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Ata da Reunião Ordinária do dia 08 de Setembro de 2008.......Ata 40 
  

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 08/09/2008, convido o Vereador Jaime Fragoso para proceder à leitura de um trecho 
da Bíblia, e que todos se posicionem em pé, na falta do Vereador Jaime Fragoso, pedimos 
para que o Vereador Paulino de Moura proceda à leitura, será lido um trecho da Bíblia pelo 
Vereador Gilnei Jarré; (leitura da Bíblia); coloco em apreciação a ata da reunião ordinária do 
dia 01/09/2008, está em discussão, não havendo vereador querendo discutir coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, 
aprovada a ata da reunião ordinária do dia 01/09/2008 por unanimidade; convido o secretário 
Vereador Cláudio Santos para que proceda a leitura do expediente da presente reunião; 
Secretário Vereador Cláudio Santos: Expediente Reunião Ordinária do Dia 08 de 
setembro de 2008. Of. nº 170/08 da Secretaria Municipal da Administração encaminhando 
cópia do parecer exarado pela Secretaria Mun. de Assuntos Jurídicos referentes à Lei 
Complementar nº 128/08, que proíbe os supermercados de abrirem aos domingos. Of. nº 
140/08 do Executivo Municipal solicitando a esta Câmara Municipal a retirada de tramitação 
do Projeto de Lei nº 113/08, o qual autoriza a prorrogação da vigência da Lei Municipal nº 
6.604/07 que define situação de emergência e autoriza a contratação emergencial de dois 
atendentes. Of. 1387 da Secretaria Estadual de Educação, acusando recebimento dos 
Ofícios 1058/08 e 1059/08 de autoria do Vereador Felipe Sálvia, o qual solicita revisão da Lei 
que estipula novo piso salarial para os professores, e encaminhando cópia do Of. 599/2008 
da Secretaria Estadual da Fazenda, com a posição do Governo do Estado em relação ao 
Piso Salarial Profissional Nacional para o Magistério Público da Educação Básica. 
Telegrama da Chefia de Gabinete da Presidência do Senado Federal acusando recebimento 
da correspondência de autoria do Vereador Felipe Sálvia, manifestando apoio aos projetos 
sobre a licença maternidade de 180 dias e da regulamentação da licença paternidade. 
Telegrama do Ministério da Saúde, informando liberação de recursos financeiros do Fundo 
Nacional da Saúde para pagamento de vários programas, no valor de R$ 618.212,00. Of. 
33/2008 do Conselho Municipal de Entorpecentes, o qual convida o Vereador Presidente 
para fazer parte da mesa de honra do Curso de Capacitação de Multiplicadores para o uso 
indevido de drogas, nos dias 10, 11 e 12 de setembro, no Colégio La Salle. Of. 141/2008 do 
Executivo Municipal, encaminhando projeto de lei nº 117/08, o qual autoriza abertura de 
Crédito Suplementar no Orçamento de 2008, no valor de R$ 48.558,01. Of. 142/2008 do 
Executivo Municipal, encaminhando projeto de lei nº 118/08, o qual autoriza abertura de 
Crédito Especial no Orçamento de 2008, no valor de R$ 16.000,00. Of. 143/2008 do 
Executivo Municipal, encaminhando projeto de lei nº 119/08, o qual autoriza repasse de 
recurso do Projeto Emancipar para a Cidadania para FUNDETEC, no valor de R$ 8.000,00 e 
abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2008, no valor de R$ 63.047,01. E-mai l 
da Juíza de Direito, Dra. Marlene Marlei de Souza, em agradecimento ao Of. que a 
cumprimenta pela homenagem recebida “Medalha de Polícia Judiciária Militar” por 
proposição dos Vereadores Cláudio Santos e Luiz Leite, subscrito pelo Vereador Antonio 
Azir; Presidente Vereador Luiz Leite; queremos cumprimentar os servidores da casa, 
senhores vereadores, nosso amigo Hermógenes, diretor da Corsan de Carazinho, que nos 
dá a honra de sua visita, nosso colega que se encontra lá no fundo sentado, que venha mais 
para frente um pouquinho para nos acompanhar, mais de perto, também esses dois jovens 
moços que estão no plenário, e o nosso amigo Silveira, sempre presente nas nossas 
reuniões legislativas, fazendo questão de registrar nos anais da casa, passamos agora a 
leitura das indicações requerimentos e moções pelo senhor Secretário Vereador Cláudio 
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Santos; Secretário Vereador Cláudio Santos; indicações: 1922/949/08, Oficio ao Poder 
Executivo Municipal, solicitando que o mesmo determine ao setor competente, ou ainda a 
empresa que realizou a infra-estrutura para que sejam recolhidos os meios fios (quebrados) 
que ficaram em toda a extensão da Rua JOÃO BATISTA DA SILVA, no Residencial 
Cantares, eis que os mesmos estão espalhados nos passeios públicos causando transtorno 
aos moradores daquele bairro, além de os mesmos não embelezarem aquela via pública que 
recebeu asfalto, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1923/950/08, Oficio ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine ao setor competente sejam recolhidos os entulhos de 
construção e terra na Rua DINARTE DA COSTA, proximidades do nº 410, bairro SASSI, eis 
que os mesmos encontram-se na via pública já mencionada, Vereador Paulino de Moura – 
PTB; 1924/951/08, Oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que solicite ao setor 
competente seja realizado a canalização do esgoto localizado na esquina da Rua 
TRAVESSA DOS JASMINS com a Rua JOÃO BATISTA DA SILVA, no Residencial Cantares, 
eis que o mesmo encontra-se a céu aberto exalando mau cheiro, ainda oferecendo risco as 
crianças que por ali transitam pois com as chuvas a valeta esta enorme, e com a infra-
