parte 
participar como a bancada do PSDB  Presidente Vereador Luiz Leite  o Vereador Jaime 
então Vereador Jaime Fragoso e o Vereador Adroaldo De Carli, vereador do PMDB e um 
do PSDB. Então fica constituído a comissão parlamentar, digo a comissão de ética desta 
casa. Vereador Vilson Paese teria solicitado a questão de ordem.  Vereador Vilson 
Paese  solicitei antes presidente, mas eu já coloquei onde a Eloí ia falar com relação ao 
João marek e depois certamente os estudantes do Sorg juntamente com a professora vão 
expor o trabalho que acredito que seja como o outro que já expuseram aqui nesta casa e 
foi bem adquirido pela comunidade aqui do legislativo.  Presidente Vereador Luiz Leite  
solicito aos lideres de bancada para que conduzam então o sra. Eloi Haeffner Souza até a 
tribuna da casa para que possa fazer a sua explanação. Vamos conceder o tempo de 10 
minutos então para que a sra. Eloi possa colocar o seu trabalho com relação a 
reconstrução do pavilhão João Marek, lá do bairro Glória que sofreu sérios danos com as 
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interperes do tempo  Eloí Haeffner Souza boa noite sr. presidente, srs. Vereadores, 
pessoas aqui presentes é eu prazer enorme eu estar aqui hoje nesta casa, que é nossa, 
conversando com vocês um assunto legal que se diz respeito a nossa cidade, então na 
real hoje eu vim aqui pedir um favor pra vocês. Porque achei de direito que o nosso poder 
legislativo deveria estar presente também neste momento em que a gente ta fazendo uma 
campanha pra arrecadar fundos pra reconstrução do nosso pavilhão João Marek, é um 
patrimônio nosso, era um local onde eram feitos eventos de jogos, festas, então sempre 
se fez muito presente esse local na nossa vida, até escrutina de eleições teve lá, vocês 
sabem disso, e o vendaval abalou nossa cidade e destruiu todo o nosso João marek, só 
sobrou a estrutura por fora, chuva, vento, começou a apodrecer o parque, começaram os 
vândalos a roubar lá dentro, então a gente viu que tava sendo destruído. Tinha um projeto 
pra ser feito que a gente conseguiu um projeto, o projeto pra construção pra fazer o 
telhado lá em cima, o ferro, que a gente diz, o João que me ajuda muito hoje ficou longe, 
ele me ajudava aqui também. A estrutura metálica justamente, então esta estrutura 
metálica estavam me pedindo um X pra fazer o projeto, e como a gente tem dois filhos 
engenheiros em Porto Velho, vocês devem conhecer o Luciano Herber que é 
carazinhense que esta lá a 22 anos, minha filha também é engenheira civil, nós 
conseguimos com eles esse projeto grátis, que deu pra gente comprar o zinco, é daí 
faltou o ferro pra fazer essa estrutura que precisava. Então reunimos uma comissão que 
nos colocaram eu e o João e mais umas pessoas que estão lá o Luiz Dal Castell, o 
Dionísio Cavol, enfim, temos bastante gente trabalhando em cima disso, nos colocaram 
nesta comissão pra que a gente angariasse fundos, mas é caro vocês sabem, a gente fez 
então um jantar pra 250 pessoas, são 250 convites pra vender, a gente já vendeu 
bastante, então vai ter assim oh... um jantar agora sexta feira dia 27 lá na igreja, na 
paróquia da Fátima, neste jantar a gente vai ter assim um sorteio pra cinco pessoas, 5 
pessoas vai ter um premio no valor de 20% do valor arrecadado, se nós vendermos os 
250 convites, com certeza dará um premio de R$ 5.000,00 pra cinco pessoas, quer dizer 
cada pessoa recebe R$ 5.000,00, e o jantar italiano esta sendo preparado com carinho, o 
jantar e o sorteio isso é por conta da casa, e os R$ 100,000,00 que sobra nós vamos com 
certeza terminar esse nosso telhado, essa nossa coberta, com esta estrutura. O convite 
sai R$ 500,00 o convite e eu pensei, que se cada um, eu como sempre gostei muito de 
