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Ata da Reunião Ordinária do dia 11 de Agosto de 2008.......Ata 36 
  
 
Presidente Vereador Luiz Leite; Havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus declaro 
aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal de Carazinho do dia 
11/08/2008, convido o Vereador Antonio Azir para proceder a leitura de um trecho da Bíblia e 
que todos se posicionem em pé; (leitura da Bíblia);  coloco em apreciação a ata da reunião 
ordinária do dia 04/08/2008, está em discussão, não havendo vereador que queira discutir 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se 
manifestem, aprovada a ata da reunião ordinária do dia 04/08/2008 por unanimidade; convido o 
senhor secretário para fazer a leitura do expediente da presente reunião; Secretário Vereador 
Cláudio Santos; expediente da reunião ordinária do dia 11/08/2008: Of. Nº 129/2008 do 
executivo municipal, encaminhando projeto de lei nº 107/08, o qual autoriza abertura de crédito 
suplementar no orçamento de 2008, no valor de R$ 138.073,13; Of. Nº 130/2008 do executivo 
municipal, encaminhando projeto de lei nº 108/08, o qual autoriza abertura de crédito especial 
no orçamento de 2008, no valor de R$ 400.000,00; Projeto de lei nº 018 – Vereador Cláudio 
Santos, o qual torna de utilidade pública a escola de pais do Brasil...de Carazinho; Presidente 
Vereador Luiz Leite; a seguir convido o senhor secretário para fazer a leitura das indicações, 
requerimentos e moções apresentadas pelos senhores vereadores para a reunião ordinária 
desta noite; Secretário Vereador Cláudio Santos; indicações;1722/859/08, solicita a 
secretaria de obras a colocação de uma lixeira coletiva na Av. Flores da Cunha, próximo ao nº 
3914; Vereador Cláudio Santos – PSDB; 1723/860/08, solicita à secretaria de obras a 
colocação de um lixeira coletiva na rua Cláudio santos esquina Rua do Castelo, Vereador 
Cláudio Santos – PSDB; 1724/861/08, solicitando a secretaria de obras a realização de 
operação tapa buracos na rua Bernardo Paz, entre as ruas David Canabarro e Felipe camarão, 
no bairro Loeff, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 1725/862/08, solicitando a secretaria de 
obras a realização de operação tapa buracos na rua Siqueira Campos, entre as ruas Henrique 
Teodoro Schutz e Lourival Vargas, na vila Rica, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 1726/863/08, 
solicitando a secretaria de obras a realização de operação tapa buracos da rua Guaranis, trecho 
entre as ruas Tamoios e Fernando Ferrari, B. Conceição, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 
1727/864/08, que seja enviado oficio ao Sr, prefeito Municipal para que determine à secretaria 
de obras que execute trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza nas 
ruas Travessa dos Crisântemos e rua das Violetas, no residencial Cantares; para que determine 
à secretaria de obras que execute trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação, 
limpeza e canalização na rua Lopes Trovão, no bairro São Miguel; para que determine a 
secretaria de obras que execute trabalhos de colocação de tubos em frente as garagens das 
residências na rua Fernando Sudbrack, no bairro camaquã; para que determine a secretaria de 
obras que execute trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da Av. Flores da Cunha, em 
frente aos camelos; para que determine a secretaria de obras que execute trabalhos de 
patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua Natalino Fabro, no bairro santa 
Terezinha; para que determine a secretaria de obras que execute trabalhos de reparos na 
pavimentação asfáltica da rua Tamoios e Fernando Ferrari, no bairro Conceição; para que 
determine a secretaria de obras que execute trabalhos de capina e limpeza na rua Aparecido 
Nunes, no Bairro São Miguel; para que determine a secretaria de obras que execute trabalhos 
de capina e limpeza nas ruas Dr. Eurico Araújo e Nilo Peçanha, no bairro Broecker; para que 
determine a secretaria de obras que execute trabalhos de reparos no final da rua Antonio José 
Barlete, acesso a BR 386; Vereador Luiz Leite – PDT; 1728/865/08, Queremos fazer um apelo a 
Administração Municipal, para que realize estudos no sentido de efetuar mudanças no sistema 
de funcionamento das sinaleiras instaladas na Av. Flores da Cunha, pois hoje, apenas um dia 
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após a efetivação do funcionamento de todas elas, não se fala em outra coisa na cidade, os 
motoristas e pedestres estão indignados tanto com a quantidade de sinaleiras, como com a 
pequena distância entre uma e outra e também quanto ao tempo do sinal verde, que é muito 
curto ; Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1729/866/08, seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal, 
ratificando para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos conserto do 
calçamento da Rua Tamoios no bairro Conceição; ratificando para que determine a Secretaria 
de Obras que execute trabalhos de asfaltamento na Rua Xavantes trecho compreendido entre a 
Rua Fernando Ferrari e Salgado Filho, pois  só falta este trecho para que a Rua Xavantes 
esteja asfaltada em toda sua extensão; para que determine a Secretaria de Obras que execute 
trabalhos de calçamento na Rua Candinha no bairro Loeff. Solicitação dos moradores; para que 
determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de conserto do calçamento da Rua 
Itararé no bairro Centro, pois proporcionaria o desvio do trânsito da avenida Flores da Cunha 
para a referida rua melhorando o trafego em nossa cidade; para que determine a Secretaria de 
Obras que execute trabalhos de conserto do calçamento da Rua Barão de Antonina trecho 
compreendido entre a Av. Pátria e o bairro Sommer; para que determine a Secretaria de Obras 
que execute trabalhos de asfaltamento sobre o calçamento já existente na Rua Presidente João 
Goulart, pois o mesmo encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade ; para que 
determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de conserto do calçamento da Rua 
Ceará no bairro Oriental. Solicitação dos moradores; que determine a Secretaria de Obras que 
execute trabalhos de conserto do calçamento da Rua Coroados no bairro Princesa em toda sua 
extensão, pois está em péssimas condições de trafegabilidade e esta situação estende-se a 
bastante tempo, Vereador Vilson Paese – PDT; 1730/867/08, para que a secretaria de obras 
realize, com máxima urgência, canalização da rua Coroados no Bairro central ,segue fotos em 
anexo; Vereador Josélio Guerra –PMDB; 1731/868/08, pata que a secretaria de obras realize, 
com a máxima urgência, canalização da Rua Felix Guerra no Bairro Winckler, Vereador Josélio 
Guerra – PMDB; 1732/869/08, para que a secretaria de obras realize, com a máxima urgência, 
a operação tapa buracos na rua Caldas Junior entre as ruas Guilherme Beccon e rua Giuseppe 
Garibaldi no bairro Vila Rica, Vereador Josélio Guerra – PMDB; 1733/870/08, para que a 
secretaria de obras realize trabalho de construção de um abrigo de ônibus na rua Agnelo 
Senger, ao lado do Posto RH RISS, no Distrito Industrial, Vereador Josélio Guerra – PMDB; 
1734/871/08, solicita para que a secretaria de obras realize trabalhos de melhorias no trecho de 
calçamento ao longo da extensão da Rua Ermínia Tombini, bairro Oriental, Vereador Adroaldo 
De Carli – PMDB; 1735/871/08, solicita com urgência para que a secretaria de obras realize 
operação tapa buracos, limpeza e melhorias no escoamento das águas das chuvas no final da 
rua Otto Albino Guerardht, localizada no Bairro Sommer, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 
1736/873/08,  solicita com urgência para que a secretaria de obras realize operação tapa 
buracos e limpeza em toda a extensão da rua Ângelo M. Gobbi, localizada no bairro Sommer, 
Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 1737/874/08, solicitando ao Executivo Municipal que 
estude a viabilidade de inclusão da rua Saldanha Marinho entre as ruas Antonio Vargas e Vitor 
Hugo no PPA – Plano Plurianual 2009/2012 e no orçamento do ano de 2009, para que seja feito 
o pavimento de Paralelepípedos, Vereador Gilnei Jarré – PSDB;  requerimentos: 1738/238/08, 
Seja consignado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar em nome do PODER 
LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento de JOÃO AVELINO DOS SANTOS ABREU, 
transcorrido no último dia 09 de agosto, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1739/239/08, O 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, 
seja registrado em Ata e oficiado votos de profundo pesar a família do Sr ERBERTO ANTUNES 
BUENO, pelo seu falecimento ocorrido no dia 06.08.2008. “DISSE-LHE JESUS: EU SOU A 
RESSUREIÇÃO E A VIDA; QUEM CRÊ EM MIM, AINDA QUE ESTEJA MORTO, VIVERÁ; E 
TODO AQUELE QUE VIVE E CRÊ EM MIM NUNCA MORRERÁ”. À família enlutada do Sr. 