estrutura feita na Rua João Batista da Silva necessita tal melhoramento, Vereador Paulino de 
Moura – PTB; 1925/952/08, solicita que a secretaria de obras realize a colocação de 
calçamento ou pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua Manoel Notari, bairro 
Dileta, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 1926/953/08, solicita que a secretaria de obras 
realize patrolamento, cascalhamento e limpeza ao longo da extensão da rua Arthur 
Bernardes esquina com a rua barão de Cotegipe, localizadas no bairro São Miguel, Vereador 
Adroaldo De Carli – PMDB; 1927/945/08, solicita com urgência para que a secretaria de 
obras realize a operação tapa buracos na avenida Flores da Cunha, frente à parada de 
ônibus ao lado do camelódromo, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 1928/955/08, solicita 
a secretaria de obras a colocação de cinco tubos de 40 cm na rua Carlos Kraemmer, 280 
esquina Nicodemos Moehlecke, bairro Alegre, Vereador Cláudio Santos – PSDB; 
1929/956/08, Solicita a Secretaria Municipal de obras 5 (Cinco) tubos na Rua João Clemente 
Elsing em frente N° 1515, Bairro Ouro Preto. Vereador Cláudio Santos – PSDB; 
1930/957/08, O vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na 
forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que determine 
ao setor competente, para que com a maior brevidade possível seja refeito o quebra-molas 
localizado na Rua Minas Gerais, nas proximidades do nº 123, no Bairro Oriental.Devido à 
precariedade da conservação do referido quebra-molas, (conforme fotos em anexo) alguns 
veículos transitam pelo local em alta velocidade, pois ao passarem pelo mesmo não 
precisam diminuir a velocidade em função de que com o desgaste, as medidas do quebra-
molas não chegam a sequer se diferenciar dos desnivelamentos dos paralelepípedos. Nossa 
solicitação justifica-se especialmente e principalmente pelo fato de que há um constante 
trânsito de crianças na referida via em função da proximidade da mesma com a Escola E. E. 
Médio Ernesta Nunes e E. M. E. Infantil Padre Gildo, e por este motivo em especial, 
solicitamos urgência quanto à reconstrução do quebra-molas, visando evitar acidentes. 
Solicitamos inda que seja encontrado um local mais adequado para colocação da placa 
indicativa de que há um quebra-molas, pois a mesma encontra-se escondida entre os galhos 
de uma árvore, sem visibilidade alguma(conforme foto em anexo). Ou o setor responsável 
disponibiliza alguém para manutenção das placas de trânsito, ou deixa sem, economizando 
dinheiro aos cofres públicos, já que muitas delas por estarem mal colocadas e 
pessimamente conservadas, não sinalizam coisa alguma, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
1931/958/08, O vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na 
forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que através 
de adesão ao PRONASCI – Programa de Segurança Pública do Governo Federal, seja 
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solicitada a instalação de câmeras para monitorar alguns pontos de nossa cidade que ainda 
não possuem o vídeo monitoramento, pois este programa prevê entre outras ações, a 
instalação destes equipamentos. Precisamos encontrar formas de proteger nossa população 
da ação de delinqüentes, assaltantes, traficantes, etc., e se o Governo Federal viabiliza 
formas através da adesão a este programa, a Administração Municipal não pode ficar de 
braços cruzados, precisa estar disposta a dar sua parcela de contribuição para combater a 
criminalidade que vem aumentando em muito em nossa cidade. Se permitirmos fique como 
está, as coisas só tendem a piorar e a população é quem sofre com isso, pois fica 
amedrontada, com medo de sair às ruas, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1932/959/08, 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 ao setor competente, a 
recuperação de alguns trechos de diversas vias dos Bairros Hípica, Sassi e Fábio, que 
encontram-se mal conservadas. Os moradores já estão cansados e desanimados com a falta 
de melhorias nas ruas de seus bairros, pois há locais em que há muito tempo não são 
realizadas obras que possibilitem um trânsito mais tranqüilo, em razão da grande quantidade 
de buracos. Uma total falta de atenção com o cidadão que paga seus impostos, Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; 1933/960/08, 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 de 
recapeamento asfáltico da Rua Bernardo Paz no bairro Loeff, pois se encontra em péssimas 
condições de trafegabilidade. Solicitação dos moradores; para que determine a Secretaria de 
Obras que execute trabalhos de conserto do calçamento na Rua Rio Branco no bairro Glória 
por estr em péssimas condições de trafegabilidade. Solicitação dos moradores; para que 
determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de recapeamento asfáltico na 
AVENIDA Pátria, pois a buracos em diversos trechos. Solicitação dos moradores; para que 
determine a Secretária de Obras que execute trabalhos de conserto do calçamento  na Rua 
Silva Jardim no bairro Centro. Solicitação dos moradores; para que determine a Secretária 
de obras que execute trabalhos de  conserto  do calçamento da Rua Charruas no bairro 
Princesa. Solicitação dos moradores; para que determine a Secretária de obras que execute 
trabalhos conserto do calçamento  da  Rua Gratulino dos Santos no bairro Centro. 
