
 1 

Ata da Reunião Ordinária do dia 04 de Agosto de 2008.......Ata 35 
  
 
Presidente Vereador Cláudio Santos; Havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus 
declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal do dia 04/08/08, 
convido o Vereador Adroaldo De Carli; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem senhor 
presidente; Presidente Vereador Cláudio Santos; questão de ordem Vereador Paulino de 
Moura; Vereador Paulino de Moura;  até para aproveitar o ensejo antes do colega Adroaldo ler 
a Bíblia, eu gostaria que houvesse a concordância dessa casa, que nós fizéssemos um minuto 
de silencio pelo falecimento do sogro do nosso colega, Vereador Jaime Fragoso, então se nós 
pudéssemos logo após a leitura da Bíblia, se fazer um minuto de silencio, seu Erasmo Muller, 
falecimento ocorrido ontem, por gentileza, se possível e a casa concordar; Presidente 
Vereador Cláudio Santos; pois não vereador, então convido o Vereador Adroaldo De Carli, 
para proceder à leitura de um trecho da Bíblia, e que todos se posicionem em pé, e 
permanecendo por um minuto atendendo a proposição do Vereador Paulino de Moura; (leitura 
da bíblia); Coloco em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 28/07/08, não havendo 
vereador querendo se manifestar, aprovada a ata  do dia 28/07/2008, Convido o Vereador 
Adroaldo De Carli para secretariar os trabalhos em adoc que faça a leitura da convocação do 
vereador suplente, Vereador Luis Sandri; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; 
convocação: dirigida ao exmo. senhor Luis Sandri, suplente de vereador do PDT, Prezado 
Senhor: Pelo presente, estamos CONVOCANDO Vossa Senhoria para assumir na Câmara 
Municipal de Vereadores, no dia 04/08/2008, tendo em vista pedido de licença do Vereador Luiz 
Leite, por motivos de saúde, conforme dispõe Regimento Interno, art. 11, inciso II, alínea e, 
desta Casa. Sem outro motivo, colhemos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada 
estima e distinta consideração. Atenciosamente. Vereador Cláudio Santos. Vice-presidente da 
casa anexado ao atestado médico dirigida ao Vereador Luiz Leite; Presidente Vereador 
Cláudio Santos; convido  ao Secretário Vereador Adroaldo De Carli para que faça a leitura do 
expediente da presente reunião; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; expediente da 
reunião ordinária do dia 04/08/2008: Corag envia folder do convênio do projeto Gestão 
transparente uma parceria com o governo do estado, Famurs e Corag; oficio nº 1796/08 do 
gabinete da presidência da câmara dos deputados, acusando o recebimento do OD 726/08, de 
autoria do Vereador Felipe Sálvia, manifestando-se favorável à reforma tributária; of. Da 
liderança do Partido dos trabalhadores da câmara dos deputados acusando o recebimento do 
OD 728/08 do Vereador Felipe Sálvia que manifesta à reforma tributária; of. Circular do 
ministério do desenvolvimento social e combate à fome comunicando a transferência de 
recursos para o fundo municipal de assistência social de Carazinho no valor de R$ 23.326,20 
Referente à aquisição de equipamentos e materiais de natureza permanente para CREAS; of. 
do asilo São Vicente solicitando recurso para a referida entidade, para reformas e pinturas na 
parede externa do prédio para adequação das leis vigentes da vigilância sanitária; UVERGS 
convida para o 34º curso técnico de estudos jurídicos municipais, de 13 a 15 de agosto de 
agosto em Porto Alegre; INLEGIS convida para o curso de exigências legais de LDO e 
orçamento na ótica de auditores e técnicos do tribunal de contas do estado. DE 06 A 08 de 
agosto em Porto Alegre; ministério da saúde envia telegrama informando a liberação de 
recursos financeiros do fundo nacional de saúde, no valor de R$ 72.494,28; câmara dos 
deputados envia relatório de recursos do orçamento da união destinados a Carazinho, no valor 
de R$ 10.211.209,84; DAP convida para encontro do poder legislativo municipal, de 27 a 30 de 
agosto em Porto Alegre; IBRAP convida para curso de contabilidade, orçamento e finanças 
municipais dias 12 e 13 de agosto em Porto Alegre;  de agosto em Porto Alegre; of. 126/08 do 
executivo municipal encaminhando projeto de lei nº 104/08 o qual autoriza o poder executivo a 
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firmar convênio para cedência de servidores nos termos da lei municipal nº 4.494/93, para o 
poder judiciário de Carazinho; of. 127/08 do executivo municipal encaminhando projeto de lei nº 
105/08 o qual autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento de 2008, no valor de R$ 
153.919,73; of. 128/08 do Executivo municipal encaminhando projeto de lei nº 106/08 o qual 
autoriza a abertura de crédito especial no orçamento de 2008, no valor de R$ 58.640,00; projeto 
de lei complementar nº 06/08 autoria do Vereador Gilnei Jarré que acrescenta parágrafo único 
ao artigo 165 do capitulo XXIV de lei complementar nº 03/85 – código de posturas do município 
de Carazinho; of. Resposta do ministério público; são esses senhor presidente o expediente 
para a presente reunião; Ofício Interno do dia 04 de Agosto de 2008.Prezado Presidente.O 
Departamento Jurídico desta casa, após recebimento de ofício do Ministério Público de 
Carazinho requisita a leitura e debate da Recomendação nº 001/2008, na próxima reunião 
ordinária,  solicita à Mesa Diretora para que proceda a referida determinação na Reunião 
Ordinária do dia 04/08/2008. Tal recomendação segue anexa, e, tem como fundamento o 
Inquérito Civil nº 81/2007 que objetiva investigar eventual improbidade administrativa e/ou 
prejuízo ao erário em decorrência do pagamento de diárias ao Vereador Ronaldo Nogueira de 
Oliveira e outros a apurar. Dr. Renato Trombetta. Consultor Jurídico desta e Dr. Ricardo Xavier 
da Cruz. Assessor jurídico do Legislativo de Carazinho; Comarca de Carazinho/RS. Promotoria 
de justiça especializada. Inquérito Civil nº 81/07. Objetivo: investigar eventual improbidade 
administrativa e/ou prejuízo ao erário em decorrência do pagamento de diárias ao Vereador 
Ronaldo Nogueira de Oliveira e outros a apurar. Recomendação nº 001/2008. Considerado os 
fatos apurados nos autos dos inquéritos civis nº 80/07 e nº 81/07, em tramitação nesta 
promotoria de justiça especializada com o objetivo de investigar irregularidades na concessão 
de diárias e reembolso de despesas de transportes aos vereadores de Carazinho; considerado 
que em análise à documentação juntada naqueles feitos observou-se uma série de 
irregularidades que dão margem à falta de prestação regular das contas referentes à concessão 
e ao pagamento dessas despesas, bem como à má aplicação dos recursos públicos em 
questão; considerado o dever que os presidentes, vereadores e funcionários em geral dessa 
casa, os primeiros como ordenadores de despesas, têm de zelar pela boa aplicação dos 
recursos públicos e sua fiel prestação de contas; considerado que a reiteração nas omissões 
indicadas nos impulsos que seguem anexos, exarados nos autos dos inquéritos civis nº 80/07 e 
81/07, em 09 e 25 de julho de 2008, respectivamente, poderá implicar responsabilidade por ato 
de Improbidade administrativa e/ou prejuízo ao erário, não somente por parte do vereador e/ou 
terceiros beneficiários, como, também, do presidente da câmara de vereadores e eventual 
servidor envolvido; recomenda com fulcro no art. 32, inciso IV da lei nº 7.669/82 e no art. 29 do 
provimento nº 026/2008 da PGJ, que doravante, quando da concessão de diárias e reembolso 
de despesas a vereadores/servidores: 1) seja observado o disposto no art. 5º da lei municipal nº 
5.430/00 e no art. 5º da lei municipal nº 6.115/04, em especial que antes da autorização da 
diária, seja o pedido analisado pelo plenário da casa, fazendo constar nos registros dessa 
câmara de vereadores o ato de deliberação pelo plenário mediante designação da mesa 
diretora ou da presidência; 2) quando do preenchimento da requisição de diária pelo vereador, 
sejam todos os seus campos regularmente preenchidos tais como “requerente”, o “numero de 
diárias”, o “motivo”, o “ valor”, a “data”, o “horário de saída”, o “horário de retorno”, a “assinatura 
do requerente” e o “visto do presidente”; 3) quando da entrega do relatório de viagem pelo 
vereador, seja exigido que especifique as atividades realizadas(não se limitando a repetir o que 
constou na requisição de diária), bem como que apresente comprovante de efetiva participação 
no local da viagem (certificados de cursos, seminários e/ou simpósios, ou declaração/certidão 
dos órgãos/entidades visitados); 4) que os cheques de pagamentos sejam regularmente 
preenchidos, indicando o numero da nota de empenho a que se referem; 5) que os empenhos 
sejam regularmente preenchido, fazendo constar à assinatura do contador, do diretor de 
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expediente e do presidente da casa; 6) que todos os documentos relativos ao pedido e 
concessão de diárias e reembolso de despesas sejam devidamente arquivados nessa câmara, 
de modo a facilitar a pertinente fiscalização e/ou prestação de contas pelas autoridades 
competentes; e requisita com fulcro no art. 26, inciso I, alínea “b” da lei nº 8.625/93 e artigos 31, 
inciso II, e 32, inciso III, alínea “b”, ambos da lei nº 7.669/82: 1) que esta recomendação seja 
lida e debatida na próxima sessão ordinária dessa casa, remetendo-se, dentro de 10(dez) dias 
úteis, cópia da correspondente ATA; 2) que esta recomendação seja fixada em todos os setores 
e gabinetes dessa casa, para leitura e conhecimento de todos, por no mínimo, até o final do 
mês de fevereiro de 2009, a titulo de assegurar que os novos vereadores eleitos nas eleições 
de 2008 dela tomem ciência. Respeitosas saudações. Carazinho, 25 de julho de 2008. Drª. 
Clarissa Ammélia Simões Machado, Promotora de justiça; Presidente Vereador Cláudio 
Santos; conforme solicitação da promotora de justiça, por recomendação, após lida nós 
colocamos a disposição de algum vereador que queira debater senão nós prosseguimos então 
com a reunião, não havendo vereador que queira se pronunciar sobre essa documentação, nós 
pedimos ao Vereador Adroaldo De Carli, secretário da mesa, Vereador Paulino de Moura para o 
debate dessa questão; Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, senhores vereadores, 
imprensa escrita e falada, demais pessoas que serão homenageadas, Dona Iara, seus 
familiares, eu gostaria senhor presidente, senhores vereadores de dizer quanto esse poder, o 
quanto essa câmara, e pessoalmente esse vereador, desde 96 tem contribuído para o 
desenvolvimento da sociedade de Carazinho através de subsídios, através de realizações para 
que a nossa comunidade, para que o povo de Carazinho, possa estar sendo beneficiado, esse 
vereador quer deixar bem claro, na situação onde muitos colegas da legislatura passada foram 
muitas vezes a Porto Alegre buscar resolver os problemas da sociedade, eu até pedi para 
minha assessora para buscar nos anais dessa casa matérias vinculadas no jornal Diário da 
manhã, onde nos fomos à Porto Alegre por diversas vezes, trouxemos o trevo do baixinho, onde 
numa oportunidade só, foram ceifadas cinco vidas, a lombada eletrônica na Ulbra,onde os 
alunos estavam naquela época a iniciar os cursos na Ulbra, foi lá colocado uma lombada 
eletrônica, também o nosso IML de Carazinho, onde as pessoas tinham que ir até Passo Fundo, 
até Soledade para que fossem feitas as suas necropsias, o que aconteceu, por uma luta, 
inclusive desse vereador, mas principalmente do poder legislativo, nós conseguimos colocar um 
médico legista aqui em Carazinho para realizar as necropsias aqui em Carazinho, alguns vão 
dizer e já disseram, o alemão tem que achar outro discurso, não o meu discurso é da 
praticidade, porque aquela pessoa passou de uma vida para outra mas os familiares continuam 
aqui a sofrer, a levar seus corpos para outros municípios, foi resolvido, também o nosso 
albergue do pecar, hoje também direcionado, dirigido pelo Giovani, esse vereador e os demais 
vereadores também buscaram junto a Porto Alegre pra que se pudesse resolver e se fazer uma 
obra física para o pecar de Carazinho que é o albergue, também muitas vezes estivemos em 
Porto Alegre, para que pudéssemos trazer para Carazinho mais defensores públicos, e hoje 
nosso município, hora bem servido com a defensoria publica do município de Carazinho, o 
papel do vereador é sim sair do seu gabinete, sair do seu habitat e buscar, tentar resolver as 
situações que se encontra a nossa comunidade, então quero deixar relacionado a esse oficio 
que o vereador ele é obrigado ele tem que sair do seu município para poder desenvolver a sua 
sociedade como um todo, então quero deixar esse registro, dizer que a gente como vereador, 
também muitas vezes teve que buscar qualificação fora do município, e me coloco eu nessa 
posição, um vereador que se elege em 96, com a 4ª série do 1º grau, busca conhecer melhor o 
que é o papel do vereador, busca se desenvolver como ser humano, com legislador, graças a 
Deus terminei o meu 1º grau, terminei o meu 2º grau, não tenho vergonha nenhuma de dizer 
que quero buscar mais para mim, para o meu crescimento pessoal, para poder desenvolver as 
cosias que a nossa comunidade quer, para o orgulho dos meus filhos, para saberem que 
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mesmo com 50 anos, eu ainda busco me qualificar, então quero deixar essas palavras e dizer 
que eu,como vereador, continuarei fazendo o papel que é buscar desenvolver a nossa 
comunidade, e se alguma pessoa mal intencionada, alguma pessoa que não tem crédito 
nenhum, faz algum tipo de hilariação, eu não tenho culpa nenhuma e problema nenhum de 
estar aqui eu preciso dizer isso porque a comunidade, as pessoas que conhecem nós, 
conhecem os vereadores sabem que nós sempre zelamos pelo bem publico, pelo recurso do 
poder executivo, sim Vereador Vilson Paese e depois Vereador Antonio Azir; Vereador Vilson 
Paese; obrigado Vereador Paulino de Moura, tenho certeza que o que você colocou ai eu quero 
dizer a vossa excelência que você está correto, mas eu quero fazer uma observação,  Vereador 
Alemão, o ministério publico está no seu papel, realmente de exigir desse poder, que o relatório 
de viagem saia, que a justificativa seja a contento, que o vereador quando se deslocar tem que 
ter motivos, uma autorização, a priori ao deslocamento, com todas as informações, acredito que 
as diárias com relação a esse vereador, esse ano só tenho uma diária, mas de outros anos 
também, nós apresentamos sempre o relatório documentos do que foi feito, para que fique nos 
anais dessa casa, registrado aqui, o ministério publico está no seu papel de exigir, o tribunal 
também e nós, claro que o poder legislativo aqui parado não traz solução alguma, tem que se 
deslocar quando houver realmente motivo relevante, então só para concordar com vossa 
excelência, mas acredito que os relatórios nossos estão todos arquivados, eu não tenho 
nenhum problema com relação à diária que eu tive nessa casa; Vereador Paulino de Moura; 
queria dizer antes dedar uma a parte, sim Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; 
queria dizer ao Vereador Vilson Paese que ele também tem problemas sim, porque todos os 
vereadores justificavam suas viagens com documentos, com notas, com certificados de cursos, 
mas quero lembrar ao Vereador Vilson Paese que nós tivemos a infelicidade de ter  um ladrão 