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ERBERTO ANTUNES BUENO, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, Vereador 
Vilson Paese – PDT; moções: 1740/460/08, o vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que depois de submetida ao plenário para apreciação e aprovação seja enviado 
Ofício de CUMPRIMENTOS a Diretora da Escola Érico Veríssimo Professora DULCE WEBER, 
a Coordenadora do Projeto ELIZÂNGELA KAMINSKI, ao Presidente da Empresa JORDAN 
CHERER extensivo a todos os professores, alunos e funcionários da mencionada Escola pela 
conquista no último dia 05 de agosto, na capital do Estado, Porto Alegre, no Teatro do SESI, 
pela conquista do PRÊMIO DE MELHOR PRODUTO REGIONAL DO PROGRAMA JUNIOR 
ACHIEVEMENT, com o produto RELÓGIO D’HORA, Vereador Paulino de Moura – PDT; 
1741/461/08, o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetida 
ao plenário para apreciação e aprovação seja enviado  oficio de agradecimento ao Tenente 
Enio Souza de Vargas que durante oito aos esteve à frente do comando do corpo de bombeiros 
do nosso município, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1742/462/08, o vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que depois de submetida ao plenário para apreciação e 
aprovação seja enviado Ofício CUMPRIMENTANDO o Capitão JORGE LUIZ MICHURA 
DUTRA que no último dia 07 de agosto, em Solenidade de Passagem de Comando do Corpo 
de BOMBEIROS DE CARAZINHO, o mesmo assumiu a titularidade como novo 
COMANDANTE. Em nome do PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CARAZINHO nossos 
votos de que consigas realizar um bom trabalho, concretizando seus projetos para essa nova 
tarefa frente a este importante batalhão, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1743/463/08, O 
Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de 
congratulações do Poder Legislativo de Carazinho, ao Capitão Jorge Luiz Michura Dutra, por 
ocasião de sua posse como Comandante da Unidade local do Corpo de Bombeiros, realizada 
no último dia 07 de agosto. Com certeza merece destaque o trabalho que vem sendo 
desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros de Carazinho, que ao longo dos anos vem se 
aperfeiçoando em técnicas de salvamento, proporcionando maior segurança a nossa 
população. O trabalho de prevenção de incêndios e acidentes também é algo muito positivo, 
pois ofereça a comunidade possibilidades de que acidentes de grandes proporções sejam 
evitados, indicando inclusive o que deve ser feito no caso de um vazamento de gás, por 
exemplo. Em razão da grande importância que o Corpo de Bombeiros tem para nossa 
comunidade, manifestamos o reconhecimento e as congratulações desse Poder Legislativo, por 
ocasião de sua posse como comandante do grupo, desejando-lhes muito sucesso e que 
possam dar continuidade ao excelente trabalho que vem sendo realizado. Queremos ainda 
manifestar nossos agradecimentos ao Comandante que está deixando seu posto, Tenente Ênio 
Souza de Vargas, que atuou em nossa cidade nos últimos 8 anos, prestando relevantes 
serviços a nossa comunidade, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1744/464/08, o vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que depois de submetida ao plenário para apreciação e 
aprovação seja enviado Ofício às ENFERMEIRAS do HOSPITAL COMUNITÁRIO DE 
CARAZINHO, PARABENIZANDO-AS pela passagem do DIA DA ENFERMEIRA comemorado 
no dia de ontem, em nome delas cumprimentar todas as demais profissionais que com 
dedicação e carinho cuidam dos nossos enfermos, quer seja no hospital, clinicas, laboratórios, 
postos de saúdes, em fim a todas o nosso respeito e agradecimento pelos bons trabalhos 
prestados, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1745/465/08, o vereador abaixo assinado solicita 
na forma regimental, que depois de submetida ao plenário para apreciação e aprovação seja 
enviado Ofício de CUMPRIMENTOS a OAB de Carazinho, na pessoa do Presidente Dr. 
LUCIANO FELDMANN, extensivo a todos os advogados de nosso Município.Em nome do 
PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO os nossos sinceros reconhecimentos pelos bons 
trabalhos prestados, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1746/466/08, O Vereador abaixo 
assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício aos membros da 
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Diretoria da OAB/Subseção de Carazinho, cumprimentando a todos os advogados pela 
passagem do Dia do Advogado, comemorado na data de hoje, 11 de Agosto.Esta é uma data 
dedicada aos profissionais que possuem, sem dúvida alguma, fundamental importância, por 
serem indispensáveis à administração da justiça. A classe advocatícia é composta por 
profissionais representantes da mais importante entidade da sociedade civil organizada, sendo 
uma verdadeira voz da cidadania e exaustiva combatente do arbítrio e da violência. Já desde o 
seu surgimento, cremos que a comunidade composta por advogados, tornou-se notória por 
sempre manter-se ativa e vigilante no desempenho de sua missão institucional de guardiã das 
liberdades civis, da democracia e do Estado de Direito. Mesmo diante de adversidades, 
sabemos que a sociedade pode contar com o apoio dos advogados, pois na maioria das vezes, 
eles são os únicos em que ela deposita sua confiança, em razão de que facilitam o acesso à 
justiça para todos, bem como fazem cumprir direitos básicos que são esculpidos pela 
Constituição Brasileira, frente às várias dificuldades e deficiências existentes no Poder 
Judiciário. Precisamos ter em mente que o prestígio de que ostenta tal classe em todos os três 
poderes da República do Brasil é, fundamentalmente, a conseqüência do prestígio que a 
sociedade reconhece em cada advogado, estampados em valores como a retidão moral, a 
honradez e a bravura existente em cada profissional, qualidades estas que lhes fazem credores 
da admiração e do respeito das pessoas como um todo.Recebam todos, o reconhecimento do 
Poder Legislativo Municipal, que muito orgulha-se em prestar-lhes esta homenagem, Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; 1747/467/08, o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
depois de submetida ao plenário para apreciação e aprovação seja enviado oficio 
parabenizando o Pastor João Trindade extensivo a todos os membros da Igreja Evangélica 
Espaço esperança, pelos seus 9 anos de trabalho em Carazinho, Vereador Cláudio Santos – 
PSDB; 1748/468/08, o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
submetida ao plenário para apreciação e aprovação seja enviado oficio ao Meritíssimo Juiz 
Orlando Faccini Neto, Diretor do Foro da Comarca de Carazinho, parabenizando pela instalação 
da 2º Vara Criminal, que realizou-se em nosso município no dia 08 do corrente, Vereador Jaime 
Fragoso – PSDB; 1749/469/08, Solicitando o envio de oficio ao Senhor Luciano Feldmann, 
Presidente da Subseção da OAB de Carazinho, parabenizando pela instalação da 2º Vara 
Criminal e também pelo Dia do Advogado, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 1750/470/08, o 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetida ao plenário 
para apreciação e aprovação seja enviado oficio a Senhora Vera Suckau, Coordenadora do 
Programa Yacamim, parabenizando pela passagem do primeiro ano do programa que muito 
está contribuindo com a nossa sociedade, pois trata do principal foco da comunidade nos dias 
de hoje que é o jovem, as drogas e o álcool, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 1751/471/07, o 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetida ao plenário 
para apreciação e aprovação seja enviado oficio de congratulações a Senhora Verena Rauber, 
Coordenadora do Artesanato Municipal, que vem realizando um excelente trabalho, 
demonstrando muita eficiência e dedicação aos trabalhos minuciosamente confeccionados para 
oferecer a comunidade Carazinhense, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 1752/472/08, o 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetida ao plenário 
para apreciação e aprovação seja enviado parabenizando a direção da Fundescar pela 
realização do 1º combate show “arte e luta” ocorrido no ultimo dia 10 do corrente no ginásio do 
colégio La Salle, Vereador Cláudio Santos – PSDB; 1753/473/08, o vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que depois de submetida ao plenário para apreciação e aprovação 