todos os vereadores, gosto da minha cidade, o meu pai sabe o quanto eu amo este 
Carazinho, e eu pensei, que era de direito  que nesse momento todos nós se uníssemos 
os vereadores e cada um dispusesse de R$ 50,00 e a gente venderia um convite pra 
vocês e o nosso poder legislativo se faria presente neste jantar, todos vocês estariam 
presentes lá, porque eu acho que todos nós merecemos isso, então se possível eu estou 
pedindo humildemente se der eu vou ficar muito contente por deixar o convite com o 
nosso presidente e um casal iria representar lá na janta todos vocês e eu acho que pra 
não haver injustiça colocaria o nomezinho num copo e sortearia e um casal estaria 
presente neste jantar. Agora eu deixo vocês discutirem o assunto e ai se vocês acharem 
que dá eu fico muito agradecida e com certeza a gente vai ficar feliz junto de ver esse 
pavilhão com certeza reestruturado novamente. Obrigado, um abraço a todos vocês, to 
contente de estar aqui sinto um pouquinho meu coração aqui dentro. (aplausos)  
Presidente Vereador Luiz Leite  nós agradecemos a tua presença Eloí, e com o seu 
espírito sempre de luta, de busca, pelas causas sociais do nosso município, esta casa 
reconhece o seu trabalho e também acho que não terá duvida que os vereadores irão 
conversar e ajudar nestas empreitada aí que é a reconstrução do pavilhão João Marek 
localizado no bairro Gloria. Se algum vereador quiser dar uma palavrinha.  Vereador 
Paulino de Moura  sr. presidente só pra contribuir com a dona Eloí, eu faria a seguinte 
sugestão. Centralizasse em vossa pessoa o valor fechado e nos descontasse em folha no 
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nosso pagamento R$ 50,00 de cada um, até porque daqui um pouco, um tem os 50 hoje e 
o outro não tem, não, o que eu quero não é que a câmara pague, escute só o que eu 
estou dizendo um cheque pessoal dele e no meu salário eu autorizo a descontar R$ 50,00 
em folha, eu acho que pode, na minha visão pode ou senão nós nos comprometemos no 
dia do pagamento cada um alcançar R$ 50,00 pro sr.  Presidente Vereador Luiz Leite  é 
a melhor opção. Sem duvida, né, cada um no dia do seu pagamento passa R$ 50,00 a 
gente faz o sorteio, e o vereador com sua esposa ou com sua, não, não falei casal de 
vereadores, (risos) deverão se fazer presentes representando a casa, o casal eu falei. 
Que aqui todos são casados, quem não é casado tem namorada. Então nós agradecemos 
Eloí a tua presença e com certeza pode deixar o convite aí que os srs. Vereadores 
assumem esta responsabilidade.  Vereador Vilson Paese  sr. presidente,  Presidente 
Vereador Luiz Leite  então pode deixar que a gente vai dar um jeito de arrecadar esses 
valores aí, para repassar.  Vereador Vilson Paese questão de ordem sr. presidente.  
Presidente Vereador Luiz Leite pois não vereador.  Vereador Vilson Paese  até para 
reforçar, e quando a Eloí ligou lá pra casa eu sabia que os vereadores, que esta casa, 
não iam se negar de forma nenhuma de ajudar tão importante missão, parabenizo o 
presidente, a mesa diretora, aos vereadores e a vocês que fazem este trabalho tão 
importante para a nossa comunidade, está de parabéns a Eloí e pode ter certeza que o 
ganhador do sorteio ai da casa se fará presente representando os demais no jantar que 
vai acontecer lá no João Marek. Eloí Haeffner Souza eu fico muito agradecida e quero 
dizer também que o João faz parte deste trabalho, ele ajuda muito, é nós estamos 
trabalhando muito, então eu peço uma salva de palmas pro Joãozinho também porque ele 
ajuda uma barbaridade. (Aplausos).  Presidente Vereador Luiz Leite  nós gostaríamos 
de agradecer. O nº é 166, o nº da besta né, cuidado, eu gostaria de informar os srs. 