na contabilidade por nove anos aqui nesta casa que jogou todos esses documentos, a maioria 
deles, fora, e hoje inclusive o Vereador Vilson Paese será investigado pela promotoria, porque 
todos nós seremos investigados, de 99 para cá não vai  ficar um vereador fora da investigação, 
porque todos tem problemas de documentação devido a esse funcionário, se não dei o nome 
dele, não me recordo, é o Dagoberto Silveira, então a promotoria tem razão mas nós estamos 
sendo vitimas de um mau caráter, de um funcionário que enganou a todos, enganou a todos os 
presidentes, enganou o tribunal de contas, enganou o controle interno do município, e hoje 
quando se leu o expediente dessa forma, para as pessoas que estão assistindo a esta casa e 
que não sabem da realidade, parece que nós vereadores somos culpados, e estamos 
cometendo algum crime, então quero deixar bem claro,  principalmente as pessoas que estão 
nos ouvindo, que estão nos assistindo, nos dão a honra de estar aqui, que todos os vereadores 
terão problemas com o Ministério Publico devido a esse mau funcionário, que infelizmente ficou 
preso mais um ano,  mas creio que voltara para o Pecar em seguida, então não é somente o 
vereador Ronaldo, não é somente os vereadores que ali foram lidos, não é somente o Vereador 
Vilson Paese que fez somente uma viagem, que eu não acho vereador que isso seja bom, 
porque o vereador tem que viajar, tem que buscar recursos, tem que ir atrás de soluções para 
sua comunidade, mas sim todos os vereadores, todos os presidentes terão problemas com o 
Ministério público para explicar porque não existe mais a documentação, e a explicação será só 
uma, e será convincente?Creio eu que não, obrigado; Vereador Paulino de Moura;  senhor 
presidente, senhores vereadores e a comunidade que nos assiste, isso que me deixa 
entristecido, uma pessoa que por nove anos, esta nesse poder, faz o que fez e eu sou 
testemunha, porque eu era um dos vereadores que todo dia às oito horas da manhã eu 
chegava a este poder para dar o meu expediente, ele chegava da noite para trabalhar bêbado, 
se fechava na sala da contabilidade, ninguém tinha acesso a isso, e agora, olha bem 
comunidade, somem todos os documentos que o poder legislativo deveria ter, e todos os 
vereadores que fizeram suas viagens fizeram a busca de melhorias para a sociedade, 
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relatavam quando chegavam, hoje não tem mais documento nenhum, nós fizemos pedido 
formal para esta casa, não existe documento, e daí nós vamos ter que explicar para a 
promotoria de que nós fizemos a nossa parte, nós fomos buscar melhorias para a sociedade, 
não trouxemos os documentos para anexar, fizemos os nossos relatórios, e nada disso, se 
fosse de um vereador tudo bem, mas é de todos os vereadores, olha o relapso que essa 
pessoa fez, por nove anos nesse poder, e ela conseguiu realmente enganar a todos os 
presidentes, enganar ao tribunal de contas, enganar o controle interno da prefeitura, isso nos 
deixa estarrecidos e preocupados, porque agora nós temos que justificar o injustificável, porque 
nós já justificamos, eu vou me propor, vou estar sim perante a promotoria e vou dizer, nem que 
eu vá buscar um por um esses recibos novamente, eu vou buscar, porque eu não deixei de ir a 
uma reunião marcada em Porto Alegre, não deixei de ir a um congresso em Porto Alegre, eu 
tenho que dizer isso porque a verdade tem que ser dita e a verdade tem que prevalecer, e eu 
prefiro dizer o que eu penso, para que também a promotoria faça a sua analise, faça a sua 
investigação, porque nós temos certeza que o nosso papel nos fizemos, e colocamos na 
contabilidade dessa câmara, e aquela pessoa faz isso que fez, sumir com todos os 
documentos, e agora cada um de nós temos que dar explicação, eu darei com muita 
tranqüilidade, com muita sinceridade, porque nunca deixei de ir a um congresso, nunca deixei 
de ir buscar reivindicação para a nossa comunidade, seria isso senhor presidente, senhores 
vereadores, muito obrigado; Presidente Vereador Cláudio Santos; continua em debate, não 
havendo vereador que queira debater, até bastante oportunas às palavras colocadas pelo 
Vereador Paulino de Moura e pelo Vereador Antonio Azir e também pelo Vereador Vilson 
Paese, até para esclarecer essa comunidade de que o Vereador Ronaldo Nogueira é o primeiro 
vereador de uma lista de vários vereadores que serão lidos a respeito desse inquérito da 
promotoria pública, conforme foram feitas às colocações, essa casa, sem duvidas vai buscar 
todas as formas de absolver esses vereadores que com certeza não tem culpa alguma da 
irresponsabilidade e da má intenção desse ex-servidor que por nove anos esteve aqui na casa, 
só para que as pessoas fiquem conscientes do que esta sendo acusado cada vereador, 
exatamente pelo desvio e pela irresponsabilidade, desse antigo servidor aqui da casa, para que 
as pessoas tenham conhecimento, continuo e peço ao secretário em adoc, Vereador Adroaldo 
De Carli para que faça a leitura de um outro oficio que veio a essa casa; Secretário Vereador 
Adroaldo De Carli; à câmara municipal de Carazinho. Venho respeitosamente me dirigir a esta 
casa(do povo) para que os senhores nos ajudem a resolver algumas duvidas quanto à licença 
para a construção de um posto de combustível esquina 15 de novembro com Marechal 
Floriano. Novos empreendimentos devem ser sempre bem vindos e devem cumprir certas 
normas e leis, principalmente a do bom senso. Antes de citar os pontos mais enigmáticos do 
devido estabelecimento, queremos colocar que a rapidez da liberação da obra com licença para 
a construção, e a rapidez com que a mesma foi desembargada deveria levar a nossa cidade ao 
conhecimento do mundo, no famoso livro dos recordes mundiais. Vejamos: 1) a obra se 
encontra num terreno de 347 m², grudada em duas residências. 2) a rua Marechal Floriano, 
asfaltada, transformou-se numa verdadeira pista de corridas,  a prefeitura parece 
despreocupada com isso e fez uma mistura explosiva: posto de gasolina + loja de conveniência 
+ alta velocidade. Até o momento não vi nenhuma providencia. 3) é sabido que o meio fio das 
calçadas de um posto de gasolina deve obedecer o meio fio. Menos neste. Porque? Porque o 
conselho(?) diz não se importar com isso, não vê mal, e que outros postos também estão 
assim, quer dizer se o padrão está errado vai continuar assim(nunca vai mudar nada então). 4) 
existe agora, no meio de uma área residencial um posto, com troca de óleo, lavagem de carros 
(ambos grudados em residências, e liberadas para funcionar(?), sem nenhum problema. Aliás, 
olhando o mapa da cidade, está área é toda residencial, somente a área do posto é Z2, quem 
aprovou não se importou com isso? É do conhecimento da secretaria de vigilância sanitária tal 
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fato? 5) no nosso jornal local, há propagandas de que em breve, na rua marechal Floriano, 
haverá mais um posto com a marca BR. Detalhe: o endereço do posto consta como rua 15 de 
novembro, e conforme informação extra-oficial da consultoria da BR e donos de postos BR, a 
Petrobrás não tem este empreendimento sob sua bandeira. Mas está no jornal, (como?) 6)  
espera-se que logo em breve saia o “habita-se” do grande empreendimento, baseado na licença 
de operação. Detalhe: nada consta na FEPAM sobre tal licença até o momento deste 
comunicado. Portanto, venho à casa do povo, em meu nome e de vários moradores, saber o 
que está correto e o que não está; o que pode e o que não pode; o que é ético e o que não é. 
Queria apenas lembrar que os moradores desta área também fazem parte da cidade e tem 
suas opiniões. Esperamos que esta casa nos dê respostas quanto à nossas dúvidas. E para ser 
justo, queria agradecer ao atual secretário da pasta, Sr. Alexandre Kochenborguer, que nos tem 
sido prestativo e paciente. Porém, não participou da liberação da dita obra, e tem agora este 
“tijolo quente” nas mãos. Na minha opinião, o legislativo tem o dever e o poder de fiscalizar, ver 
a veracidade dos fatos, inclusive se existe algum dano aos moradores desta área, e até mesmo, 
se a propaganda vinculada ao meio de comunicação citado, condiz com a realidade, ou não 
com a realidade, para que isso também não traga prejuízos a outros cidadãos (salvo melhor 
juízo). Gostaria que os senhores tratassem do caso com prioridade, e que este assunto faça 
parte da pauta o mais urgente possível. Atenciosamente. Gerson Luis Urnau. Carazinho, 04 de 
agosto de 2008; segue em anexo cópia do jornal, referido propaganda, como também fotos do 
local citado;  Presidente Vereador Cláudio Santos; após feita a leitura do expediente nós 
passamos ao intervalo regimental, pergunto aos senhores vereadores faremos o intervalo 
regimental ou podemos prosseguir para as homenagens; seguimos então para a entrega das 
homenagens, convido o secretário, Vereador Adroaldo De Carli, para fazer a leitura da lei 
municipal que concede a comenda Leonel de Moura Brizola à Associação Comercial e Industrial 
de Carazinho, convido os lideres para que também acompanhem o presidente da ACIC, Sr. 
Sidnei Meyer, até a mesa, solicito aos lideres de bancada para que os conduza; peço ao 
Secretário Vereador Adroaldo De Carli para fazer a leitura do decreto; Secretário Vereador 
Adroaldo De Carli; Decreto Legislativo nº 15/08 de 29 de julho de 2008. Ementa: dispõe sobre 
a concessão da honraria Comenda Leonel de Moura Brizola à Associação Comercial e 
Industrial de Carazinho, ACIC, nos termos da lei municipal nº 6.800/2008, Vereador Luiz Leite 
presidente da câmara municipal de Carazinho do estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 
atribuições legais decreta: art. 1º - é concedida a honraria “Comenda Leonel de Moura Brizola”, 
a Associação Comercial e Industrial de Carazinho – ACIC, nos termos da lei municipal nº 
6.800/2008, pelos relevantes serviços prestados ao município de Carazinho e pela 
comemoração dos 90 anos de fundação e atividades. Art. 2º - A entrega da honraria será no dia 
04 de agosto de 2008 na reunião ordinária desta casa legislativa. Art. 3º - este decreto 
legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das reuniões, em 29 de julho de 
2008. Vereador Luiz Leite – Presidente. Vereador Jaime Fragoso – secretário deste poder 
legislativo; Presidente Vereador Cláudio Santos; peço ao Vereador Adroaldo De Carli, 
proponente deste requerimento para fazer a entrega da comenda ao presidente Sidnei Olavo 
Meyer; colocamos a palavra à disposição do homenageado; Sr. Sidnei Olavo Meyer; 
saudando o Vereador Cláudio Santos, presidente em exercício desta casa gostaria de saudar 
os demais vereadores, senhoras e senhores, em nome da Associação Comercial e Industrial de 
Carazinho nesse ano que comemora seus 90 anos de atividade, realmente gostaríamos muito 
de agradecer esta lembrança da casa, essa lembrança da câmara de vereadores, e 
rapidamente gostaria de fazer alguns comentários em relação à história da ACIC, primeiro dizer 
que a ACIC é anterior ao município de Carazinho, então já que nós estamos com 90 anos, e 
sendo uma entidade que coordenou o movimento emancipacionista deste município, então ela 
foi fundamental desde o inicio de Carazinho, dizer que esse seu inicio foi em 15 de janeiro de 
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1918, que inicialmente se chamou Praça de comércio de Carazinho, que em 1º de setembro de 
46 foi também criado o centro das indústrias de Carazinho, e a fusão destas duas entidades em 
11 de outubro de 74 ai sim se tornando a Associação Comercial e Industrial de Carazinho, dizer 
que a nossa entidade a missão principal dela é representar a classe empresarial, estimular o 
empreendedorismo, a fim de promover o crescimento e o fortalecimento das organizações e 
tendo como visão ser referencia na representatividade empresarial e como agente de 
desenvolvimento econômico e social temos a responsabilidade pelo desenvolvimento desse 
município, e essa responsabilidade é em todos os sentidos, quer social, quer político, quer 
empresarial, pra que isso aconteça, temos certeza que as parcerias são fundamentais para que 
nós possamos desenvolver o município, e nesse ano tão importante também e chegando perto 
de um pleito, a gente vem aqui, agora,  pessoalmente fazer um pedido aos vereadores que aqui 
estão, que acima de tudo, não colocamos os projetos pessoais e as cores partidárias acima do 
crescimento de nossa comunidade, gostaria, como um dos últimos convites até, nós vamos no 
dia 22 de agosto fazer uma comemoração ainda ao que se refere aos 90 anos onde essa casa 
será convidada e desde já convido a todos os vereadores, que nós faremos a entrega de dois 
troféus com o nome de Israel de Almeida que foi o primeiro presidente da entidade lá em 1918, 
nós faremos uma homenagem aos ex-presidentes, terá a posse na nova diretoria da entidade 
no dia 22 de agosto já que a nossa termina agora nesse mês de agosto, desde já então, mais 
uma vez, deixo esse convite para que se façam presentes, vai ser no Grêmio Aquático,e mais 
uma vez, por ultimo, em nome dos empresários, em nome do Milton que é um da nossa 
diretoria, em nome desses empresários, nós gostaríamos de agradecer a lembrança de todos 
vocês vereadores e do Vereador Adroaldo De Carli, que teve a oportunidade de fazer esse 
merecimento a essa entidade, mais uma vez dizer que a Associação Comercial e Industrial 
sempre que tiver projeto para o desenvolvimento do nosso município ela será parceira, e isso a 
gente quer deixar independente daquelas pessoas que lá estiverem, muito obrigado, realmente 
ficamos muito satisfeitos de ser lembrados numa data tão especial para a Associação 
Comercial,  obrigado vereadores; Presidente Vereador Cláudio Santos;  passamos a palavra 
ao autor do requerimento, Vereador Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De Carli; senhor 
presidente, senhores vereadores, também uma saudação especial a Dona Iara Vargas 
Albuquerque e seus familiares aqui presentes, ao nosso presidente da ACIC, Sidnei Meyer, 
também ao vice-presidente Milton Schmitt, empresário, associado a essa entidade, demais 
pessoas aqui presentes, Sidnei não poderia deixar, como conhecedor dessa entidade, pois lá 
estive como presidente também, de homenagear essa importante entidade empresarial do 
nosso município, como tu disseste é mais antiga que o próprio município, e foi o inicio do 
processo de emancipação político administrativa do município, feita exatamente pela 
representatividade da Associação Comercial, isso já demonstra naquela época realmente, as 
pessoas que ali, os empresários que integravam essa comissão, tinham as suas preocupações 
e queriam a sua autonomia para se desenvolver, que bom que pensaram assim, e hoje 
Carazinho também deve reconhecer essa entidade, também as suas ações que a entidade tem 
desenvolvido, principalmente no que tange a parcerias com outras entidades, promovendo 
exposições como a expocar, que promove as atividades, promove a indústria, o comércio, 
agropecuária, enfim o processo de desenvolvimento da cidade no setor produtivo esta ai 
representado, e varias outras ações principalmente no que tange também desenvolver 
atividades de desenvolvimento do nosso empresariado, capacitação de empreender através de 
seminários de empreendedorismo, que tem desenvolvido, sempre estimulando o empresário de 
Carazinho a investir cada vez mais e também no sentido de muitas oportunidades, fazer o 