seja enviado oficio parabenizando a secretaria municipal de educação, Elisabeth Roesler de 
Medeiros bem como a coordenadora de cultura, Marilena Dal Bosco, extensivo a todos os 
componentes do Grupo Municipal de dança italiana Giuseppe Garibaldi, pela belíssima 
apresentação no 12º jantar italiano ocorrido no ultimo dia 09 do corrente nas dependências do 
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CTG Rincão Serrano, Vereador Cláudio Santos – PSDB; 1754/474/08, o vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que depois de submetida ao plenário para apreciação e 
aprovação seja enviado oficio parabenizando o presidente do grupo Ítalo Brasileiro Giuseppe 
Garibaldi, Sr. José Carlos Meneguzzo pela brilhante realização do 12º jantar italiano ocorrido no 
ultimo dia 09 do corrente nas dependências do CTG Rincão Serrano, Vereador Cláudio Santos 
– PSDB; 1755/475/08, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, 
seja enviado ofício a todas as Escolas da Rede Municipal, Estadual e Particular de Ensino de 
Carazinho e aos Campus da UPF e ULBRA, cumprimentando a todos os alunos pela passagem 
do Dia do Estudante, comemorado na data de hoje, 11 de Agosto.Estudante, esse dia é 
somente seu e queremos aproveitar esta data especial para dar os parabéns a todos que se 
dedicam aos estudos, pois o estudante, além de estar constantemente exercitando sua mente 
para expandir seus conhecimentos, está igualmente sujeito a uma série de responsabilidades. 
São os estudantes, além de tudo, a base intelectual da qual irá depender o progresso de uma 
estrutura que diariamente necessita de socorro, estrutura essa que chamamos sociedade. É 
certo, então, que está na mão de vocês, estudantes, o destino de uma sociedade, de um país, 
de um mundo! Recebam todos o reconhecimento do Poder Legislativo Municipal, pois 
acreditamos que o destino da sociedade, do país, do mundo está na mão de vocês, 
ESTUDANTES, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1756/476/08, O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja 
enviado oficio de cumprimentos ao Sr. Antônio A. Papke, presidente da LEGIÃO EVANGÉLICA 
LUTERANA DE CARAZINHO extensivo aos demais componentes da direção, pelas 
comemorações aos seus 51 anos. Aos Luteranos nossos mais sinceros parabéns pelo trabalho 
e dedicação que desenvolvem em nossa comunidade, Vereador Vilson Paese – PDT; 
1757/477/08, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio cumprimentando aos Srs 
ANDERSON DO AMARAL, HÉLIO ROCHA AO SR MÁRIO DIEH e  aos  colegas desta casa 
legislativa Srs RICARDO XAVIER , RENATO TROMBETTA E AO ADVOGADO E TAMBÉM 
VEREADOR ANTÔNIO AZIR pela passagem do DIA DO ADVOGADO, comemorado no dia 11 
do corrente mês. Profissão que exige dedicação competência, muito estudo, serenidade e 
empenho, fatores estes que são determinantes nas causas que defendem. A todos os 
Advogados que assumem seu papel na sociedade assegurando aos cidadãos, direitos como 
democracia, liberdade e igualdade o nosso agradecimento, Vereador Vilson Paese – PDT; 
1758/478/08, que seja enviado oficio parabenizando o Sr. Martinho que a 05 anos fabrica 
violinos em nosso município, Vereador Josélio Guerra – PMDB; 1759/479/08, o vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que depois de submetida ao plenário para apreciação e 
aprovação seja enviado oficio parabenizando a Sra. Giana Grott juntamente com todos os 
demais integrantes do Grupo SESC maturidade ativa de Carazinho pela “Semana da ação 
Social”, que arrecadou alimentos não perecíveis, fraldas e livros que foram entregues a 
entidades de nosso município, Vereador Josélio Guerra – PMDB; 1760/480/08, o vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetida ao plenário para 
apreciação e aprovação seja enviado oficio de mesmo teor parabenizando todas as paróquias 
do município de Carazinho, pelas comemorações e programações ao dia da semana nacional 
da família que entende-se do dia 10 a 16 de agosto de 2008, Vereador Adroaldo De Carli – 
PMDB; 1761/481/08, o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
submetida ao plenário para apreciação e aprovação seja enviado oficio de mesmo teor 
parabenizando todas as escolas municipais, estaduais e colégios particulares pelas 
comemorações ao dia do estudante comemorados nesta data de hoje, 11 de agosto de 2008, 
Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 1762/482/08, o vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que depois de submetida ao plenário para apreciação e aprovação seja 
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enviado oficio parabenizando a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB – subseção de 
Carazinho, na pessoa do sr. presidente Luciano Feldman, pelo dia do advogado comemorados 
nesta data de hoje, 11 de agosto de 2008, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 1763/483/08,  
O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido em plenário 
para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a Sra.Vera Suckau, coordenadora do 
Programa Yacamim que estarão completando no dia 18/08 seu primeiro ano de atividades no 
nosso município. Manifestamos nosso reconhecimento por tão relevante trabalho que vem 
sendo desenvolvido em prol das crianças e adolescentes da nossa comunidade, com o principal 
objetivo de prevenir e muitas vezes resgatar estes jovens e crianças do uso de álcool e outras 
drogas, visando sempre à prevenção da violência infantil, a criminalidade e garantir a inclusão 
social, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1764/484/08, O Vereador abaixo assinado, solicita na 
forma regimental, que após submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de 
cumprimentos ao Sr. Tenente Ênio Souza de Vargas que no dia 07/08/08 deixou o comando do 
Corpo de Bombeiros da nossa cidade.Reitero nosso reconhecimento ao Tenente Vargas, pelos 
relevantes serviços prestados, pela dedicação e eficiência com que exerceu suas funções, 
demonstrando interesse pelo bem estar da comunidade, desempenhando de forma exemplar 
suas atribuições, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1765/485/08, O Vereador abaixo assinado, 
solicita na forma regimental, que após submetido em plenário para aprovação, seja enviado 
oficio de cumprimentos a Sra. Liara Giaretta proprietária da Loja Parafernália Casa e Design, 
parabenizando pela reinauguração e pelas novas instalações de seu empreendimento que vem 
atender o município e a região.Manifestamos nossas congratulações e nosso reconhecimento 
ao ato arrojado de empreendedorismo e a visão de continuidade de investimento em nosso 
município, acreditando na capacidade de desenvolvimento e sustentabilidade do comércio 
carazinhense e regional. Desejamos também sucesso a equipe de funcionários da empresa que 
ao longo dos anos proporciona aos clientes a satisfação e bom atendimento, Vereador Gilnei 
Jarré – PSDB; 1766/486/08, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que 
após submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao Capitão 
Jorge Luiz Michura Dutra, por assumir o cargo de comandante da unidade local do Corpo de 
Bombeiros no dia 07/08/08.Manifestamos nossas congratulações pela bravura e determinação 
em assumir tal corporação que com certeza estará bem representada ao longo desta 
caminhada que se inicia. Desejamos que sua gestão seja de pleno êxito e de muito sucesso, 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1767/487/08, o vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que depois de submetida ao plenário para apreciação e aprovação seja enviado 
oficio de cumprimentos ao excelentíssimo Sr. Orlando Faccini Neto – Juiz de direito, pelo 
trabalho incansável para a conquista da 2º vara criminal, para nossa cidade, Vereador Antonio 
Azir – PTB; 1768/488/08, o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois 
de submetida ao plenário para apreciação e aprovação seja enviado oficio de cumprimentos a 
OAB Carazinho pela dedicação e incansável trabalho para a conquista da 2ª vara criminal para 
nossa cidade, Vereador Antonio Azir – PTB; 1769/489/08, o vereador abaixo assinado solicita 
na forma regimental, que depois de submetida ao plenário para apreciação e aprovação seja 
enviado oficio de cumprimentos pela passagem do dia do advogado em especial para o Sr. 