Vereadores que vão formar a comissão de ética, os 5 vereadores que se reúnam, para 
escolher o seu presidente e também, se possível informar entre vocês aí que o presidente 
informe depois em comum acordo o dia das reuniões que vão ter, para que possam 
apresentar esse requerimento a mesa diretora para ser apreciado neste plenário e 
posteriormente dar ênfase aos trabalhos. Ou se rejeita ou se aprova. Gostaria neste 
momento de solicitar aos lideres de bancadas para que conduzam, para que conduzam a 
prof. Regina Vargas de Oliveira, bem como os alunos que estão realizando esse 
excelente trabalho na nossa comunidade, já se revelando como novos empreendedores 
da nossa comunidade. Professora Regina Vargas de Oliveira Boa noite a todos, ao 
presidente da mesa, os demais vereadores, nós agradecemos a oportunidade de mostrar 
né o nosso produto porque o projeto já é conhecido por todos vocês é um projeto que vem 
através da associação comercial temos na escola sorg já a 10 anos e este ano então 
temos um produto que estamos querendo ganhar o premio estadual né, viemos mostrar a 
vocês eu vou passar a palavra a nossa presidente da empresa, muito obrigado.  Aluna 
Olívia E. de Souza  boa noite a todos então, eu sou a presidente da nossa empresa 
Junior Actínia da escola Sorg, que é chamada Soft FAE. A nossa empresa criou um 
produto chamado almofada duosoft, que na realidade não é apenas uma almofada ela 
tem duas utilidades, alem de ser uma almofada quando abre o Zíper ela vira um edredon 
forrado de fibra antialérgico que pode ser usado tanto para viagem, quanto pra ser 
deixado no sofá usado como enfeite e tem muita utilidade. Então nós estamos aqui hoje 
mostrando o nosso produto e também lembrando a todos que este projeto incentiva novos 
empreendedores e busca despertar o empreendedorismo dentro dos jovens que são o 
futuro né do nosso comercio e do nosso Brasil futuro né. Então hoje nós estamos aqui 
mostrando o nosso trabalho que esta sendo desenvolvido desde março com muita 
dedicação, feito por 25 alunos e quatro advaises que são na realidade profissionais já 
consagrados na nossa cidade que trabalham dentro do setor de finanças, marqueting, 
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produção e recursos humanos, voluntariamente né, ajudando-nos a formar 
empreendedores, né, porque nós estamos buscando isso. Então aí está nosso produto. 
(alunos mostram o produto aos vereadores, aplausos) sim. Estamos vendendo a R$ 45,00 
a almofada e o edredon, dois produtos por apenas R$ 45,00.  Presidente Vereador Luiz 
Leite dois em um. Nós agradecemos a presença de vocês é uma satisfação muito grande 
para o Poder Legislativo poder recebê-los aqui, a prof. Regina, os alunos, os novos 
empreendedores da nossa comunidade e que esse espírito de luta de vocês seja uma 
marca para o futuro de vocês, jovens empreendedores e sem duvida lograrão êxito e 
sucesso num futuro bem próximo, meus parabéns a vocês e continuem com este trabalho 
porque Carazinho precisa de formar novos empreendedores e vocês estão no caminho, 
parabéns, parabéns professora, um grande abraço a vocês extensivo aos demais alunos 
do Sorg, professores, diretora e também ao grupo de apoio que vocês tem lá, que 
trabalham gratuitamente para que este projeto possa ser realizado. Muito obrigado.  
Vereador Cláudio Santos  sr. presidente uma questão de ordem só para fazer um 
pequeno e rápido comentário com relação ao produto apresentado pelos alunos do Sorg, 
nós já tínhamos conhecimento e por varias oportunidades nós tivemos o orgulho de fazer 
a apresentação do final do curso da Junior convidado pela ACIC, e não sei se a lei 
eleitoral permitir desta vez também seremos o apresentador ou seja o orador do 
protocolo, no primeiro semestre  até o presidente da cotrijal o Nei Mânica foi o padrinho 
de toda a turma e quando me falaram deste produto e até tenho um filho que faz parte da 
mini empresa do Rui Barbosa sempre eles tentambuscar um produto que se venda fácil e 
que seja de maneira mais acessível porque tem todo um custo do material e quando me 
falaram do valor deste travesseiro-edredon, almofada-edredon, eu achei que não 
venderiam porque o valor é meio que excessivo né, é alto R$ 45,00, mas eu tenho a grata 
informação de receber deles que já venderam mais de 70 peças mesmo sendo a este 
preço, então quero parabenizar a turma do sorg por esta forma que eles entenderam de 
realizar este produto. Eu só gostaria de parabenizar de novo sr. presidente e reconhecer 
neles o belíssimo trabalho que esta sendo realizado. Obrigado.  Presidente Vereador 
Luiz Leite estiveram presentes no jantar da OAB, no grêmio aquático de Carazinho os 
vereadores Vereador Antonio Azir e Vereador Adroaldo De Carli representando o poder 
legislativo. 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 23/06/08, ratificando a ser realizada a próxima reunião dia 30/06/08 as 
19:30 horas nesta casa e boa noite a todos. 
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