movimento de acolher outras empresas da nossa região para instalação aqui em Carazinho, 
então a gente tem visto ao longo desses anos papéis fundamentais que a ACIC tem 
desenvolvido e tem se integrado junto à comunidade, como foi o caso da instalação da Ulbra, 
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como foi o caso, me lembro recente,  do trevo do baixinho, enfim, vários, eu poderia ficar 
citando horas ai atividades e ações que foram feitas na cidade com a participação da entidade, 
lembro também do trevo do distrito industrial ao qual nós estivemos também presentes,mais 
recente,  mas sabemos que ao longo da história ACIC sempre esteve presente, nunca se omitiu 
inclusive no que foi chamada a participar das grandes decisões do município, então não 
poderíamos deixar de fazer esse reconhecimento a essa entidade que já esta fazendo 90 anos, 
desejar a todos os dirigentes o nosso reconhecimento, daqueles que lá passaram e dos que 
aqui estão, pessoas que voluntariamente se doam para uma entidade, muitas vezes deixando o 
lazer, o trabalho, sua família, representando uma entidade, essas pessoas voluntárias 
realmente merecem o nosso reconhecimento, Sidnei, quero deixar um abraço a toda diretoria 
atual e também por que lá passaram e todos eles com certeza tiveram sua dedicação em nome 
da entidade da grandeza de Carazinho, muito obrigado a todos e parabéns a ACIC; Presidente 
Vereador Cláudio Santos; convido os senhores lideres de bancada para que conduzam até a 
mesa a Senhora Iara Vargas Albuquerque para que também receba a “Comenda Leonel de 
Moura Brizola”; peço também ao secretário Vereador Adroaldo De Carli para fazer a leitura do 
currículo; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; Currículo da Senhora IARA MARIA 
VARGAS ALBUQUERQUE. Natural de Carazinho é filha de Lourival Vargas e Maria Helenita 
Weisheimer Vargas. Casada com Iron Louro Baldo Albuquerque com quem teve 04 filhos, 
Ionara, Karine, Thaise e Orion. Quando jovem fez parte da Diretoria da Juventude do PTB de 
Carazinho, época em que foi eleita Rainha do PTB e do Clube Caixeiral de Carazinho. Durante 
toda sua vida esteve à frente de entidades sociais: Foi uma das Fundadoras da SAIC;  
Participou ativamente do Asilo São Vicente de Paulo desde sua fundação, até os dias de hoje; 
Fez parte da diretoria das Damas de Caridade e da diretoria do Lar da Menina. Foi Presidente 
da Liga Feminina de Combate ao Câncer de 1989 a 1992, tendo sempre participado da diretoria 
da entidade, desde sua fundação há 25 anos. Atualmente trabalha no grupo de Assistência ao 
Doente, Departamento que foi criado na Liga durante a sua gestão com objetivo de realizar 
visitas nas residências para acompanhar a evolução do paciente. Foi Presidente da 
COMDICACAR (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carazinho), 
tendo criado o Fundo Municipal do Conselho da Criança e do Adolescente, conquistado a 
Rubrica para o pagamento dos Servidores do Conselho Tutelar, ampliando e melhorando as 
condições de trabalho dos conselheiros, em 1993, quando então Primeira Dama do Município 
de Carazinho, condição que lhe permitiu atuar em diversas áreas assistindo e implementando 
os Grupos de Terceira Idade, Creches e Entidades Sociais; Idealizou o Albergue de Carazinho 
que teve pleno funcionamento na gestão do Prefeito Iron Albuquerque; Presidente Vereador 
Cláudio Santos; solicito ao Vereador Adroaldo De Carli, secretário, para que faça a leitura do 
decreto que concede a “Comenda Leonel de Mora Brizola” a Senhora Iara Vargas Albuquerque; 
Secretário Vereador Adroaldo De Carli; Câmara Municipal  de Carazinho. Decreto Legislativo 
nº 016/08 de 29 de julho de 2008. Ementa: dispõe sobre a concessão da honraria “Comenda 
Leonel de Moura Brizola” à senhora Iara Vargas Albuquerque, nos termos da lei municipal nº 
6.800/2008. Vereador Luiz Leite, presidente da Câmara Municipal de Carazinho, Estado do Rio 
Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, decreta: Art. 1º - é concedida a honraria 
“comenda Leonel de Moura Brizola” à senhora Iara Vargas Albuquerque, nos termos da lei 
municipal nº 6.800/2008, pelos relevantes serviços prestados ao município de Carazinho, como 
presidente da liga de combate ao câncer por vários anos e como primeira dama no período de 
seis anos, além de liderar diversos projetos sociais no município. Art. 2º - a entrega da honraria 
será no dia 04 de agosto de 2008 na reunião ordinária desta casa legislativa. Art. 3º - este 
decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das reuniões em 29 de julho 
de 2008. Vereador Luiz Leite – presidente e Vereador Jaime Fragoso – secretário do legislativo; 
Presidente Vereador Cláudio Santos; convido o Vereador Antonio Azir, autor deste 
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requerimento para que faça a entrega da comenda Leonel de Moura Brizola à Senhora Iara 
Vargas Albuquerque; nós colocamos a disposição de algum familiar que queira fazer uso da 
palavra pela dona Iara, todos sabemos da sua dedicação, do seu trabalho, mas sabemos 
também que não gosta de fazer uso da palavra, colocamos a disposição de algum familiar que 
queira fazer uso da palavra está a disposição, passamos a palavra a sua filha Ionara para fazer 
também homenagem e reconhecimento; Senhora Ionara; boa noite a todos, aos vereadores 
desta casa, ao publico presente, é sempre uma satisfação receber e acompanhar a nossa mãe, 
saber do trabalho dela para a comunidade de Carazinho, neste momento estar ela aqui 
recebendo este reconhecimento dessa câmara, agradecer não somente ao Vereador Antonio 
Azir que foi quem indicou ela para esse reconhecimento, mas a todos os vereadores, de certa 
forma dizer que nós ficamos bastante emocionados, lembrando sempre que ela em todos os 
momentos foi um exemplo para todos nós, na nossa casa, na nossa família, nos trabalhos 
sociais e na representação de todos nós mediante a sociedade de Carazinho, nossa mãe é uma 
pessoa especial, nós nos sentimos muito honrados de tê-la sempre ao nosso lado, 
agradecemos mais uma vez por esse reconhecimento que entendemos nós realmente seja 
merecido, muito obrigada; Presidente Vereador Cláudio Santos; antes da foto nós 
gostaríamos de passar também a palavra ao Vereador Antonio Azir que é o autor deste 
requerimento que concede a Comenda Leonel de Moura Brizola à senhora Iara Vargas 
Albuquerque, depois da palavra do Vereador Antonio Azir nós gostaríamos de dar o espaço de 
alguns minutos para que os homenageados possam ser parabenizados pelos demais 
vereadores, com a palavra Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, 
senhores vereadores, todas pessoas presentes, principalmente os homenageados, ACIC 
através dos seus diretores, seus colaboradores, a dona Iara acompanhada de seus familiares, a 
imprensa, os nossos funcionários, a nossa saudação, sem duvida nenhuma hoje é uma noite 
que me deixa feliz, porque esta casa esta homenageando com honraria criada onde poderemos 
no decorrer do ano fazer dez homenagens, estamos homenageando uma entidade merecedora 
desta homenagem, como já foi dito aqui pelo Sidnei Meyer, também pelo Vereador Adroaldo De 
Carli, uma entidade muito importante para Carazinho, e que muito bem esta fazendo para o 
nosso município, e certamente continuara nessa mesma trilha, quando pensei em quem 
homenagear em Carazinho logo lembrei da dona Iara, porque tenho acompanhado o trabalho 
da dona Iara mais ou menos há uns 30 anos, desde comecei a trabalhar com o André Azevedo, 
também estudei com a Karine, sua filha, então conheço a família há vários anos e conheço o 
trabalho que a dona Iara sempre fez no anonimato, dona Iara foi àquela pessoa que nunca quis 
ir para o jornal, nunca quis ir para o rádio, dizendo o que estava fazendo para colher algum 
beneficio, a dona Iara sempre se preocupou com as pessoas mais carentes, com as pessoas 
que mais necessitavam da ajuda da nossa sociedade, principalmente com aqueles que tinha 
mais poder de ajudar, dona Iara nunca se furtou de uma palavra amiga a todos que a ela 
procuravam, me lembro das campanhas do Iron, quem o conheceu, sempre agitado, e era na 
dona Iara que ele e a sua família encontravam o ponto de equilíbrio a sensatez, enfim, ela que 
harmonizava a família Albuquerque, família que tão bem fez a Carazinho através de suas 
ações, através da política, através das suas empresas, então creio que fui muito feliz em 
escolher o nome da Iara para ser homenageado, até porque nós não temos culturalmente aqui 
no Brasil, Carazinho também, de lembrar daquelas pessoas que trabalham no anonimato, 
sempre lembramos daquelas que estão na mídia, principalmente as primeiras damas que 
querem colher frutos políticos e depois se candidatar a alguma coisa que trabalham muito em 
prol da sociedade, em prol da nossa comunidade para depois concorrer a algum cargo eletivo, e 
a dona Iara sempre trabalhou muito, muito mesmo, como seu próprio currículo diz, e nunca vi a 
Iara, tanto que ela não gosta nem de falar, ela nunca pensou em ter um resultado político, nem 
para o seu marido, nosso ex-prefeito Iron Albuquerque, assim como para ela ou para sua 
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família, então são pessoas assim que nós deveremos valorizar, que as ex-primeiras damas 
muitas vezes não são lembradas, e são aquelas que muitas vezes são as que mais lutam, são 
as que mais sofrem as conseqüências que nós sabemos de uma campanha, de uma política, e 
a dona Iara, como já disse, sempre esteve lá para que encontrasse a família num ponto de 
equilíbrio, afinal o pilar da família Albuquerque, conhecendo bem a Iara, a Karine, a Thaise, 
Orion, o André que se faz presente, nosso grande amigo, nosso líder aqui também nessa 
cidade, quero agradecer a todos os vereadores que aprovaram a nossa indicação, e dizer que 
estou muito feliz dona Iara por poder ser o autor dessa homenagem, que nós estamos lhe 
prestando essa noite, que o poder legislativo esta lhe rendendo esta homenagem que 
certamente é muito merecida, obrigado pelo seu trabalho, e que o seu trabalho, a sua pessoa 
sirva de exemplo para todos os carazinhenses, obrigado; Presidente Vereador Cláudio 
Santos; convidamos os homenageados para que venham até a frente para  que possam 
registrar com uma foto com todos os vereadores esse momento tão especial para a câmara de 
Carazinho, nós vamos para um intervalo rápido e em seguida voltamos com os trabalhos 
normais desta reunião de hoje, um intervalo de 5 minutos e voltamos em seguida, convidamos a 
Dona Iara e também o Sidnei para que possam  vir aqui à frente para junto com os demais 
vereadores através da foto deixar gravado esse momento importante para a câmara de 
Carazinho e também para o nosso município; após as homenagens, os agradecimentos nós 
continuamos com a reunião ordinária dessa segunda-feira e peço ao Secretário Vereador 
Adroaldo De Carli que faça a leitura das indicações requerimentos e moções da reunião desta 
data; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; indicações: 1676/836/08, Solicita a Sec. de 
Obras para que realize a Limpeza e Capina da Rua Almirante Tamandaré (trecho compreendido 
a Rua Charruas e Rua Carlos MIchelin). Solicitação de Moradores; Vereador Cláudio Santos – 
PSDB;  1677/837/08, Solicita a Secretaria de obras para que realize melhorias na Rua 
Almirante Tamandaré (Trecho compreendido Rua Charruas e Rua Carlos Michelin). Solicitação 
de moradores, Vereador Cláudio Santos – PSDB; 1678/838/08, Solicita a Secretaria de obras 
para que realize a operação Tapa Buracos na Avenida São Bento (no cruzamento da Avenida 
São Bento com a Avenida Flores da Cunha), Vereador Cláudio Santos – PSDB; 1679/839/08, 
Solicita a Secretaria de obras para que realize a operação Tapa Buracos na Avenida Flores da 
Cunha (Próximo a Farmácia Glória N° 3377), Vereador Cláudio Santos – PSDB; 1680/840/08, 
Solicitando a Secretaria de Obras melhorias no calçamento da Rua Décio Martins da Costa, no 
Bairro Medianeira, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 1681/841/08,  Solicitando a Secretaria de 
Obras a restauração da pavimentação com o fechamento de dois buracos na Avenida Flores da 
Cunha, em frente à parada de ônibus do Supermercado Coqueiros, no Centro, Vereador Jaime 
Fragoso – PSDB; 1682/842/08, Solicitando a Secretaria de Obras a realização de patrolamento, 
cascalhamento e compactação na Rua Ataxerxes P. de Brum, entre as Ruas Décio M. da Costa 
e Cel. Pery S. de Quadros, no Bairro Medianeira, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 
1683/843/08, Solicitando a Secretaria de Obras a realização de patrolamento, cascalhamento e 
compactação na Rua Clemente Bernasqui, no Bairro Lilia, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 
1684/844/08, solicita a secretaria de obras melhorias na rua travessa Ipiranga, Vereador 
Cláudio Santos – PSDB; 1685/845/08, Solicita à Secretaria de Obras a colocação de cascalho 
no beco da Ipiranga, Vereador Cláudio Santos – PSDB; 1686/846/08, Solicita à Secretaria de 
Obras a colocação de uma lixeira coletiva em frente ao n° 603 da rua Ipiranga, Vereador 
Cláudio Santos – PSDB; 1687/847/08, solicita com urgência para que a secreta de obras realize 
operação tapa buracos e melhorias no calçamento em toda extensão da rua Tupiniquins, 
localizada no Bairro Alvorada/Conceição. Solicitação dos motoristas e moradores, Vereador 
Adroaldo De Carli – PMDB; 1688/848/08, solicita para que a secretaria de obras realize 
trabalhos de cascalhamento e melhorias no escoamento das águas das chuvas na rua Eduardo 
Gama, localizada no bairro Alvorada. Solicitação dos moradores, Vereador Adroaldo De Carli – 
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PMDB; 1689/849/08, solicito com urgência para que a secretaria de obras realize trabalhos de 
melhoria no escoamento das águas das chuvas na rua avenida Flores da Cunha próximo ao 
posto de combustíveis, localizada no bairro Broecker/Borgueti. Solicitação dos motoristas e 
empresários; Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 1690/850/08, reiterando o pedido para que a 
secretaria de obras realize o patrolamento e cascalhamento da rua Felipe Camarão no Bairro 
Braganholo, Vereador Josélio Guerra – PMDB; 1691/851/08, para que a secretaria de obras 
realize o trabalho de patrolamento e cascalhamento da rua Félix guerra no bairro Winckler, 
Vereador Josélio Guerra – PMDB; 1692/852/08, para que a secretaria de obras realize o 
trabalho de patrolamento, cascalhamento e compactação na rua Piauí no bairro Oriental, 
Vereador Josélio Guerra – PMDB; 1693/853/08, para que a secretaria de obras realize, com 
urgência, a reconstrução do quebra-molas da rua Silva Jardim em frente ao numero 474 no 
bairro Loeff, Vereador Josélio Guerra – PMDB; 1694/854/08, reiterando o pedido para que a 
secretaria de obras realize, com urgência, re-pintura do quebra-molas da rua Silva Jardim em 
frente ao numero 474 no bairro Loeff, Vereador Josélio Guerra – PMDB; 1695/855/08, O 
Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, 
seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal ratificando, para que determine a Secretaria de 
Obras que execute trabalhos  do calçamento da Rua Artur Bernardes no bairro São Miguel; O 
Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, 
seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal ratificando, para que determine a Secretaria de 
Obras que execute trabalhos conserto do calçamento da Rua 3 de outubro no bairro Vargas. 