Presidente Luciano Feldmann e extensivo aos advogados da nossa cidade, Vereador Antonio 
Azir – PTB; A câmara municipal de vereadores. Referente a instalação de um posto de 
combustível. Venho dirigir-me mais uma vez ao legislativo com o objetivo de informar-lhes que 
como cidadão espero que o nosso plano diretor seja sempre respeitado como um todo, e não 
apenas nas partes que mais interessarem a alguns. Para ser breve quero reforçar que: A) 
cumpram-se as medidas contempladas no plano quanto as distancias propostas para as novas 
obras (o que deve ter sido feito pela fiscalização no período de janeiro a agosto de 2008, tempo 
em que a obra ficou em construção); B) cumpra-se o que manda a Fepam quanto as normas 



 7 

para instalação de lavagem de veículos, sempre que me dirijo as pessoas tento primar o 
respeito pelo próximo. Intimidações, ameaças veladas não resolvem nada, a não ser inflar uma 
situação e levar para o lado pessoal, que penso eu não seja assim que se resolvam as coisas. 
Por isso sempre me comuniquei com os senhores através de mim mesmo por pensar que a 
“casa do povo”, não é  fórum jurídico. Para isso recorri ao ministério publico e a justiça. E para 
terminar, no ultimo dia 05/08/2008, protocolei na prefeitura municipal um documento, apontando 
o que achamos que não foi contemplado pelo plano diretor e pela Fepam. Como cidadão posso 
até questionar, avisar, pedir, mas uma coisa é certa, eu assim como os senhores, não 
assinamos “habite-se”. O que podemos fazer é alertar as autoridades responsáveis para aquilo 
que achamos estar em desacordo, mas sempre ressaltando: Salvo Melhor juízo. Sem mais, 
agradeço a todos pela atenção. Gerson Luis Urnau. Carazinho, 11 de agosto de 2008.  
Presidente Vereador Luiz Leite; havendo acordo de lideranças, foi suprimido o intervalo 
regimental bem como o grande expediente, passando de imediato a ordem do dia, que é a 
votação dos requerimentos e moções, anteriormente quero cumprimentar os servidores da 
casa, imprensa escrita e falada, cumprimentar também lideranças políticas, Comunitárias 
eclesiásticas, candidatos que se encontram no plenário, que estão ai nesse pleito de 2008, 
cumprimentar também o Sr. Silveira que sempre se faz presente nas nossas sessões 
legislativas, convido o senhor secretário para fazer a leitura do nº e autor dos requerimentos; 
Secretário Vereador Cláudio Santos; requerimento nº 01 autoria Vereador Paulino de Moura 
– PTB; nº 02 Vereador Vilson Paese – PDT; Presidente Vereador Luiz Leite; está em 
discussão os requerimentos, Vereador Paulino de Moura para discutir os requerimentos; 
Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos dá 
a honra de estar na casa do povo, a imprensa através da rádio gazeta, servidores dessa casa, 
eu venho a essa tribuna senhor presidente, para falar sobre um requerimento de pesar, um 
motorista da empresa Glória, o qual por muitos anos ele prestou esse serviço às pessoas do 
nosso município, então com muito pesar, a gente vem a essa tribuna dizer que o Senhor João 
Avelino dos Santos Abreu veio a faltar, mas gostaria senhor presidente, senhores vereadores, 
como não há o grande expediente, de nós adentrarmos novamente sobre uma carta de um 
morador ao lado do posto de combustível que hora esta lá para se instalar, e dizer que a 
repressão, dizer que a ditadura, ela terminou, ela não existe mais num país civilizado, num 
município civilizado e num estado civilizado, eu não agüento mais ver pessoas querendo impor 
as coisas na forma que ela melhor entende e a minha visão continua a mesma, estivemos lá eu 
e o Vereador Cláudio Santos  e o Vereador Jaime Fragoso, o posto conforme a legislação está 
errado, está errado, porque tem a frente em dois lados, onde diz que para ter uma frente 
precisa ter 18 metros do meio fio, e quantos metros tem? 17 e 41, ai ele já está errado, quando 
tem uma lavagem onde vai usar produtos químicos, ao lado de uma residência, eu peço 
encarecidamente que esse poder tem que começar a se respeitar, tem que começar a se 
respeitar, para os outros nos dar respeito, porque nós convidamos as pessoas responsáveis do 
poder executivo, as pessoas que tem responsabilidade por aquela assinatura para estar lá, e 
não estiveram, isso no mínimo nos causa estranheza, e foi ligado para as pessoas estarem lá e 
não estavam, então assim, eu jamais gostei de viver em cabresto, que eu não devo, não tenho 
problema nenhum, e se tiver problema eu vou responder, mas não venham querer dizer o que 
eu tenho que fazer como legislador, porque se continuarem fazendo isso, eu com certeza vou 
me rebelar, e quando eu me rebelo é bom pra mim é bom pra todo mundo, mas é ruim para 
muitos, então eu quero dizer assim que a legislação está clara lá, o Vereador Cláudio Santos 
tecnicamente ele sabe muito mais porque ele se aprofundou nesse assunto, e lá está bem 
claro, e se esta claro Vereador Antonio Azir, a vossa senhoria que é um bom advogado, um 
excelente advogado, se esta claro nós temos que embargar aquela obra, embargar para no 
mínimo nós analisarmos porque foi dado autorização fora da lei para as pessoas construírem 
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aquele posto, tem dois quesitos que estão fora da lei, que seria a distância do meio fio até a 
entrada do posto e a situação da lavagem, a lavagem esta totalmente errada, esta no local 
errado, mesmo que venham me dizer que Fepam liberou isso, que Fepam liberou aquilo, a 
legislação do município de Carazinho ela é bem clara, e ali ela diz quantos metros precisa do 
meio fio até a parte que compete ao posto, e ela foi medida pelo Vereador Cláudio Santos, foi 
medida por mim, e ela tem 17 metros e 41, não interessa se é meio centímetro, se é um 
centímetro, está fora, não é porque os outros postos construídos no nosso município estão fora 
da legislação que nós vamos dizer que aquele ali também tem que ficar, porque quando deram 
a liberação eles tinha que ter medido, tinham que ter buscado a parte legal e jurídica para se 
dar a autorização, sim Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; obrigado Vereador 
Paulino de Moura, eu só acho que vocês estão botando a carroça na frente dos bois,e 
felizmente o posto não esta funcionando, não foi dado autorização nenhuma, no momento que 
o município conceder uma licença para começar a operação, ai se embarga a obra, não é uma 
obra que está parada, esperando a licença de operação da Fepam, que não teve nenhum 
vistoria da Fepam ainda, com certeza a Fepam deve vir aqui, fazer a vistoria necessária e dizer 
que está errado, como vocês estão dizendo, eu só acho que vocês estão antecipando uma 
coisa que não nos compete, compete a fiscalizar, e o município ainda não autorizou nada, então 
eu acho que se o município autorizar, autorizou errado, ai sim embarga uma obra, município 
não fez nada ainda, muito menos a Fepam, não concedeu ainda a licença de operação, seria 
isso vereador; Vereador Paulino de Moura; eu quero dizer a vossa excelência que tenho um 
respeito muito grande pela vossa excelência, mas eu não estou equivocado, e estou certo no 
que estou fazendo, porque eu entendo que a construção está sendo realizada, e se ela esta 
sendo realizada houve as aprovações das outras etapas, então enquanto esta liberado para se 
fazer outras etapas, eu entendo que a obra tem que ser embargada porque nós somos fiscais 