Solicitação dos moradores; o Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e 
deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que 
determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de conserto do calçamento da Rua 
Humberto Campos no bairro Princesa. Solicitação dos moradores; O Vereador abaixo assinado 
solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de 
conserto do passeio público da Rua Antonio Vargas esquina com Avenida Flores da Cunha em 
frente a antigo lancheria Brutos e Brotos, pois encontra-se em péssimas condições, podendo 
ocasionar acidentes aos transeuntes. Solicitação dos moradores; O Vereador abaixo assinado 
solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de 
conserto do calçamento da Rua Antônio José Barlette no bairro Santo Antônio; O Vereador 
abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado 
oficio ao Senhor Prefeito Municipal, ratificando para que determine a Secretaria de Obras que 
execute trabalhos de recapeamento  asfáltico na Rua Santos Dumont no bairro Glória; Vereador 
Vilson Paese – PDT; 1696/856/08, seja enviado oficio ao prefeito municipal para que determine 
à Secretária de obras que execute trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da Avenida 
Flores da cunha próximo ao abrigo de ônibus localizado em frente aos camelos; para que 
determine à secretaria de obras que execute trabalhos de capina e limpeza em todas as ruas do 
bairro Sandri, para que determine a secretaria de obras que execute trabalhos de pintura do 
quebra mola existente na rua Siqueira campos em frente ao numero 600, no bairro Vila Rica, 
para que determine a secretaria de obras que execute trabalhos de patrolamento, 
cascalhamento, compactação e limpeza da rua Soledade, no bairro Fey, para que determine a 
secretaria de obras que execute trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e 
limpeza na rua Lajeado, no bairro Fey; Vereador Luis Sandri – PDT; 1697/857/08, solicitando ao 
executivo municipal que providencie melhorias junto ao terminal rodoviário Iron Albuquerque, 
pois temos recebido reclamações de que há lugares que em dias de chuva ficam alagados, 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1698/858/08, Solicita à Secretaria de Obras para que realize 
com a maior brevidade possível à pintura dos  quebra-molas existente  na  Rua Anchieta, 
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(Próximo ao CIEP e a Empresa Aqua Mundi). Solicitação dos Moradores, Vereador Cláudio 
Santos – PSDB; seriam essas as indicações dos senhores vereadores na presente reunião; 
Presidente Vereador Cláudio Santos; solicito ao Secretário Vereador Adroaldo De Carli para 
que faça a leitura dos requerimentos apresentando nessa reunião; Secretário Vereador 
Adroaldo De Carli; requerimentos: 1699/230/08, Ofício ao Tenente Coronel DERLI MAXIMINO 
DAL BOSCO – Comandante da Brigada Militar de nosso Município, solicitando em nome do 
Poder Legislativo de Carazinho maior policiamento na Rua GONÇALVES LEDO, trecho 
compreendido entre a Rua Paissandu e Avenida Ipiranga, bairro Pádua, em virtude das 
constantes abordagens dos vândalos nas residências, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
1700/231/08, Ofício ao Ex Diretor desta Casa EUGÊNIO RICARDO ERLO, votos de profundo 
pesar em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento de seu progenitor 
RICARDO ERLO FILHO, transcorrido no último dia 28 de julho, Vereador Paulino de Moura – 
PTB; 1701/232/08, Consignado em Ata e oficiado aos familiares de ULISSES ORLANDI, votos 
de profundo pesar em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento 
transcorrido no último dia 31 de julho, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1702/233/08, O 
Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário seja 
enviado oficio a Centrais Elétricas de Carazinho (Eletrocar) na pessoa do Seu Presidente, Sr. 
Romeu Giacomelli, para que o mesmo determine ao setor técnico que realize a troca de 
lâmpadas novas e mais potentes em toda a extensão da Rua Cláudio Santos no Bairro Vila 
Rica, Vereador Cláudio Santos – PSDB; 1703/234/08, O Vereador abaixo subscrito requer, na 
forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja 
enviado ofício do Poder Legislativo de carazinho a Governadora Yeda Crusius, a Secretária de 
Educação do Estado do Rio Grande do Sul, Sra. Mariza Abreu, ao Líder do Governo e aos 
Líderes de Bancada na Assembléia Legislativa, solicitando que seja revista a posição do 
Governo do Estado em derrubar a Lei que estipula um novo piso salarial para os professores a 
partir de 2010. Há muito tempo se tem buscado uma maior valorização desta classe, pois são 
os professores os principais responsáveis pelo futuro de nosso país. Se queremos e 
precisamos ter professores com qualidade, capacitados para desenvolver seu trabalho desde a 
alfabetização até a profissionalização, temos que proporcionar-lhes condições para isso. O 
salário dos professores de nosso estado está bastante defasado, resultado disso são as 
constantes paralisações que vem ocorrendo onde são solicitadas principalmente melhorias nas 
condições de trabalho. Este novo piso estipulado pelo Governo Federal, vem amenizar parte 
das dificuldades encontradas pelo educador, dificuldades em participar de cursos, em realizar 
cursos de pós-graduação, mestrado, pois é do seu salário que sai o pagamento para estas 
despesas extras e que são tão necessárias para o aprendizado de nossos alunos. Este valor 
talvez ainda não seja o que um professor realmente merece, dada a importância de sua missão, 
mas é um começo, um incentivo depois de tantas batalhas, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
1704/235/08, O vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após aprovado em 
plenário, seja encaminhado ofício a Direção da Rede Record de Televisão, solicitando estudos 
no sentido de que a programação da referida televisão seja novamente transmitida para nossa 
cidade, pois são inúmeras as reclamações que temos ouvido quanto à nova programação da 
TV Pampa. Se ainda há possibilidade, gostaríamos de solicitar que a rede Record volte a ser 
transmitida pela TV Pampa, pois sua programação, com programas relacionados as mais 
diversas áreas é bastante apreciado entre os telespectadores das mais variadas faixas-etárias. 
Realmente muitas pessoas têm nos procurado solicitando nossa intervenção, mas tudo que 
podemos fazer e pedir a direção desta empresa que reveja seu posicionamento quanto à 
continuidade da transmissão da programação da Rede Record para Carazinho e Região. 
Ficaremos no aguardo de uma resposta positiva, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1705/236/08, 
Os Vereadores abaixo assinados solicitam que, após lido e deliberado em Plenário, seja, em 
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nome do Poder Legislativo, encaminhado ofício à Presidência da República, Senado Federal, 
Câmara dos Deputados e Assembléia Legislativa do Estado, solicitando especial atenção ao 
projeto “Crescimento sustentável dos segmentos de médias e pequenas empresas, apontando 
como alternativa os fundos de aval consorciados”. O referido projeto deverá ser ancorado em 
seguro e resseguro das operações pretendidas e necessárias com juros humanos e prazos 
compatíveis.Tal requerimento é motivado pela explanação do Senhor Pery A. Sommer Pereira 
na reunião ordinária do dia 07/07/2008, o qual encontra apoio de todos os Vereadores desta 
Casa. São conhecidos os problemas enfrentados pelas pequenas e médias empresas no Brasil, 
notadamente quanto aos recursos financeiros disponíveis para o capital de giro, ou ainda, 
recursos em longo prazo para a modernização. Identificados por um ideal comum de 
crescimento sustentável, os pequenos poderiam ser organizados em fundos de aval 
consorciados, cujo objetivo seria a viabilização de recursos para investimentos concebidos de 
propósito, dentre eles, a introdução desta grande massa, geradora de empregos e tributos no 
comércio internacional, como necessita o país. O fundo de aval é um instrumento financeiro 
criado com o objetivo de prestar garantia (total ou parcial) aos empréstimos levantados por 
micro e pequenas empresas, que não consigam apresentar outras formas de garantia. O que 
seria impossível na individualidade poderia ser alcançado pelo esforço concentrado da 
comunidade, comprometida com o projeto traçado. Somente através de grandes decisões 
políticas traremos soluções práticas aos nossos problemas de varejo. A formação dos 
consórcios possibilitaria o investimento privado, adaptando-se o projeto às garantias no tocante 
à operação. Sem comprometer o patrimônio individual dos condôminos, o ideal de segurança 
estaria no engajamento de uma apólice de seguro que trouxesse ao investidor a garantia do 
investimento. Plenamente compatível com a legislação vigente, a alternativa mostra-se factível, 
sendo imperiosa a evolução do debate acerca das dificuldades que assolam os pequenos e 
médios empresários, que, inclusive, encontra apoio do Presidente Lula. Sala de Reuniões 
Antônio Libório Berwian, em 04 de Agosto de 2008, todos os vereadores; 1706/237/08, O 
Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com 
a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de carazinho 
Requerimento da Câmara ao Senhor Secretário de Segurança Pública e a  ao Presidente do 
Consepro, Sr Orguim da Rocha,  Delegado Regional Luiz Fernando Pinto de Azevedo, para que 
desmembre a concentração da Delegacia de Polícia de onde se encontram, instalando assim 
uma nova DP nas imediações da Igreja Nossa Senhora de Fátima, objetivando atender os 
Bairros Borghetti, Fey, Alegre, São Sebastião, Planalto, Cantares, Ouro Preto, Esperança, Vila 
Rica, São Jorge, Nova Ouro Preto, Santa Terezinha,  Conceição, Laranjal, Operário, Glória e 
outros da METADE SUL DE CARAZINHO. JUSTIFICATIVA:  Todas as Delegacias se 
concentram num prédio somente, do outro lado da cidade,  obrigando as vítimas a atravessar 
10 KM, que é praticamente o percurso de um lado a outro da cidade, para registrar uma 
ocorrência ou mesmo pedir uma providência. Outro motivo de nossa solicitação e o fato de que 
também o Batalhão da Brigada Militar se encontra instalado no quadrante Norte da cidade, mais 
longe dos ônibus da cidade, e longe do atendimento das necessidades do restante da grande 
maioria da população Sul de Carazinho que se encontra afastada do Plantão Policial e do Posto 
Central da BM, Vereador Felipe Sálvia – PDT; seriam esses os requerimentos para a referida 
reunião; Presidente Vereador Cláudio Santos; dando prosseguimento solicitamos ao 
Secretário Vereador Adroaldo De Carli para que faça a leitura das moções apresentadas pelos 
vereadores na presente data; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; moções:1707/448/08, 
O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de 
congratulações do Poder Legislativo de Carazinho ao novo Presidente do Rotary Clube de 
nossa cidade, Sr. Roberto Sehn.Com certeza o belo trabalho social desenvolvido por esta 
entidade, que é uma organização de líderes de negócios e profissionais, que prestam serviços 
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humanitários, ajudando a estabelecer a paz e a boa vontade no mundo merece destaque, pois 
no mundo em que vivemos são poucas as pessoas engajadas em proporcionar melhor 
qualidade de vida aos que precisam, como o próprio lema principal diz: “Dar de si antes de 
pensar em si”. Que a missão dos rotarianos continue sendo cada vez mais difundida, contando 
sempre com a participação de indivíduos e grupos prestadores de serviços que visem melhorar 
a qualidade de vida, mantendo a dignidade humana e promovendo a compreensão e a paz 
mundial. Receba, Sr. Roberto Sehn, o reconhecimento deste Poder Legislativo Municipal  com 
relação ao Rotary Club, bem como o desejo sincero de que seu período como Presidente desta 
entidade seja repleto de grandes realizações, VFS – PDT; 1708/449/08, O Vereador abaixo 
assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de congratulações do 
Poder Legislativo de Carazinho aos proprietários e funcionários da Marina Veículos, 
concessionária Fiat de nossa cidade, cumprimentado a todos por fazerem parte deste grande 
grupo que é a empresa FIAT no Brasil, e que recentemente conquistou o prêmio de “Melhor 
Empresa 2008”, da Edição “Melhores e Maiores 2008”, da Revista Exame. É extremamente 
relevante o fato de que a empresa conquistou o prêmio de melhor no setor de auto-indústria 
pela 7ª vez, e o primeiro lugar no ranking das melhores pela 2ª vez, pois segundo as palavras 
do presidente da empresa, a relação de parceria com a rede de concessionárias é fundamental 
para o crescimento e desenvolvimento da empresa. Com certeza, se hoje a FIAT é a melhor é 
também em razão do trabalho desenvolvido pelas concessionárias, que são o elo de ligação 
entre a empresa e o cliente, por isso estamos cumprimentando a “Marina Veículos”, por 
contribuir significativamente para o crescimento desta grande empresa que é o Grupo FIAT no 
Brasil, em função do excelente atendimento prestado aos seus clientes e amigos, através da 
capacitação de seus funcionários que desenvolvem com qualidade e eficiência suas tarefas 
colaborando assim para aproximar cada vez mais a empresa do cliente aumentando ainda mais 
sua credibilidade neste concorrido mercado. Todos somos sabedores de que o grande 
crescimento de vendas da marca FIAT em nosso município, deu-se principalmente após o 
surgimento da MARINA VEÍCULOS, que hoje conta com uma equipe de profissionais 
gabaritados, merecendo, portanto, o reconhecimento do nosso Poder Legislativo Municipal, 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1709/450/08, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de 
cumprimentos, parabenizando a Radio Gazeta AM na pessoa do seu Diretor Presidente Orion 
Albuquerque, pela realização do debate dos candidatos a Prefeito de Carazinho pela emissora 
e também inovando e transmitindo pela primeira vez via Internet. O debate foi realizado no dia  
no dia 02.08.08, Vereador Cláudio Santos – PSDB; 1710/451/08, O Vereador abaixo assinado, 
solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício de cumprimentos, parabenizando ao Pastor José Ivo Uchoa ao Casal João Erineu Martins 
e Débora Martins Lideres da Rede de Crianças da Igreja Batista Nacional, pela Formatura da 
Escola de Lideres da Rede de Crianças no Modelo dos 12, evento este ocorrido no dia 03 de 
Agosto de 2008. Que Deus abençoe esta nova Geração de Lideres da Rede de Crianças e 
como esta escrito em Mateus 28-19:20,  que esta seja uma chamada para ir e fazer discípulos 
de todas as nações, Vereador Cláudio Santos – PSDB; 1711/452/08, O Vereador abaixo 
assinado, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício de cumprimentos, parabenizando Bernardo Costa, Betina de Moura, Camille 
Tonon, Diana da Rosa Limberger, Guilherme Lopes, Gustavo Libert, Juliana Rodrigues, 
Leonardo Rodrigues, Lucas de Abreu Martins, Luis Henrique Matos, Kimberli Sauthier de 
Almeida, Manoela Pacifico da Silva, Matheus de Ávila Tempass, Tauana de Ávila Tempass e 
Tauana Pagnussat Melo, pela Formatura da Escola de Lideres da Rede de Crianças no Modelo 
dos 12, evento este ocorrido no dia 03 de Agosto de 2008. Que Deus abençoe cada formando 
desta Escola de Lideres da Rede de Crianças e como esta escrito em Mateus 28-19:20,  que 
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esta seja uma chamada para ir e fazer discípulos de todas as nações, Vereador Cláudio Santos; 
1712/453/08, Ofício CUMPRIMENTANDO o jovem ROBERTO MARTINS pela conquista no 
Campeonato Sul Brasileiro de Bocha Sub 18, realizado na vizinha cidade de Passo Fundo no 
último final de semana, onde o mesmo sagrou-se CAMPEÃO BRASILEIRO DE BOCHA, 
Vereador Paulino de Moura – PTB; 1713/454/08, Ofício CUMPRIMENTANDO os sócios 
proprietários do RESTAURANTE SACRA’S o Senhor JOSÉ HENRIQUE FERRONATO & 
CLEONICE FERRONATTO pelos dezesseis anos de bons serviços prestados a população 
carazinhense e visitantes no ramo de alimentação, completados no mês de julho do corrente 
exercício. A eles o reconhecimento do Poder Legislativo de Carazinho por acreditarem e 
investirem no nosso Município, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1714/455/08, seja enviado 
Oficio parabenizando o casal na pessoa do Sr. José Miguel Mazzutti e a srª Rosa Maria 
Mazzutti, pela comemoração aos seus 40 anos de união em matrimonio, comemorados no dia 
20 de julho de 2008, Vereador Adroaldo De Carli –PMDB; 1715/456/08, seja enviado oficio 
parabenizando ao Deputado estadual do estado do Rio Grande do Sul, na pessoa do Sr. Marcio 
biolchi – PMDB – RS, pela posse como novo secretario de desenvolvimento e assuntos 
internacionais do estado do RS, realizada no dia 29 de julho de 2008, Vereador Adroaldo De 
Carli – PMDB; 1716/457/08, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao 
Senhor DANILO DAL ZOTTO FLORES, DELEGADO DE POLÍCIA, extensivo a todo efetivo 
policial sob seu comando, pelo excelente trabalho realizado com processos que não haviam 
sido encaminhados a Justiça agilizando este processo dando  andamento de forma muito 
competente pela Polícia Civil, trazendo mais confiança  à comunidade em geral.Ao Delegado 
Danilo e a todos os policiais, nosso reconhecimento e agradecimento pelo brilhante empenho 
em zelar pela segurança dos carazinhenses, Vereador Vilson Paese – PDT; 1717/458/08, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário 
para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao Senhor ILÁRIO JANDIR DE DAVIT, 
administrador do HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO pela passagem do 90º Aniversário 
comemorado neste ano.Conhecemos a história de sucesso e desenvolvimento desta entidade 
com tantas conquistas, procurando sempre excelência em seu atendimento o que fez se tornar 
referência na área da saúde atendendo a toda comunidade de Passo Fundo e região e por isso, 
sentimo-nos honrados em prestar esta homenagem.Que o Senhor Ilário de Davit e a todo o 
quadro de funcionários do Hospital São Vicente de Paulo recebam nossas congratulações 
nossos votos de mais sincera estima e reconhecimento, Vereador Vilson Paese – PDT; 
1718/459/08, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio cumprimentando aos PADRES 
JOÃO GHENO NETO da paróquia Bom Jesus, Pedro Onório Gajardo da paróquia Nossa 
Senhora da Glória, Ludgero Mafra da paróquia São José e o Padre Edi Fávero da paróquia 
nossa Senhora de Fátima pela passagem do DIA DO PADRE, comemorado no dia 04 do 
corrente mês. Profissão que exige, além de muito estudo e dedicação, um grande amor ao 
próximo, pois deve se dedicar em primeiro lugar a Deus sobe todas as coisas, depois a seus 
semelhantes vivendo em prol da comunidade.Porém, também são compensados com muitas 
alegrias, quando através da palavra de Deus, fazem com que as pessoas se sintam  melhores,  
amenizando  as dores,  trazendo conforto a muitas famílias e pessoas que necessitam de  uma 
palavra de fé. Aos Padres que assumiram sua missão com amor e resignação, em especial aos 
padres das paróquias de Carazinho, nosso agradecimento, Vereador Vilson Paese – PDT; 
essas senhor presidente foram às moções apresentadas pelos senhores vereadores para a 
presente reunião; questão de ordem presidente; Presidente Vereador Cláudio Santos; 
questão de ordem Vereador Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De Carli; gostaria de 
solicitar que fossem encaminhados para apreciação todos os requerimentos, moções e também 
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os projetos para apreciação em bloco, se assim os nobres colegas edis concordarem; 
Presidente Vereador Cláudio Santos; coloco em discussão a proposição do Vereador 
Adroaldo De Carli se os lideres de bancada concordam, PSDB, Vereador Jaime Fragoso; 
Vereador Jaime Fragoso; de acordo senhor presidente;  Presidente Vereador Cláudio 
Santos; PTB, Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; PTB concorda; Presidente 
Vereador Cláudio Santos;  PMDB, o autor; PDT, Vereador Vilson Paese; Vereador Vilson 
Paese; concordamos senhor presidente com requerimentos, moções e projetos, votação em 
bloco; Presidente Vereador Cláudio Santos; e suprimimos os grande expediente conforme o 
acordo também, solicito ao Secretário Vereador Adroaldo De Carli para fazer a leitura do n° e 
autor dos requerimentos apresentados na presente reunião; Secretário Vereador Adroaldo De 
Carli; requerimentos de nº 01, Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 02 Vereador Paulino de 
Moura – PTB, subscrito pelo Vereador Vilson Paese – PDT; nº 03 Vereador Paulino de Moura – 
PTB; nº 04 Vereador Cláudio Santos – PSDB; nº 05 Vereador Cláudio Santos – PSDB; nº 06 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 07 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 08 de autoria de todos os 
vereadores desta casa; nº 09 Vereador Felipe Sálvia PDT; esses são os requerimentos para 
apreciação em bloco; Presidente Vereador Cláudio Santos; estão em discussão os 
requerimentos, para discussão Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; 
senhor presidente, senhores vereadores, presidente do PMDB Romano Guerra, seu Silveira, os 
filhos do Leonardo, demais pessoas, eu gostaria senhor presidente de aproveitar e falar sobre 
um requerimento que eu fiz na noite de hoje e também de um oficio que deu entrada nesta 
casa, se possível poder discutir ele, nós não tivemos oportunidade na hora da leitura do oficio 
de discutir ele, nós através do requerimento estamos pedindo para o seu Deli Maximiliano Dal 
Bosco comandante da brigada militar do nosso município um policiamento mais ostensivo na 
rua Gonçalves Ledo porque aquele local esta se tornando perigoso, os jovens lá vão tomar a 
sua bebida, fumar o seu cigarro, e ali está preocupante aquela situação e então nós pedimos ao 
comandante da brigada militar e nós sabemos da dificuldade que se encontra o efetivo do 
município de Carazinho, mas também a brigada militar tem correspondido à altura tanto de 
veiculo quanto de equipamento, como de armamento, como de pessoal, então a gente pede 
que se faça um esforço maior, para que nós possamos atender a reivindicação daqueles 
moradores, e senhor presidente, senhores vereadores, mesmo sabedor que aqui nesta casa 
houve uma adequação no plano diretor, mesmo sabedor que a empresa hora que vai se 
instalar, que é um posto de combustível, ali na rua Marechal Deodoro, Floriano, nós vereadores 
temos que nos preocupar, na seguinte situação e eu quero ser bem claro, não quero aqui culpar 
ou buscar culpados, eu quero sim e convido aos colegas vereadores, para ver em loco a 
denuncia que hora foi feita, que o posto não está se adequando a legislação, não esta se 
adequando ao plano diretor, ao plano ambiental, então eu acho que nós podemos sim como 
legislador, quem sabe fazer uma comissão de vereadores aqui e nós irmos até lá, porque 
assim, eu entendo que a lei está votada, entendo que a parte legal hora foi feita, foi pedido, mas 
através desta explanação de oficio e denuncia, porque não deixa de ser uma denuncia, diz que 
a metragem ela não esta correspondente ao que o projeto pedia ou exigia ou fazia, está 
diminuída a metragem até chegar ao fundo de uma das residências, então eu pediria assim, 
encarecidamente, não buscando culpados, não trazendo aqui, se A ou B ou C deixou de fazer, 
ou fez a mais, para que nós possamos, nós poder legislativo se envolver nisso sim, se estiver 
legal, nós pegarmos os engenheiros da prefeitura, pegar os fiscais da prefeitura e ir em loco até 
esse posto e se precisar medir, mede-se, e se precisar fazer as averiguações em loco, o que 
está acontecendo com o meio fio, o que está acontecendo com o plano ambiental, sim Vereador 
Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; obrigado pelo a parte Vereador Paulino de Moura, só 
gostaria de dar uma contribuição com relação a essa denuncia, mas acredito que a primeira 
coisa,  nós os nove vereadores, menos eu, revisem a lei que foi aprovada aqui nesta casa, esta 
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casa aprovou uma lei, eu fui contrário à lei, justifico a lei, já justifiquei a não aprovação, 
proibiram de instalar um posto, mas não proibiram de instalar a casa do lado do posto, e assim 
sucessivamente, diversos erros que devem ter nesse projeto, então sugiro que vocês revisem a 
lei primeiro e depois conversem com a pessoa que autoriza, que faz o licenciamento, que emite 
o licenciamento do município, que tenha absoluta certeza de que essa arquiteta que é a Eliane, 
pessoa muito competente, e acredito que não se equivocou no momento que autorizou, 
também temos o nosso engenheiro, Giovani Fiorezi , que é o licenciador ambiental, acredito 
também que pessoa de extrema competência, que vá fazer uma explicação a todos os 
interessados nessa denuncia, então primeiro sugiro que revisem a lei aprovada, que acredito 
que essa lei tenha bastante erros na hora da redação, obrigado; Vereador Paulino de Moura; 
Vereador Jaime Fragoso depois o Vereador Antonio Azir; Vereador Jaime Fragoso; Vereador 
Paulino de Moura assim, quando estavam construindo esse posto, estivemos lá eu e o 
Vereador Cláudio Santos, não sei se esteve outro vereador, existe uma metragem, que seria da 
Marechal Floriano até as bombas, e pela Marechal Floriano não fechava a metragem, e pelo 
que eu sei eles iam mudar a entrada, e pela construção que eu tenho visto não mudaram a 
entrada, então não esta dentro da lei Vereador Gilnei Jarré, então devemos verificar sim, 
porque pelo que deu pra ver não esta dentro da lei, pela metragem da calçada até as bombas, 
então pelos que eles disseram que iam trocar a entrada e não trocaram, então nós temos que 
verificar sim; Vereador Paulino de Moura; obrigado, Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio 
Azir; quero dizer que não houve problema na lei aprovada nesta casa, o que houve foi que 
enquanto se aprovou a lei nesta casa fazendo algumas alterações o projeto foi liberado na 
prefeitura antes da sanção da lei pelo prefeito, vou dar um exemplo hipotético, foi aprovada na 
segunda-feira e a liberação ocorreu na terça-feira, e o sancionamento da lei ocorreu lá na 
quarta-feira, quinta-feira, então não tem nada haver com a lei aprovada aqui a liberação do 
projeto, a nossa lei foi muito clara, a redação foi correta, até porque era um projeto simples, que 
delimitava alguns espaços com relação a postos de combustíveis, mas foi aprovado na lei 
velha, o projeto hoje daquele posto foi aprovado na lei anterior a nossa lei aqui porque foi à 
liberação imediata, nós aprovamos o projeto na segunda-feira, aprovaram o projeto na terça-
feira, não houve nem tempo do sancionamento da lei, por isso ficou na lei velha e não na lei 
nova, obrigado; Vereador Paulino de Moura; Vereador Vilson Paese; Vereador Vilson Paese; 
senhor presidente, há 15 dias atrás, eu pedi até antes de eu fazer a observação ai, e até para 
ajudar os vereadores, já que abordaram esse assunto, que fossem reparados esses 
microfones, que a grande maioria aqui do plenário diz que não está escutando, ele está dando 
um tipo refluxo, é verdade, ninguém consegue ouvir direito, e isso é novo, colocamos o ano 
passado, e pagamos bastante, então quem colocou tem que vir aqui a esta casa e verificar o 
sistema que não esta bom, ninguém está gostando, senhor presidente, nobre colega, obrigado 
pelo a parte, quando nós estávamos discutindo este projeto Vereador Antonio Azir, Vereador 
Jaime Fragoso e Vereador Paulino de Moura, eu perguntava porque esse posto ia sair na 
esquina com a Farrapos, onde a área é bem maior, esse terreno era do seu Tresi, que era 
exator aqui em Carazinho, e foi desmembrado na época a metade do terreno, então não é um 
terreno todo, é a metade de um terreno urbano, e ai saiu esta construção do posto, e ai eu 
perguntava naquele dia, esta correto? É isto mesmo? Esta tudo legal, agora é claro que os 
vizinhos estão preocupados com a instalação do posto, mas eu vejo posto em todo lugar, 