do povo, eu não quero crer que vossa excelência entenda que isso não é legal, é legal nós 
virmos aqui fazer moções, requerimentos, indicações, e nós não poder fiscalizar, o senhor me 
perdoa, eu recebi a outorga do povo para representá-lo e vou representá-lo, dentro da minha 
capacidade, dentro do meu conhecimento, que não é muito, mas eu luto por aquilo que eu 
entendo que está errado e vou continuar lutando sempre, não preciso nada de ninguém, mas 
eu preciso estar aqui sim, com meu mandato, representando a comunidade, eu tenho dito ai, e 
já concluirei, senhor presidente, quando agrado alguns eu sou o melhor vereador desse 
município, quando desagrado a outros eu já não sirvo para nada, sou um analfabeto, eu não 
tenho conhecimento, mas eu continuarei dentro das minhas condições limitadas, lutando pelo 
que eu acho que é mais correto, pelo que eu acho que é mais próximo da verdade, seria isso 
senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; 
continua em discussão os requerimentos, Vereador Cláudio Santos, para discutir os 
requerimentos; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, colegas vereadores, pessoas 
que participam dessa reunião que já foram anteriormente nominadas, me traz senhor 
presidente, colegas vereadores à essa tribuna, até para tentar defender a casa, não Vereador 
Cláudio Santos, Vereador Paulino de Moura e Vereador Jaime Fragoso que lá estiveram, mas 
defender a casa, porque essa casa é composta por dez vereadores, e o que nós recebemos na 
semana que passou, a função de como fiscalizador, ir até essa obra, porque houve uma 
solicitação, e lá estivemos e fomos recebidos pelo engenheiro responsável da obra, e quero ver 
senhor presidente, de que Dr. Renato Trombeta, jurídico desta casa entrou em contato com o 
proprietário dessa obra, senhor Vilmar Bellenzier, que autorizou aos vereadores, ao engenheiro 
e ao responsável da prefeitura pela obra, para que lá estivessem averiguando a obra, e 
ninguém aqui é invasor, ninguém invadiu aquela obra, até porque todos os vereadores tem 
respeito por aquilo que fazem, e sabem das suas atribuições, ninguém foi lá, senhor presidente, 
invadindo obra de ninguém, conforme recebi ligação telefônica, inclusive ameaçando de ir até a 
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delegacia de policia registrar ocorrência porque os vereadores estiveram lá, invadindo tal obra, 
nós não somos invasores, e esta corretíssimo o Vereador Paulino de Moura quando diz que a 
obra esta errada, porque quando ouvia o Dr. Maram, responsável pela obra, conversar com o 
Vereador Paulino de Moura, que perguntou a ele, senhor presidente, de que como estava certo 
se a frente do posto estava para a Marechal Floriano e eles haviam trocado a frente do posto, e 
ele dizia ao Vereador Paulino de Moura de que não existe frente quando é um terreno de 
esquina, que ele tinha duas frentes, e um terreno de esquina tem duas frentes, então, tanto pela 
Marechal Floriano quanto pela 15 de Novembro, era frente, tinha duas frentes, cheguei a ele e 
perguntei, porque não tinha conhecimento, senhor presidente, colegas vereadores, exatamente 
do que seria o alinhamento da rua, porque a nossa lei diz que do alinhamento até a bomba de 
combustível tem que ter seis metros, sem contar a metragem da bomba, e da bomba até o final 
doze metros, então teríamos que ter dezoito, só a bomba tem um metro e vinte e cinco, mais 
seis, sete e vinte e cinco, passaria inclusive dos dezoito, da dezenove e vinte e cinco, sendo 
que o terreno é dezessete e quarenta e um, então hora, se um terreno de esquina tem duas 
frentes, é óbvio que a lei diz que tem dois alinhamentos, e o alinhamento da rua Marechal 
Floriano não tem dezoito metros, hora, está irregular, e se está irregular, porque deixar que o 
município simplesmente dê o habite-se, para que depois que esteja funcionando o prejuízo seja 
maior ainda para o município, a obra tem que ser embargada enquanto ela estiver funcionando, 
e acredito eu de que as pessoas quando tenham  que discutir alguma coisa, que tenham 
conhecimento daquilo que digam, eu tenho até por costume, buscar as informações para que 
eu não venha a essa tribuna mentir diante da comunidade, porque está aqui na minha mão a 
licença operação da Fepam, que disseram a pouco que não existia, está aqui a liberação da 
Fepam, a Fepam já deu a liberação, só estão esperando que dê da prefeitura o habite-se, até 
quero ver o dia que foi dado aqui, data de emissão dia 22 de julho de 2008 e é valido até 21 de 
julho de 2012 essa licença operação da Fepam, então já tem a licença operação da Fepam, já 
tem a licença prévia da Fepam, só que na licença prévia da fepam, senhor presidente, eu só 
peço mais um minutinho para concluir, na licença prévia da Fepam, diz que ponto 5.1 a -  diz 
que deve-se construir a lavagem de veículos no ponto mais distante do vizinho ou da casa 
vizinha, e simplesmente a lavagem está construída do lado de uma moradia, então a Fepam 
acredito que não tenha vindo, ou acredito que o projeto não tenha chegado certo lá em cima, 
porque se a Fepam tiver conhecimento, com certeza não iria liberar essa obra porque vai contra 
aquilo que a Fepam mesmo disse nessa licença prévia onde simplesmente informou que não 
tinha como se construir do lado de uma casa a lavagem deste posto então tem que se fazer, 
nós estamos aqui para atender a comunidade, e acredito eu, Vereador Paulino de Moura, de 
que o respeito é bom e a gente gosta, até porque quando as pessoas usam de autoritarismo ela 
fica meio complicada,as vezes elas querem mostrar algo que não tem, nós respeitamos todos, 
profissionalmente, agora nós jamais vamos deixar que enquanto estivermos representando a 
comunidade de Carazinho, aqui nesta casa, nós sejamos pisados por outros que entendam da 
sua área, só para finalizar senhor presidente, só para dizer aqui, no ponto 5.1, onde diz, 
lavagem de veículos só poderá ser implantada na porção da área mais distante de residências 
vizinhas, com piso impermeável, sistema de drenagem, para uma caixa separadora, água óleo, 
então esta aqui, a fepam deu uma autorização da licença prévia, e depois não cumpriu aquilo 
na licença operação que já faz parte desse posto, eu acho que os demais vereadores que 
queiram ir a busca, vão atrás e vejam, porque nós não estamos aqui brincando de forma 
alguma pro aquilo que nós temos consciência, responsabilidade de defender que é a 
comunidade de Carazinho, seria isso senhor presidente, obrigado e desculpa por me exceder 
ao tempo que me era colocado a disposição; Presidente Vereador Luiz Leite; continua em 
discussão os requerimentos, Vereador Antonio Azir, bancada do PTB para discussão dos 
requerimentos; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores vereadores, a todos os 
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presentes na casa a nossa saudação, saudação especial aos residentes do Passo da Areia que 
se fazem presente na reunião, ao nosso amigo e colega Leonardo, também ao nosso amigo e 
colega Michael, a imprensa, os funcionários, a nossa saudação, quanto ao requerimento, 
quanto à questão que foi debatida anteriormente pelos vereadores que me antecederam, acho 
que essa questão tem que ser resolvida de uma vez por todas, porque já faz tempo que vem se 
debatendo isso e na pratica não esta tendo resultado algum, creio eu de que se alie manda 