próximo a residência e até hoje eu não vi uma explosão de um posto no mundo, vi explodi 
avião, vi explodi turbina de tudo que é jeito, menos de posto, então realmente se foi aprovado, 
se concederam, agora fica difícil, por exemplo, para nós, mas nós temos obrigação de ver, mas 
fica difícil, depois dos empreendedores fazer investimentos, ter que voltar atrás, realmente é 
uma situação ruim para nós, obrigado vereador; Vereador Paulino de Moura; eu quero dizer 
para o Vereador Antonio Azir que muito bem falou, que a minha fala seria nesse sentido, 
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estranhamente, é que meu sistema de trabalho ele não é criticar os outros para que eu possa 
crescer em cima dos outros, eu gosto de tentar buscar a solução, mas é estranho, essa câmara 
votar numa segunda-feira um projeto de lei, na terça-feira, correndo, antes de ser sancionado o 
projeto de lei, ser aprovado em cima da lei velha, e não em cima da lei nova, então isso é muito 
estranho, e eu não vejo nada de impossível de que nós possamos verificar em loco juntamente 
com os fiscais da prefeitura, juntamente com os vereadores, que este investimento está fora do 
padrão, tem que ser embargada a obra, parada a obra, porque eu não vejo isso como legal, se 
está ilegal, não interessa a obra que seja, ela tem que ser parada, e tem que ser embargada, 
porque houve uma facilitação, ou houve um direcionamento de alguma coisa estranha nisso ai, 
no mínimo estranha, eu não gosto de acusar ninguém, sem ter prova, mas no mínimo estranha, 
a lei aprova numa segunda-feira a noite, na terça-feira se libera a obra em cima de uma lei 
velha, e a lei nova seria sancionada na quinta-feira, na quarta-feira, na sexta-feira, isso é muito 
estranho, e se é estranho esse poder legislativo tem responsabilidade, mesmo que a lei nossa 
votada possa trazer outras dificuldades que não atinge esse projeto, esse investimento, então 
eu peço encarecidamente a  presidência dessa casa que faça uma comissão junto aos fiscais 
da prefeitura e se tivesse que ir lá com uma trena medir o que esta estabelecido no projeto que 
a entrada seria por uma determinada rua, esta se fazendo por outra entrada, nós temos que ver 
isso, é obrigação do poder legislativo, fiscalizar, mesmo que essa obra seja uma obra privada, 
uma obra que não é publica, nós temos sim obrigação, porque quem fez essa aprovação foi o 
poder publico, então senhor presidente concluirei nesse sentido, de fazer um requerimento 
verbal, que se faça aqui nesse poder uma comissão de vereadores, junte também os fiscais do 
município que eles que tem poder de parar a obra ou pedir que se adeque a legislação mas nós 
devemos sim acompanhar juntamente com os fiscais nós os vereadores, seria isso senhor 
presidente, senhores vereadores, muito obrigado;  Presidente Vereador Cláudio Santos; 
continua, pedimos ao plenário que se manifeste, eu gostaria de solicitar ao Vereador Jaime 
Fragoso, segundo vice-presidente que assuma os trabalhos para que eu possa me pronunciar 
na tribuna; desculpa, vou me redimir, Vereador Vilson Paese segundo vice-presidente, 
desculpas, é que o discurso estava paralelo, desculpa; Presidente Vereador Vilson Paese; 
assumo os trabalhos da mesa e quero pedir ao amigo que realmente nossa amizade esta acima 
de qualquer turbulência que vossa senhoria permaneça tranqüilo, calmo, tome um cafezinho, 
um chazinho daqui a pouco para que nós possamos terminar, depois nós batemos um papo, 
passo de imediato a palavra ao Vereador Cláudio Santos para as suas explicações, em seguida 
conversamos meu amigo, não posso lhe dar um a parte porque não está no regimento, não 
posso, não posso meu amigo, por gentileza, tem a palavra vereador; Vereador Paulino de 
Moura; questão de ordem senhor presidente, até em respeito a esse cidadão, eu pediria 
encarecidamente a vossa excelência que está conduzindo a reunião de que dê um à parte para 
ele, para que ele possa se explicar como cidadão, que já foi dado outras vezes nesse plenário 
aqui, e para outras pessoas; Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Paulino de Moura, 
vossa excelência sabe que isso não é regimental, mas se a maioria do plenário decidir, que 
querem ouvir, não é regimental, muito obrigado, muito obrigado,muito obrigado meu irmão, está 
ótimo, que Deus abençoe nós e que tenha uma boa saúde, tem a palavra Vereador Cláudio 
Santos; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, colegas vereadores, nós voltamos a 
debater esse assunto, e muito bem disse o Vereador Paulino de Moura, que uma das funções 
dessa casa, dos vereadores, é fiscalizar, e com esse intuito que vem a essa casa esse dossiê, 
esse mini dossiê, esse requerimento à câmara que justamente os vereadores possam fiscalizar 
essa situação, e não é somente, Vereador Jaime Fragoso, a questão da metragem, até porque 
a metragem ela já foi adequada, a metragem ela foi acertada, porque pedia nesse projeto que a 
frente desse posto fosse pra rua Marechal Floriano, como não tinha metragem suficiente, foi 
invertida a entrada deste posto da Marechal Floriano para a 15 de Novembro, e foi dado o 
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parecer técnico pelo planejamento do município aceitando a mudança porque foi mudado no 
registro de imóveis à frente do terreno e passou a ser então pela rua 15 de Novembro, mas 
outra coisa que é até importante, que outros vereadores que queiram participar dessa 
comissão, seria importante a participação Vereador Vilson Paese, presidente nesse momento,  
porque são outros problemas que começam a preocupar não somente o morador que já tinha a 
casa ali do lado mas outros moradores também, no sentido da rua 15 de Novembro, nós temos 
encostado a uma residência a super troca de óleo deste posto, nós temos do outro lado, 
inclusive tem as fotos e nós já passamos por lá e gostaríamos que os vereadores verificassem 
em loco o que aconteceu, no lado da Marechal Floriano, foi feito o rebaixamento do meio fio em 
toda a extensão do posto, e a lei não permite, a lei permite que seja rebaixado o meio fio 
somente na parte frontal do estabelecimento e não na parte lateral, inclusive o desnível do 
próprio terreno faz com que a ducha rápida que tem do lado, pelo lado da Marechal Floriano, 
escoe toda na rua, ela vai ser escoada toda na rua, por cima da calçada antes e depois na rua, 
e certamente conforme o movimento de lavagem que venha a ter ali, lá embaixo, onde o 
Vereador Vilson Paese  falava, com relação a Farrapos, vai ser escorrida essa água lá para 
baixo, e a gente não sabe onde vai parar, a mesma coisa nos preocupa com relação à troca de 
óleo, onde vai ser colocado esse resíduo de troca de óleo, vai ser ligado na tubulação normal, 
vai sair onde? Na sanga? Nós temos esse projeto o OK da Fepam, do meio ambiente do 
município? Nós temos nesse projeto o OK da vigilância sanitária? Então acho que apenas e tão 
somente o que esta pessoa esta pedindo aos vereadores é que fiscalizem nesse sentido como 
vereador, se todos esses itens estão sendo obedecidos, porque eu acho que é pior para o 
município, pior para o erário publico, a partir do momento que esteja essa obra totalmente 
concluída, e de repente seja embargada, e tenha alguém que pagar isso, e com certeza quem 
vai pagar vai ser o município, então eu conclamo aos vereadores, não somente  a comissão 
determinada pelo presidente, ou pela mesa, mas os vereadores que quiserem fazer parte nós 
podemos marcar um horário, até amanhã à tarde se assim entender, para que a gente possa 
buscar essas informações e que sejam respondidas essas perguntas a quem fez essas 
perguntas, porque ele procura o órgão fiscalizador, e cada um dos vereadores tem essa função 
de fiscalizar, então eu gostaria de convidar os vereadores que queiram participar, ir lá para que 
a gente possa ver de perto o que possa, o que venha a acontecer para que mais tarde não 
tenha o erário publico prejuízo, porque certamente terá, então são preocupações, por exemplo,  
com relação a Fepam, que ainda não tem a licença de operação deste posto, que está quase 
que praticamente concluído, e outras questões também que preocupam, inclusive o que nos 
preocupa, Vereador Paulino de Moura, já lhe concedo a parte, com relação à própria 
propaganda enganosa, não do órgão de imprensa, mas de quem é o autor dessa propaganda, 
onde no dia 29 de julho, agora de 2008, no próprio jornal Diário da Manhã, como faz parte aqui, 
diz: Bellenzier centro de serviços, Bellenzier Combustíveis, breve mais um posto na rua 
Marechal Floriano oferecendo produtos de qualidade com a marca Petrobrás, e não é a 
Marechal Floriano, ela é na rua 15 de Novembro à frente do posto, então de qualquer forma 
vem a ser uma propaganda enganosa, e nós queremos descobrir exatamente o que esta 
acontecendo para que possamos responder a essa pessoa que procura o legislativo para 
buscar resposta, Vereador Paulino de Moura com a palavra; Vereador Paulino de Moura; até 
só para pedir, colega Vereador Cláudio Santos de que vossa excelência, então, reassumindo os 
trabalhos dessa casa e hoje presidente em exercício, marque um horário e veja quais os 
vereadores que gostariam de ir lá, só que nós temos que ir realmente em loco, então se for às 
15 horas, vossa excelência marque o horário e eu gostaria de estar presente também, então na 
volta sua à presidência, quando for encerrar a reunião, nos diga o horário e local para que nós 
possamos ir lá ver em loco essa situação, obrigado; Vereador Cláudio Santos; pois não 
Vereador Paulino de Moura assim que a gente reassuma então os trabalhos, vamos fazer a 
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convocação dos vereadores que queiram participar, não há numero determinado para que os 
vereadores participam, para que a gente possa enquanto poder legislativo levar à essa pessoa 
que busca essa casa as informações referentes a esse meu dossiê, seria essas senhor 
presidente essas colocações; Presidente Vereador Vilson Paese; após as palavras do 
Vereador Cláudio Santos, presidente em exercício, primeiro presidente, passamos então a ele a 
continuação dos trabalhos da mesa, sem antes não deixar de saudar nosso amigo Luis 
presidente do Sindicato(...), da nossa querida Eletrocar, também delegado hoje em Porto 
Alegre, nosso abraço e satisfação de estar presente; Presidente Vereador Cláudio Santos; 
reassumo os trabalhos, continua em discussão os requerimentos e também esse oficio enviado 
a câmara de vereadores; Vereador Gilnei Jarré; senhor presidente, senhores vereadores, 
amigos que nos assistem na noite de hoje, imprensa, vamos fugir também do protocolo, não 
fizemos requerimentos, indicações, moções, mas viemos a essa tribuna reivindicar novamente 
melhorias para as empresas de Carazinho, estamos aqui reivindicando melhorias que o 
município não contempla, e sim o poder publico disponibiliza que seria cascalhamento e 
patrolamento da industria e comércio rações Lageti, que por diversas vezes estamos 
reivindicando, não estamos sendo atendidos, mas acho que agora chegou no limite, onde a 
empresa foi notificada pelo ministério da agricultura, acreditamos que o nosso poder ajude essa 
empresa senão é mais uma empresa que se vai de Carazinho, entramos também com um 
projeto de lei complementar, onde acresce um parágrafo único a um artigo, onde proíbe, 
locomotivas com ou sem carga ou quaisquer espécies de veículos que utilize a linha férrea 
como forma de locomoção, elas não poderão trafegar no município de Carazinho, no período 
que compreende das 22:00 horas às 06:00 horas do dia seguinte, motivo esse que por diversos 
anos o trem se locomove por dentro de Carazinho, que de uns anos para cá não esta mais 
ativo, esta desativado o trajeto de Carazinho a Cruz Alta e vice versa, Cruz Alta a Carazinho, e 
sendo utilizado somente os nossos trilhos para coleta de vagões de carga, carregados nas 
empresas Cotrijal, Bunge e Ross, acreditamos que esse trabalho poderá ser realizado durante o 
dia, e assim não causando mais danos a essas pessoas, que por uma forma ou outra não 
conseguem dormir a noite, então acho que chegou no limite, com certeza sendo constitucional 
esse projeto, antecipo pedindo aprovação dos nobres colegas deste projeto, muito obrigado; 
Presidente Vereador Cláudio Santos;  continua em discussão os requerimentos, Vereador 
Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores vereadores, todas as 
pessoas já saudadas, a questão do oficio que veio para esta casa, eu também concordo com os 
vereadores que me antecederam, porque é muito estranho a maneira como aconteceu toda 
este projeto, foi feito manobras para se adequar à lei, e hoje na pratica a gente vê que não esta 
contemplado na construção física aquilo que constava no projeto da construção, então 
realmente até para fugir das leis, fugir da fiscalização desta casa, mais uma vez o poder 
econômico me parece que quer massacrar,quer ser o rolo compressor, e passarem por cima de 
todas as leis, com manobras como essa que aconteceu, o posto foi aprovado até para fugir da 
lei, foi aprovado com a sua frente para a rua 15 de Novembro, e hoje não é isso que se vê no 
local, está na Marechal Floriano, então acho que esta casa, até para não passar por descuido, 
por omissa, até, vou dizer uma palavra, para que alguém pense que esta casa é enganada 
facilmente, fica por isso mesmo, então nós temos que ir a fundo nessa questão, mesmo que 
seja um empreendimento que venha dar algum emprego, que se adapte a lei, que se adapte a 
norma, quero dizer que o costume só faz lei quando não existe a lei, se um posto ou outros 
postos estão errados, não é por isso que nós devemos permanecer no erro e deixar que outros 
postos sejam construídos com os mesmos erros, seria essa a minha colocação, porque esse 
posto deu muita polemica, um à parte ao Vereador Jaime Fragoso; Vereador Jaime Fragoso; 
só para colaborar vereador, acho que teria que ser feita hoje, formada a comissão, para essa 
semana a gente trabalhar nisso já, nominar os vereadores que querem participar, não sei 
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quantos, eu já me coloco a disposição, porque eu fui um dos que foi lá quando já estavam 
construindo o posto; Vereador Antonio Azir; tudo bem, então seria isso senhor presidente, 
senhores vereadores, muito obrigado; Presidente Vereador Cláudio Santos; continua em 
discussão, Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores 
vereadores, pessoas que assistem a reunião na casa do povo na noite de hoje, senhores 
vereadores, vendo vários vereadores que me antecederam, discutir o problema desse posto, é 
realmente sério o que o Doutor Urnau pede para essa casa e nós somos fiscalizadores desse 
município, a gente tem que realmente fiscalizar, Vereador Antonio Azir disse que a frente desse 
posto é para a 15 e a frente esta para a Marechal Floriano, eu me recordo, nessa rua mora 
minha família, meus pais, eu me recordo da luta dos moradores, em não querer o posto de 
gasolina neste local, nós temos, presidente desta casa, Vereador Cláudio Santos, sim que 
formar uma Comissão e ir para os fiscais para em loco ver o problema desse posto, mas 
senhores vereadores, entrei com dois requerimentos na noite de hoje, um pedindo para que o 
secretário de segurança do estado, o presidente do consepro, o Senhor Orguim, peça o 
desmembramento da nossa delegacia de policia civil para o bairro Borguetti, Bairro Borguetti ali 
se encontra não só o bairro Borguetti, mas o bairro Fey, bairro Alegre,  o bairro São Sebastião, 
o Planalto, o Cantares, o Ouro Preto, o Esperança, Vila Rica, São Jorge, Nova Ouro Preto, 
Santa Terezinha, Conceição, Laranjal, Operário, Glória e outros, chamado metade sul, eles 
pedem há muito tempo uma delegacia de policia no bairro Borguetti, fica difícil para uma pessoa 
quando tem que fazer uma reclamação, atravessar a cidade inteira e vir até aqui a delegacia 
que fica na outra ponta da cidade, nada mais justo que se desmembre a nossa delegacia, se 
consiga um espaço para uma nova delegacia no bairro Borguetti, para atender esse povo que 
fica tão longe da policia, que tem atravessar a cidade para vir fazer a reclamação de alguma 
ocorrência, visto que nossa brigada militar também fica na Pátria, bem longe, aquele postinho 
que fica na Fátima está desativado, também senhor presidente entrei com um novo 
requerimento pedindo que volte a transmissão da rede Record, que hoje mudou para a Pampa, 
para que a Record volte, há inúmeras reclamações, a gente que esta em campanha, está 
nesses bairros, a gente vê reclamações todos os dias do povo pedindo para que o sinal da 
Record volte, então não sei se vou conseguir meu intento, mas meu requerimento vai entrar em 
votação agora, espero que meus pares, os senhores vereadores ajudem a aprovar, que é uma 
vontade do povo de Carazinho que volte o sinal da teve Record, muito obrigado; Presidente 
Vereador Cláudio Santos; continua em discussão os requerimentos, não havendo vereador 
que queira se manifestar colocamos em votação, aprovados os requerimentos por unanimidade; 
peço ao Secretário Vereador Adroaldo De Carli para que faça a leitura do nº e autor das 
moções que deram entrada nessa noite; Secretário Vereador Adroaldo De Carli;  moção de 
nº 01 Vereador Felipe Sálvia – PDT, nº 02 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 03 Vereador 
Cláudio Santos – PSDB; nº 04 – Vereador Cláudio Santos – PSDB; nº 05 Vereador Cláudio 
Santos – PSDB; nº 06 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 07 Vereador Paulino de Moura – 
PTB; nº 08 Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº 09 Vereador Adroaldo De Carli – PMDB, 
subscrito pelos demais vereadores; nº 10 Vereador Vilson Paese – PDT; nº 11 Vereador Vilson 
Paese – PDT, subscrito pelo Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; moção nº 12 realmente 
vereador, também de autoria do Vereador Vilson Paese - PDT, subscrito pelo Vereador 
Adroaldo De Carli – PMDB; Presidente Vereador Cláudio Santos; está em discussão as 
moções apresentadas pelos vereadores, com a palavra o Vereador Vilson Paese; Vereador 
Vilson Paese; senhor presidente, nobres colegas, imprensa aqui presente, comunidade, 
funcionários, o nosso boa noite, meu querido amigo e colega Vereador Adroaldo De Carli, não 
tem mais como não ficar atento quando é lido uma moção aqui, até o numero, quanto mais o 
texto, por isso nós estávamos cuidando e eu dizia, apresentei três e só apareceu duas, e nós 
estamos com essa preocupação hoje com relação a moções, então apresentei hoje para que 
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nós fossemos abençoados, esse plenário e principalmente esse vereador, uma moção pelo dia 
do padre, que é hoje, endereçado a todos os sacerdotes de nossa cidade, a todas as igrejas, 
porque nós lembramos realmente das datas importantes, por isso o motivo da nossa moção aos 
padres que trabalham e trabalham muito, e nós sabemos disso quando nós precisamos, quando 
a nossa família precisa, eu já precisei em momentos muito difíceis da minha vida e fui muito 
bem atendido e servido, principalmente pelo meu querido padre na minha paróquia que é o 
padre Gueno, por isso o motivo da moção para o dia do padre, fizemos uma outra moção, ao 
hospital São Vicente de Paula, lá em Passo Fundo, da nossa vizinha cidade, 90 anos, Vereador 
Antonio Azir, de bons serviços prestados, a toda a região, hospital esse que atende gente de 
Santa Catarina, Paraná, até gente de São Paulo, e outros estado mais distantes, pela 
qualidade, pelo numero de profissionais em todas as áreas que atende lá, e nós sabemos 
quantas pessoas em estado grave de Carazinho, quando vão ao hospital de Carazinho, mas 
nós não temos todas as condições para atender casos graves, é deslocado o paciente daqui 
com a ambulância, para andarem 20 minutos daqui a Passo Fundo, para chegar nesse hospital 
e ser bem atendido, e a pessoa muitas e muitas vezes volta feliz da vida e com saúde, por isso 
nossa lembrança e essa homenagem, esta moção ao hospital São Vicente de Paula, e a outra 
moção que eu falava e pedia em tempo, na ultima reunião, quando dizia que ia apresentar na 
noite de hoje para o delegado Danilo, delegado esse que foi rever todas as gavetas da 
delegacia, para buscar inquéritos que lá estavam engavetados e que não tinham sido 
mandados para a justiça, inclusive inquéritos que abalaram a nossa sociedade, por isso nós 
temos que parabenizar ao delegado, porque quando nos cobram aqui deste poder atitudes e 
trabalho, e nós que somos servidor publico, tanto do Juiz, promotor, como legislativo e 
executivo, também a nossa delegacia de policia, nossa brigada militar, nós todos somos 
servidores, e quando tem um servidor que serve bem nós temos que também homenagear e 
agradecer, muito obrigado senhor presidente, era isso que nós tínhamos que colocar com 
relação as três moções apresentadas por nós na noite de hoje; Presidente Vereador Cláudio 
Santos; continua em discussão as moções, Vereador Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo 
De Carli; senhor presidente, senhores vereadores, representantes da imprensa aqui presentes, 
não poderíamos deixar de vir aqui até agradecer os colegas vereadores que também assinaram 
a moção parabenizando nosso deputado Marcio Biolchi, deputado estadual, que assumiu a 
secretária, SEDAI,secretaria de desenvolvimento e assuntos internacionais do governo do 
estado, e realmente é um orgulho para Carazinho mais um carazinhense de destaque a nível de 
estado, já tivemos nosso colega Vereador Ronaldo Nogueira, agora como presidente da 
Fundação Gaúcha do trabalho e ação social, e agora mais um carazinhense que foi nosso 
colega vereador aqui desta casa, Marcio biolchi, como secretário de desenvolvimento de 
assuntos internacionais, então realmente Carazinho está de parabéns, ganhando destaque a 
nível da política regional, estadual, e isto realmente quem ganha é a comunidade de Carazinho, 
esperamos que através do Marcio tenhamos grandes projetos não só para o estado mas para a 
região de Carazinho em especial nossa cidade também seja beneficiada, quem sabe,  com 
grande projeto aqui para a nossa cidade, acredito, senhor presidente, ai que esta o dinamismo 
da câmara de vereadores de Carazinho, que formou dois políticos, que na verdade iniciaram 
suas carreiras políticas aqui nesta casa, e acho que assim como outros que no passado tiveram 
grandes destaques regionais ou estadual, então acho que carazinho esta de parabéns, a 
comunidade como um todo e certamente vamos colher os frutos dessas duas indicações e 
também dizer que estamos muito satisfeitos em termos lá um representante que possa nos 
auxiliar na nossa cidade no seu desenvolvimento, era isso senhor presidente, senhor 
presidente, muito obrigado; Presidente Vereador Cláudio Santos; continua em discussão as 
moções, Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, 
senhores vereadores, vou me posicionar e creio que vou criar uma polemica, mas a polemica é 
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boa e salutar, desde que seja bem discutida, bem analisada, a situação da moção do Vereador 
Vilson Paese, eu o parabenizo, mas o discurso eu vou fazer alguns contraditórios, o que 
acontece com nós seres humanos, nós não devemos adorar pessoas, não devemos adorar 
imagens, devemos adorar um Deus que nos criou, que nos deu vida, que sabe tudo, que vê 
tudo, que conhece tudo de nós, porque eu acho que nós seres humanos, nós primeiro 
adoramos o padre, nós primeiro adoramos o Pastor, e nós esquecemos de adorar a Deus, de 
conversar com Deus, de pedir que Deus interceda nas nossas vidas, então é uma polemica que 
eu sinto no meu coração, que eu precisava dizer isso, eu acho que nós como sociedade 
constituída, nós temos um mesmo Deus, eu hoje sou evangélico, mas eu tenho o Deus que o 
Paese tem como católico, mas nós deveríamos primeiro adorar a Ele, Ele é o Senhor de tudo, 
Ele é o senhor de nossas vidas, Ele é o senhor dos nossos mandatos, Ele é o senhor da nossa 
saúde, e o que nós fizemos? Nós adoramos primeiro as pessoas e as imagens, então eu acho 
que nós seres humanos, principalmente esse poder legislativo constituído por dez pessoas 
maravilhosas, dez pessoas inteligentíssimas, nós devemos sim primeiro adorar a Deus, primeiro 
a Deus, e depois as....(falha conexão programa rádio pró plenário)....Vereador Vilson 
Paese;....(falha conexão programa rádio pró plenário)....por você, mas tu esta sendo de uma 
infelicidade das maiores que eu  vi nessa tribuna, quem de nós não adora Deus? Sobre todas 
as coisas, agora esse parlamento já homenageou todos os pastores de nossa cidade, quem 
passou por aqui, e nos estamos simplesmente homenageando o dia do padre, simplesmente 
isso, agora, adorar, nós só adoramos a Deus, que eu não estou aqui adorando padre nenhum, 
eu estou fazendo uma moção pelo dia do sacerdote, como nós já fizemos para todos os que 
trabalham, isso é apenas uma moção para lembrança do dia do sacerdote, obrigado; Vereador 
Paulino de Moura; eu votarei favorável, já disse no principio, mas quando vossa excelência 
usa dessa tribuna, vossa excelência reverencia ao padre, então o discurso é um, a pratica é 
outra, então assim, eu não quero criar uma celeuma eu vou votar favorável, porque eu acho que 
o dia do padre tem que ser reverenciado sim, mas o que eu queria discutir, o que eu queria 
interagir, é a situação de que nós seres humanos, aqui por exemplo estão jovens, estão 
crianças, estão pessoas, que nós seres humanos, eu também faço a minha meia culpa, que nós 
não devemos adorar pessoas, nós não devemos adorar imagens, devemos adorar sim a Deus, 
como o senhor adora, tenho certeza disso, só que o senhor disse aqui nessa tribuna que o 
senhor quando sente necessidade, e teve muitas dificuldades na sua vida, e eu sou um cidadão 
que lhe respeito muito pelo que o senhor sofreu, e o homem que o senhor é hoje, o pai de 
família que o senhor é hoje, só que eu queria assim, criar uma discussão de que nós devemos 
primeiro adorar Deus, depois adorar o pastor, depois adorar o padre, e depois adorar a imagem, 
senhor presidente, o senhor me desculpe eu ter que usar desta tribuna para dizer isso mas eu 
acho que é a mais pura verdade, até porque tem alguns, e tem outros que dizem que adoram a 
Deus, e ao mesmo tempo.... (falha conexão programa rádio pró plenário)....conseguimos adorar 
o mesmo Deus que é o seu que é o meu Deus, primeiro Ele e depois as coisas do mundo, seria 
isso senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado; Presidente Vereador Cláudio 
Santos; gostaria que o Vereador Vilson Paese assumisse de novo para que eu pudesse fazer 
uso da palavra, faz favor; Presidente Vereador Vilson Paese; assumo os trabalhos da mesa e 
passo de imediato a palavra ao Vereador Cláudio Santos para que possa se expressar com 
relação às moções; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, colegas vereadores, retorno 
a essa tribuna não tendo nada haver com a vossa moção essas colocações, mas eu também 
entrei com uma moção parabenizando pela formatura da escola de lideres da rede de crianças, 
modelo dos 12, na igreja Batista Nacional da qual sou membro, e apenas para que fique claro, 
como é que funciona essa rede de criança, e como funciona rapidamente em poucas palavras o 
pensamento da igreja batista nacional, como disse, do qual sou membro dela aqui em 
Carazinho, nós temos um lema em 2008 o ano a favor de Deus, Ele, Deus, nos levara a crescer 
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e prosperar em  todas as áreas de nossas vidas, como devemos agir para que isso se torne 
uma realidade em nossa vida pessoal e familiar, na igreja, no trabalho, na escola em todos os 
setores, e também dizer, chamar inclusive a atenção de que se queremos lideres fortes no 
futuro, devemos equipá-los hoje, pensando nisso é que a IBN aqui de Carazinho tem esse 
programa para preparar seus lideres para o futuro, a escola de lideres trata-se de uma escola 
que trabalha os valores, os princípios éticos morais para formação de caráter ajustado, 