fazer de uma maneira tem que ser feito, ou então rasga-se a lei ou revoga-se a lei, creio eu que 
os vereadores aqui tem que fiscalizar realmente, Vereador Cláudio Santos que agora disse aqui 
que foi ameaçado e tal pelo Vilmar Bellenzier, proprietário dos postos, eu te digo, Cláudio, que 
você não é o único, porque essa casa aqui já foi totalmente desrespeitada por esse senhor, 
quando foi convidado a vir aqui dar explicações sobre os possíveis cartéis formados em 
Carazinho, ele simplesmente ignorou o convite dessa câmara e não veio, é uma pessoa que já 
esta condenada em primeira instância, criminalmente a quatro anos de prisão, de reclusão, por 
ter feito alinhamento de preços, então nós podemos esperar qualquer coisa deste cidadão, mas 
creio eu que os senhores não estarão sozinhos nesta luta, certamente estarão com os dez 
vereadores que se pronunciaram aqui na reunião anterior, nós não estamos perseguindo 
ninguém, nós só queremos a coisa certa, assim como queremos a coisa certa lá no Passo as 
Areia, eu achei que estava tudo resolvido a questão das casas do Passo da Areia, hoje os 
moradores virem aqui nos dizer que está na justiça porque a empresa que construiu até agora 
não resolveu nada do Passo da Areia, até agora não reconstruiu as casas, não consertou os 
estragos nas casas, a empresa Hoffman que era o nosso secretário da fazenda aqui com o 
Aylton, simplesmente não resolveu nada das casas, e esta casa infelizmente acho que tem que 
criar mais uma comissão mas para resolver o assunto, não adianta criar comissão, ir lá e não  
resolver nada, esta aqui do posto tem que chamar o município aqui, o planejamento e tem que 
dar explicação sobre isso, e esta empresa também tem que dar explicação sobre o Passo da 
Areia, porque lá tem dinheiro publico investido, tem o terreno que era do município, e eles 
devem sim explicação a esse poder, essa empresa que infelizmente, foi lá, construiu, está 
recebendo dos moradores, e as casas estão lá, algumas sem condições de habitação, outros 
pagando aluguel, porque a casa não tem condição de morar, então senhor presidente, eu quero 
que essa câmara intervenha neste assunto do Passo da Areia, que se crie uma comissão, vá 
até lá, vá até a empresa também, porque não interessa se é empresa privada, se construiu algo 
em cima do público, que teve a participação do publico, nós temos que interferir também como 
poder fiscalizador que somos dessa sociedade, porque chega de calote, o povo não agüenta 
mais a trapaça, as empresas ganham dinheiro, ganham dinheiro, vão lá e constroem uma 
porcaria, Vereador Déio na época até nos dizia, nós até contrariamos ele, hoje os próprio 
moradores estão aqui e eu digo que essa empresa tem é que ser chamada no ferro, me 
desculpe a expressão, mas é isto mesmo, ela tem que ser chamada a responsabilidade, porque 
é impossível deixar os moradores, trabalhadores que passaram a vida inteira tentando adquirir 
uma casa, e quando adquiriram esse imóvel, vai um vendaval e destrói e a empresa 
simplesmente vira as costas isto não é possível continuar dessa maneira, nós temos que 
interferir, e eu conto com os dez vereadores nesta luta aqui, eu não sou candidato a nada, não 
é por isso que estou pedindo apoio para vocês, não estou concorrendo nesta eleição, mas eu 
sou a favor da justiça, nós temos que nos manifestar, temos que cobrar de quem é de direito, 
sim Vereador Vilson Paese; Vereador Vilson Paese; obrigado por me permitir o a parte 
Vereador Antonio Azir, realmente naquela ocasião que foi abordado depois do vendaval, o 
Vereador Déio colocou, e outros vereadores apontaram aqui, a situação, eu também fui lá, e de 
um tijolo ao outro, tem que haver cimento, para juntar os dois tijolos, para a casa ter segurança, 
e de dentro da casa você via o sol, através dos tijolos colocados, antes do vendaval, eu fui 
visitar uma família lá que eu conheço bem, e claro que vai vir um vento e vai descer tudo, e não 
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precisa ser temporal muito feio, obrigado; Vereador Antonio Azir; obrigado Vereador Vilson 
Paese, justamente, agora eu entendo porque essa empresa está tão bem em Carazinho, mas 
tomara que não esteja construindo todos os prédios, edifícios, como edificou aquelas casas lá, 
porque muitos diziam e dizem, presumem, dizem por ai, que é dinheiro da prefeitura, que está 
tão bem esta empresa, mas talvez não seja por isso, talvez seja realmente pela péssima 
qualidade de construção, eu digo aqui na tribuna e não tenho medo, porque é a realidade e o 
povo esta aqui para dizer o que esta acontecendo lá, e as casas estão lá para serem 
verificadas, infelizmente mais uma vez quem paga o pato é o povo, e nós não podemos deixar 
isso simplesmente cair no descaso, no esquecimento, vamos agir a partir de amanhã, eu quero 
que todos nós a partir de amanhã vamos ajudar dar uma solução pra essa gente ai que agora 
tiveram que ingressar na justiça, nós sabemos que isso é muito demorado, estão atrás do 
dinheiro para pagar o perito, porque nem o perito quer fazer a peritagem, a perícia, porque o 
valor do estado é muito pequeno, imagine só a situação que se encontram essas pessoas, e 
creio eu que nem é a justiça que precisa resolver isso ai, a empresa vai deixar para a justiça, 
vai virar cinco, seis anos correndo o processo, para depois verificar, ver se vai ter a 
reconstrução, indenização ou coisa parecida, acho que essa empresa tem que ter um 
pouquinho de responsabilidade, e nós temos que interferir neste assunto, obrigado senhor 
presidente; Presidente Vereador Luiz Leite; continua em discussão, Vereador Jaime Fragoso 
para discutir os requerimentos; Vereador Jaime Fragoso; senhor presidente, colegas 
vereadores, imprensa escrita e falada, pessoas amigas que estão no plenário, nós estivemos 
eu, o Vereador Cláudio Santos e o Vereador Paulino de Moura lá no posto, e realmente, dá 
para dizer até um nome feio,  é um desaforo, para aquele proprietário daquela residência, 
colocar a lavagem bem ao lado da casa dele, a gente sabe que uma lavagem lida com soda, 
com detergente, com essas coisas e quando se lava, principalmente quando tem algum 
ventinho, vai para a casa, e se tem a lei e foi lido, foi feito o projeto, eu não sei como não 
enxergaram, a gente sabe que estamos, não acusando, mas estamos colocando alguma cosia 
no ar que deve ter acontecido, eu mesmo tentei viabilizar uma construção numa oficina, um 
aumento, que fica perto do mercado charrua, entra a esquerda pro lado da Princesa, a primeira 
a esquerda tem uma oficina, que é ali num bairro humilde, e não foi autorizado, por quê? Lida 
com o que? Uma oficina, posto de combustível, não muda muito, é graxa, óleo, e não 
autorizaram, e ali autorizaram, ligeirinho, então fica no ar e nós temos que tomar uma posição e 
temos que ir lá, e temos que chamar senhor presidente, aqui o pessoal do planejamento, fazer 
um requerimento e eu peço senhor, um requerimento verbal para que chamem o pessoal do 
planejamento aqui, para que venham esclarecer, uma vez por todas porque senão nós vamos 
ficar até o fim do ano debatendo isso ai, que já é quase vinte dias, trinta dias, que nós estamos, 
e quanto também o Passo da Areia, lá das casas, eu estive lá varias vezes quando deu aquela 
tormenta, e eu fiquei muito sentido, porque aquelas pessoas perderam tudo aquilo que 
sonharam, e até hoje muitas casas não foram reconstruídas, também, senhor presidente, eu 
pediria que convidasse o pessoal da obras, para que viesses esclarecer para nós, ou é bem 
simples, vamos denunciar no ministério publico, que chamem também para esclarecer isso ai, 
vamos ali pra justiça, mas que chamassem eles aqui para que de repente tenha o 
esclarecimento sobre esse assunto, que possa agilizar o problema dos moradores que tanto 
estão sofrendo com essa situação, então seria isso senhor presidente, muito obrigado; 
Presidente Vereador Luiz Leite; então eu gostaria, se os vereadores concordam de nomear a 
comissão de agropecuária, indústria e comercio, obras e serviços públicos para que faça essa 
visita no residencial Passo da Areia, para verificar em loco os problemas lá existentes com as 
residências, para que a gente possa posterior a esse trabalho chamar essa incorporadora que 
ela possa vir dar as explicações pertinentes aqui no plenário dessa casa, e também dizer que 
vai ser convidado sim, o setor de planejamento da prefeitura municipal para que venha aqui 
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explicar para os senhores dez vereadores esse problema que esta acontecendo com a 
construção do posto Bellenzier que realmente é um problema que não deveria estar no estágio 
em que esta se tivessem nos ouvido lá inicio, antes de começar as obras, continua em 
discussão os requerimentos, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação 
os requerimentos em bloco, vereadores que concordam permaneçam como estão os demais 
que se manifestem, aprovados os requerimentos por unanimidade, passamos agora à 
discussão e votação das moções, convido o senhor secretário para realizar a leitura do numero 
e autor das moções apresentadas pelos senhores vereadores nessa noite; Secretário 
Vereador Cláudio Santos; moção nº 1 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 2 Vereador 
Paulino de Moura – PTB em anexo moção do Vereador Gilnei Jarré no mesmo teor; moção de 
nº 3 Vereador Paulino de Moura – PTB, no mesmo teor Vereador Felipe Sálvia – PDT e 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 5 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 6 Vereador Paulino 
de Moura – PTB, no mesmo teor Vereador Felipe Sálvia – PDT e do Vereador Adroaldo De 
Carli – PMDB; moção de nº 8 Vereador Cláudio Santos – PSDB; nº 9 Vereador Jaime Fragoso 
– PSDB, em anexo do Vereador Antonio Azir – PTB no mesmo teor, também moção de nº 10 
de autoria do Vereador Jaime Fragoso – PSDB; nº 11 Vereador Jaime Fragoso – PSDB, anexa 
a moção de nº 24 do Vereador Gilnei Jarré – PSDB; moção de nº 12 de autoria do Vereador 
Jaime Fragoso - PSDB; nº 13 Vereador Cláudio Santos – PSDB; nº 14 Vereador Cláudio Santos 
– PSDB; nº 15 Vereador Cláudio Santos – PSDB; nº 16 Vereador Felipe Sálvia - PDT, moção 
no mesmo teor autoria do  Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº 17 Vereador Vilson Paese – 
PDT; nº 18 Vereador Vilson Paese – PDT;  nº 19 Vereador Déio PMDB; nº 20 Vereador Déio 
PMDB; nº 21 Vereador Adroaldo De Carli PMDB; nº 26 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
Presidente Vereador Luiz Leite; está em discussão as moções, está em discussão, não 
havendo, esta em discussão as moções, não havendo vereador que queira discutir colocamos 
em votação as moções em bloco, Vereador Paulino de Moura para discutir as moções; 
Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, senhores vereadores, eu vou discutir uma 
moção que fiz até porque essa casa ela tem aqui três bons profissionais na área de advocacia, 
temos hoje na casa assistindo a reunião na casa do povo quatro advogados, e nós resolvemos 
e quando nós dizemos que nós queremos aqui legislar e ter a liberdade de legislar, nós vamos 
legislar para todos os segmentos da sociedade, então nós estamos mandando ao Dr. Luciano 
Feldmann, o presidente da OAB do município de Carazinho, extensivo a todos os advogados de 
Carazinho, parabenizando pelo seu dia, porque eu principalmente, a mim eu acho que o 
advogado ele tem a sapiência, ele tem o conhecimento de defender e de acusar, única coisa 
que ele não pode fazer então quando não concorre a vereador é legislar, ele pode sim é 
orientar, e hoje nós temos no poder legislativo um vereador que se elegeu com voto popular, 
que é o Vereador Antonio Azir, eu fico chateado e as pessoas que me desculpem, mas eu fico 
chateado quando as pessoas querem legislar pela gente, e eu entendo que eu fui eleito 
vereador para fazer essa parte de legislação, fiscalização e executar projetos que não onerem 
aos cofres públicos, então por isso que de vez em quando eu saio do foco, mas eu quero dizer 
que o profissional advogado ele é muito importante na sociedade onde vai agregar os conflitos, 
onde vai resolver os conflitos, mas ele não pode ultrapassar a barreira de querer legislar, se o 
advogado quiser fazer isso ele tem o livre arbítrio de concorrer a vereador e buscar uma cadeira 
nessa câmara e se eleger vereador para poder legislar, então é essa a situação que 
eventualmente eu tenho me questionado mas tanto é que esta aqui esta moção parabenizando 
todos os advogados do nosso município, seria isso senhor presidente, senhores vereadores, 
muito obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; continua em discussão as moções, não 
havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores que concordam 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovadas as moções por 
unanimidade; passamos agora a votação dos projetos que deram entrada nesta noite para 
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votação, já apreciado pelas comissões de justiça e finanças e de ordem econômica e social, 
convido o senhor secretario para ler a ementa dos referidos projetos; Secretário Vereador 
Cláudio Santos; PROCESSO– 1.615/159/08, Projeto de Lei 102/08, Autor: Executivo 
Municipal, Ementa: Suprime o Parágrafo Único do Art. 3°, da Lei Municipal n° 6.598/07; parecer 
da comissão de justiça e finanças, tem uma emenda, senhor presidente, modificativa, da 
comissão de justiça e finanças, a emenda modificativa: Art. 1º : É alterado o Art. 4º do Projeto 
de Lei nº 102/2008, que passará a viger com a seguinte redação: Art. 4º  O imóvel descrito no 
artigo 1º destina-se à expansão do parque industrial, revertendo ao patrimônio do município, 
caso lhe seja dado destinação diversa. Em caso de revogação da concessão por interesse 
público, fica garantida uma indenização ao edificante, no valor de mercado despedido para 
cumprimento da concessão de direito real de uso e que ainda não foi amortizada pelo lapso 
temporal decorrido. Sala das Reuniões em 11 de agosto de 2008. Vereador Gilnei Jarré - 
Relator e Secretário, Vereador Antonio Azir – Presidente e Vereador Josélio Guerra – Membro; 
está é a emenda modificativa; Presidente Vereador Luiz Leite; esta em discussão a ementa 
do referido projeto de lei de autoria da comissão de  justiça e finanças,  elaborada pelo 
Vereador Gilnei Jarré, Vereador Antonio Azir e Vereador Josélio Guerra, está em discussão, 
não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores que concordam 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovada a emenda modificativa por 
unanimidade, esta em discussão agora, solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos 
pareceres da comissão de justiça e finanças bem como da ordem econômica e social do 