entendemos que muitas são as feridas que nossas crianças tem recebido em sua auto estima, o 
quanto eu me amo, em sua auto imagem, como eu me vejo, em seu auto conceito, o que eu 
penso sobre mim mesmo, qual o valor que tenho de mim mesmo, através da escola de lideres e 
outros cursos procuramos trabalhar esses valores, pois cremos que ninguém levara outro além 
de si mesmo, buscamos excelência nesse preparo, pois cremos que crianças ajustadas farão 
diferença por onde passarem, nosso sonho maior para toda sociedade carazinhense é termos 
uma escola de ensino fundamental baseada por princípios, e esta sendo lançado então dessa 
forma a semente e tivemos a formatura dessa primeira turma da escola de lideres de crianças 
da Igreja Batista nacional, neste dia 03, só para deixar registrado senhor presidente, a 
preocupação, tenho certeza que outras instituições religiosas pensam no futuro através do 
presente que é a criança que certamente com uma base melhor ela vai ter sem duvida alguma 
um futuro melhor, não somente para ela, mas para sua família, para o seu bairro, para o seu 
município, para todos os locais onde essa criança mais tarde no futuro vai percorrer, então só 
para deixar registrado e parabenizar, senhor presidente, a todos esses meninos e meninas que 
se formaram nessa primeira realização da escola de lideres para crianças da Igreja Batista 
Nacional, seria isso senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado; Presidente 
Vereador Vilson Paese; após o pronunciamento do Vereador Cláudio Santos, passo a palavra 
ao Vereador Antonio Azir e devolvo os trabalhos da mesa ao Vereador Cláudio Santos; 
Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores vereadores, é uma questão polemica, 
dizia o Vereador Paulino de Moura, creio que não a moção do colega Vereador Vilson Paese, 
que é muito bem lembrada, porque Jesus Cristo deixou seus discípulos, e os padres e pastores 
não são nada mais, nada menos que discípulos de cristo, que pregam e trazem a sua palavra, 
inclusive deixou Pedro responsável para criar a primeira igreja, então creio eu que nessa 
polemica o senhor tem razão, o que eu acho bastante polemico é esta proliferação de igrejas 
que existe, não somente em nosso município, mas em todo o pais, como brigam esses 
cordeiros de Deus, tem igreja que está na quinta igreja já, de desmembramento, briga um 
grupinho, sai dali, cria uma outra igreja na esquina, dali a pouco passa tem uma igreja, quinta 
do evangelho quadrangular não sei do que, tem a tal de Betel, agora vejo o Cláudio falar numa 
nova igreja aqui que era da Batista da Glória, ai a gente passa aqui na avenida tem umas duas 
ou três, assim é uma coisa, creio que a fé, que a salvação, pelo menos pelo que eu estudei em 
religião, pela crença que eu tenho, não é através dos templos, não é através das igrejas, que 
nós vamos conseguir a nossa salvação, mas sim através da nossa fé em Cristo, e tem alguns 
pastores, eu gosto dos pastores, e vou nas igrejas, mas tem pastor que pensa que Deus é 
surdo, acho que Deus não é surdo, porque fazem uma gritaria, que é impressionante, entende, 
um dia desses fui num culto de três horas de duração, três horas, e na hora do dizimo minha 
gente, a oração é forte, como é forte, ainda dizem que aqueles que não doar o que pode será 
castigado por Deus, e não foi essa a palavra que Jesus Cristo nos deixou, não foi essa a 
palavra que Jesus Cristo nos ensinou, pelo contrario, Cristo viveu sempre na miséria e os seus 
acompanhantes também, agora eu vejo com muita preocupação sim esta criação de igreja para 
um lado, criação de igreja para o outro, e se não for na igreja não se salva, se não for na igreja, 
não sei o que, eu acredito em Deus, sou católico, não vou muito na igreja, mas rezo 
seguidamente, acredito em Deus, mas não adianta ir lá na igreja e sair pensando em fazer mal 
ao próximo, não adianta ir lá na igreja e sair pensando em dar um golpe, todo bandido que vai 
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pra cadeia e pega vinte ou trinta anos vira evangélico, a bibliazinha de baixo do braço, como se 
isso fosse convencer a sociedade que ele se transformou, num ser humano do bem, todos 
podem se transformar mas não precisa ser evangélico, não precisa ser católico, para praticar a 
fé em Cristo, Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; colega Vereador 
Antonio Azir, ai vai a polemica que eu gostaria de produzir, porque a vossa excelência fala com 
muita propriedade quando as pessoas idolatram a instituição, quando as pessoas pensam que 
o quadrado onde esta se realizando o culto é que salva, e na verdade quem salva é Deus, meu 
Deus e o teu Deus são iguais, só que nós temos uma forma de adorar a Deus, os católicos tem 
outra forma de adorar a Deus, quer dizer através da reza, eu através da oração, eu quero deixar 
bem claro que nós entendemos que Deus é o único ser que consegue nos regenerar, não quer 
dizer que eu fui um assaltante ou eu fui um traficante que eu não possa me recuperar, sendo 
ela buscada na fé, buscado na palavra, então alguns levam a palavra de uma forma e outros 
levam de outra forma, então gostaria assim de dizer que eu gostaria muito como respeito muito 
e minha esposa é católica, eu respeito muito ela, eu gostaria que respeitassem a minha 
preferência, estou falando de mim, a minha preferência, porque realmente eu tenho 
demonstrado para a sociedade, para as pessoas, que não adianta eu ir lá buscar a Deus e ter 
ódio de vossa excelência, maquinar contra a vossa pessoa, isso eu também não concordo, as 
pessoas tem que realmente buscar em Deus o livramento, o livramento e a restituição de tua 
vida espiritual, eu gostaria de dizer que respeito muito vossa excelência no sentido de dizer que 
algumas estão a se dividir demais, estão a se criar demais, mas eu busco na fé, eu busco em 
Deus, a minha restituição como ser humano, como cidadão , como pessoa, mas eu preciso 
dizer isso vereador, porque quando eu digo que nós usamos a boca que nós queremos eu 
gostaria e quero e busco a boca de Deus, e o coração de Deus, obrigado; Vereador Antonio 
Azir; obrigado Vereador Paulino de Moura pelo a parte, não sou contra evangélico, porque os 
católicos, a igreja católica foi a que mais cometeu crimes no mundo até hoje, através das 
cruzadas, através do tempo da inquisição, foi a que mais cometeram crimes até hoje em nome 
de Deus foram com certeza, foram os padres, foram os Bispos, aqui no Brasil o que mais matou 
índio foi à igreja também, sim, temos que fazer uma CPI sobre a aquisição desses 
equipamentos; Vereador Vilson Paese; é verdade, concordo com vossa excelência, Vereador 
Antonio Azir, foste muito feliz quando colocou e com muita propriedade, nós concordamos com 
tudo e discordamos de muito, sempre será Deus, havia no cristianismo só uma igreja, mas 
como a nossa igreja, a minha igreja, e o grande templo nosso, é o nosso interior, não é a 
construção física, o templo é você, é ter Deus, agora para você se reunir e falar para Deus, 
você tem que buscar um lugar comum, por isso existem os templos, mas quando Martin Lutero 
não aceitou a venda das indulgências, que a minha igreja católica fazia, ai que foi criado o 
protestantismo, por isso a palavra protestante, protestaram a situação, não se vende o céu, e 
na época para ganhar um lugar no céu era vendido indulgências, quanto mais tu comprava mais 
perto de Deus tu ficava, tem muita coisa errada, mas o que vale mesmo viu, não adianta eu vir 
aqui falar em Deus, acender um pacote para Deus e um pacote não sei para quem, nós temos 
que o que a gente falar tem que ser, eu acredito que todos os nossos irmãos, não importa a 
igreja, porque quem faz o bem e não faz o mal, só tem um lugar, o paraíso, e eu acredito no 
paraíso, numa vida melhor do que essa, onde o único ser que é inteligente e que habita a terra, 
que consegue ser de uma maldade impossível, e de uma bondade impossível, é o ser humano, 
obrigado pelo a parte e desculpa pelo tempo; Vereador Antonio Azir; obrigado Vereador 
Vilson Paese, para finalizar também quero parabenizar o deputado Marcio Biolchi por assumir 
tão importante cargo junto ao governo estadual, tenho certeza que a região, que Carazinho 
sairá ganhando com isso, certamente nos trará recursos, nos trará ajuda do governo estadual, 
tanto é que, agora estamos em ano eleitoral queremos parabenizar o Vereador Adroaldo De 
Carli que concorre a prefeito, ex-vereador Bonaldi que também concorre a prefeito, temos o ex-
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prefeito Ailton que está se transformando no verdadeiro Sassa Mutema de Carazinho, o 
Salvador da Pátria, então mesmo havendo o salvador da pátria em Carazinho creio que o 
Márcio Biolchi irá ajudar e muito o nosso Carazinho, seria isso, muito obrigado; Presidente 
Vereador Cláudio Santos; continua em discussão as moções, não havendo vereador que 
queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os 
demais que se manifestem, aprovadas as moções por unanimidade, solicito ao Secretário 
Vereador Adroaldo De Carli para que faça a leitura do numero, ementa e autor dos projetos que 
irão à votação hoje, bem como a leitura dos pareceres da comissão de justiça e finanças e da 
Ordem econômica e social; Secretário Vereador Adroaldo De Carli;  PROCESSO 
1.614/158/08, Projeto de Lei 101/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Dá nova redação aos 
incisos IX e XI, do Art. 4°, da Lei Municipal n° 6.668/07, que Dispõe sobre a criação do conselho 
municipal da Cidade de Carazinho e o Fundo Municipal de habitação; PROCESSO 
1.672/162/08, Projeto de Lei 104/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza o Poder 
Executivo a firmar Convênio para cedência de servidores, nos termos da Lei Municipal n° 
4.494/93, para Poder Judiciário de Carazinho; PROCESSO 1.673/163/08, Projeto de Lei 
105/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza abertura de Crédito Suplementar no 
Orçamento de 2008, no valor de R$ 153.919,73; PROCESSO 1.674/164/08, Projeto de Lei 
106/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza abertura de Crédito Especial no 
Orçamento de 2008 no valor R$ 58.640,00; Pareceres das comissões: Comissão de Justiça e 
Finanças, os quatro projetos contêm o mesmo teor, o qual a comissão dá o parecer pelo 
presente projeto de lei, são constitucionais e quanto ao aspecto financeiro nada a opor, está 
devidamente assinado pelos vereadores Antonio Azir – presidente, Vereador Gilnei Jarré – 
secretário e Vereador Josélio Guerra; parecer da comissão de ordem economia e social, 
também os pareceres idênticos dos quatro projetos, o que lá consta como parecer que os 
presentes projetos de lei encontram-se aptos a ser incluídos na ordem do dia, estão 
devidamente assinados pelos membros, Vereador Vilson Paese – presidente, Vereador Paulino 
de Moura – relator e Vereador Cláudio Santos – secretário; seria esses os quatro projetos para 
apreciação senhor presidente; Presidente Vereador Cláudio Santos; colocamos em 
discussão os pareceres da comissão de justiça e finanças e também da comissão de ordem 
econômica e social, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, 
aprovados os pareceres por unanimidade; coloco em discussão os projetos com os pareceres já 
aprovados, não havendo vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem; aprovados os quatro projetos por 
unanimidade; antes do encerramento gostaria de pedir aos vereadores que queiram fazer parte 
dessa comissão para ir averiguar a situação do posto, que coloque o nome a disposição, já 
podemos inclusive marcar o horário, para que a gente possa sair e o dia, sugeria que; Vereador 
Jaime Fragoso; questão de ordem senhor presidente; Presidente Vereador Cláudio Santos; 
Vereador Jaime Fragoso; Vereador Jaime Fragoso; primeiramente quero agradecer o minuto 
de silencio que foi feito ao meu sogro, agradecer o Vereador Paulino de Moura, à vossa 
excelência por ter concedido esse minuto de silencio, a família agradece, eu sei muito bem o 
que representou na minha vida esse meu sogro, ele já trabalhou até aqui na câmara como 
guarda, é uma coisa inédita que acontece comigo, que a gente fala sempre num casal que 
dificilmente mora muitos anos com o sogro e a sogra, eu,  já vai fazer quatorze anos que eu 
moro com o seu Erasmo, que se foi, e a dona Edite, é o valor que a gente dá, ele não se metia 
na nossa vida, tinha seu cantinho dele, e nós vamos sentir muita saudade dele, principalmente 
nas manhãs, que a gente antes de ir trabalhar nós chegava para tomar o café da manhã e o 
leite já estava quente, hoje me falava minha esposa, chorou muito, então eu agradeço a esse 
poder por ter feito este minuto de silencio, muito obrigado; Vereador Vilson Paese; senhor 
presidente uma questão de ordem; Presidente Vereador Cláudio Santos; Vereador Vilson 
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Paese; Vereador Vilson Paese; eu só quero lembrar, senhor presidente, e alguns vereadores 
que possam ter esquecido de repente de fazer o acerto daquela rifa para a reconstrução do 
nosso centro comunitário da Glória, do João Mareck, então eu peço que como a pessoa já veio 
nos cobrar, para as pessoas que por um motivo ou por outro esqueceram de fazer o acerto que 
faça esse acerto nessa semana com a minha assessora para que nós possamos prestar conta 
à coordenação da reconstrução do João Mareck, muito obrigado; Presidente Vereador 
Cláudio Santos; Vereador Jaime Fragoso acompanha a comissão, Vereador Paulino de 
Moura, Vereador Vilson Paese, Vereador Cláudio Santos, o que tu sugere, amanha as 15:00 
horas? Pode ser? Então já fica marcado para amanhã as 15:00 horas aqui na câmara e nós 
vamos tomar as providencias para dar a resposta a esse oficio, OK então, mas os demais 
vereadores que queiram então as 15:00 horas aqui na câmara nós saímos e vamos a essa 
solicitação que seja atendida então; 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 11/08/2008 as 19:30 horas a todos nosso muito obrigado 
que Deus abençoe. 
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