referido projeto de lei; Secretário Vereador Cláudio Santos; comissão de justiça e finanças, 
parecer:  o presente projeto de lei com a emenda modificativa é constitucional e quanto ao 
aspecto financeiro nada a opor, Sala das Reuniões em 11 de agosto de 2008. Vereador Gilnei 
Jarré - Relator e Secretário, Vereador Antonio Azir – Presidente e Vereador Josélio Guerra – 
Membro; parecer da comissão de ordem econômica e social: o presente projeto de lei com a 
emenda modificativa encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia; sala das reuniões, 11 de 
agosto de 2008, Vereador Vilson Paese – presidente e relator, Vereador Cláudio Santos – 
secretário e Vereador Paulino de Moura – membro; Presidente Vereador Luiz Leite; está em 
discussão os pareceres da comissão de justiça e finanças bem como da ordem econômica e 
social, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores que 
concordam permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovados os pareceres da 
comissão de justiça e finanças bem como da ordem econômica e social por unanimidade; está 
em discussão o referido projeto de lei com os pareceres já aprovados, está em discussão, não 
havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores que concordam 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovado o referido projeto de lei por 
unanimidade; gostaria de discutir com os senhores vereadores a possibilidade de nós fazermos 
uma sessão solene na Ulbra – Universidade Luterana do Brasil -  data a ser ainda ajustada, 
pelos seus oito anos de existência em Carazinho, funcionamento e 36 anos de Brasil, então se 
não houver objeção eu gostaria de marcar a data dessa sessão solene com a entrega de uma 
placa comemorativa à Ulbra que vem prestando relevantes trabalhos a comunidade de 
Carazinho e região, se os vereadores concordam então a gente vai tomar as providências 
durante essa semana; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, um a parte só para 
comunicar aos vereadores; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não vereador; Vereador 
Cláudio Santos; hoje pela manhã fomos procurados pela direção da Ulbra solicitando, 
Vereador Antonio Azir,  que fosse feito lá no auditório da Ulbra, até para participação dos alunos 
e dos professores lá na Ulbra, esta foi a solicitação e segundo a própria pessoa que nos pediu e 
eu passei ao presidente para que decidisse, para que fosse feito lá, porque segundo eles lotaria 
inclusive o próprio auditório da Ulbra, feito lá, com relação aos 8 anos de Carazinho e os 36 aos 
de Brasil, uma sessão ordinária e solene, ou uma sessão solene lá no auditório da Ulbra, só por 
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isso foi a justificativa, seria lá na Ulbra essa solene; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não 
Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; obrigado então, questão de ordem, 
eu entende que tem que ser uma reunião ordinária, transformando ela em solene, e nada 
melhor do que fazer lá na Ulbra, até para que as pessoas vejam o nosso trabalho, como 
funciona o nosso trabalho, e nós estaremos lá fazendo uma sessão ordinária normal e 
transformando ela em solene, é o pedido que eu gostaria de fazer, que ela fosse feita fora do 
poder legislativo, uma reunião ordinária, e fazendo ao mesmo tempo uma sessão solene, então 
se realiza a reunião normal, e depois façamos a reunião solene; Presidente Vereador Luiz 
Leite; se algum outro vereador quiser opinar, Vereador Jaime Fragoso; Vereador Jaime 
Fragoso; senhor presidente, é isso ai o Vereador Vilson Paese fala sempre, tem que mandar 
fazer uma CPI; Vereador Luiz Leite; mas dessa forma ai não tem microfone que agüente, isso 
ai não é mudança de cambio...; Vereador Jaime Fragoso; está bom, presidente assim só para 
se manifestar também sou de acordo que seja feita ma sessão ordinária e entregue a placa lá 
porque aproveita a própria segunda-feira lá; Presidente Vereador Luiz Leite;uma ordinária? 
Vereador Jaime Fragoso; isso; Presidente Vereador Luiz Leite; Vereador Gilnei Jarré, 
Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; o PTB concorda e até se manifesta favorável 
que seja na segunda-feira no mesmo horário e ordinária porque nós temos exemplo, justamente 
agora em época de campanha se fizer uma solene em outra data que não seja na data da 
reunião ordinária, a gente sabe que vão os suplentes, os vereadores não vão comparecer, e ai 
ficaria até chato para esse poder, obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; Vereador Vilson 
Paese; Vereador Vilson Paese; tem que testar sempre, porque esses microfones estão com 
problema e foi trocado, senhor presidente, mais uma vez, os colegas sabem disso, a câmara 
gastou e gastou bastante, no ano passado para nós colocar tudo novo, a empresa que colocou 
tem responsabilidade de vir aqui e olhar o que foi colocado, isso não justifica a câmara  pagar, é 
dinheiro do povo também, tem que melhorar, tem que dar condições, está pior do que os outros 
que estavam aqui, mas com relação a sessão solene ou ordinária, que seja feito na Ulbra, eu 
acho que é ótimo, concordo e nada melhor do que realmente nós reconhecermos o tempo, não 
eu não sou mais líder da bancada, o líder da bancada é o Vereador Felipe Sálvia, eu estou 
falando como vereador só, não como líder de bancada, era isso senhor presidente; Presidente 
Vereador Luiz Leite; Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, 
senhores vereadores, me mantive hoje um pouco em silêncio vendo meus pares discutir os 
requerimentos, moções e dizer que se a comissão de obras, serviços públicos assim entender e 
quiser me levar junto, eu gostaria de fazer parte dessa comissão, averiguar o problema das 
casas, dizer também que os vereadores tem razão, tem que ser uma ordinária como disse o 
Vereador Antonio Azir, uma solene os vereadores estão em campanha vão deixar de ir, os 
titulares e não vão também os suplentes, vai ficar feio para esse poder, então o meu voto 
também é que seja na Ulbra, uma ordinária; Presidente Vereador Luiz Leite; Vereador Josélio 
Guerra; Vereador Josélio Guerra; de acordo senhor presidente, até para prestigiar a 
universidade é importante que seja lá; Presidente Vereador Luiz Leite; Vereador Adroaldo De 
Carli; Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente também concordamos que devemos 
valorizar essa reunião e pela sua valorização merece até uma extraordinária em conjunto que 
ela fique inclusive com maior freqüência e com certeza até para quem vai assistir certamente 
vai gostar mais de ver uma extraordinária solene, seria essa a nossa opinião, nós concordamos 
plenamente com o Vereador Paulino de Moura; Presidente Vereador Luiz Leite; então fica a 
critério da mesa diretora escolher uma data meia próxima, para que possamos fazer essa 
reunião ordinária com um momento solene, para entrega de uma placa alusiva aos oito anos de 
funcionamento da Ulbra, essa universidade que tanto tem formado lideranças em todas as 
áreas da nossa comunidade, nada mais havendo a tratar e sobre a proteção de Deus declaro 
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encerrada a presente reunião e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião 
ordinária a ser realizada dia 18/08/2008 às 19:30 horas um boa noite a todos.  
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