Solicitação dos moradores, Vereador Vilson Paese – PDT; 1934/961/08, solicitando a 
secretaria de obras a realização de melhorias no calçamento no final da rua Silveira Martins, 
Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 1935/962/08, solicitando a secretaria de obras a 
realização de melhorias na rua Antonio Pasin, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 
1936/963/08, solicitando a secretaria de obras a realização de patrolamento, cascalhamento 
e compactação no beco existente na rua David Canabarro, em frente ao nº 607, Vereador 
Jaime Fragoso – PSDB; 1937/964/08, que seja enviado oficio ao Senhor prefeito municipal 
para que determine a secretaria de obras que execute operação tapa buracos na rua Otto 
Albino Gherardt, bairro Sommer; que realize operação tapa buracos na rua Saldanha 
Marinho; que realize operação tapa buracos na rua Rio Branco no bairro Glória; que 
determine ao setor competente que realize operação tapa buracos na rua Cuiabá, bairro 
Floresta; que realize operação tapa buracos na rua Monte Alegre entre as ruas Padre 
Gusmão e Avenida São  Bento, bairro Fábio; Vereador Josélio Guerra – PMDB; 
1938/965/08, Solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente para 
que aumente o tamanho do abrigo existente na parada de ônibus localizada na Avenida São 
Bento, esquina com a Rua Andrade Neves, abrigando assim maior número de pessoas 
usuárias do coletivo urbano, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1939/966/08, Solicitando ao 
Executivo Municipal que determine o setor competente para que efetue a colocação de tubos 
na rua Arthur Júlio Arnold, em frente ao n° 23, no bairro Floresta, viabilizando assim a 
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entrada de veículos na garagem, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1940/967/08, Solicitando ao 
Executivo Municipal que determine o setor competente para que efetue a colocação de tubos 
na rua Moisés Faccini, em frente ao n° 31, no bairro Hípica, viabilizando assim a entrada de 
veículos na garagem, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1941/968/08, Solicitando ao Executivo 
Municipal que determine ao Setor Competente para que sejam efetuadas benfeitorias como 
patrolamento, cascalhamento e compactação na rua Carlos Lang, pois devido aos dias 
chuvosos a rua fica intransitável e as casas são invadidas pelo barro e pela água, Vereador 
Gilnei Jarré – PSDB; 1942/969/08, 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 à Secretaria de Obras que execute trabalhos  de reparos em todas as 
ruas do bairro São Lucas. Solicitação dos moradores da rua; para que determine à 
Secretaria de Obras que execute trabalhos  de reparos na pavimentação asfáltica da rua 
Benjamin Constant, no bairro Sassi. Solicitação dos moradores da rua; para que determine à 
Secretaria de Obras que execute trabalhos  de reparos na pavimentação asfáltica da rua 
Diamantino Tombini próximo à universidade UPF, no bairro Oriental. Solicitação dos 
moradores e estudantes para que determine à Secretaria de Obras que execute trabalhos  
de reparos no calçamento da rua Ibaré, no bairro Floresta. Solicitação dos moradores da rua; 
para que determine à Secretaria de Obras que execute trabalhos  de reparos no calçamento 
da rua Sergipe no bairro Oriental. Solicitações dos moradores que reclamam da grande 
quantidade de buracos; para que determine à Secretaria de Obras que execute trabalhos  de 
capina e limpeza nas ruas Clemente Pinto e Dona Júlia, no bairro Santo Antônio. Solicitação 
dos moradores que reclamam da grande quantidade de mato existente na rua; Vereador Luiz 
Leite – PDT; requerimentos; 1943/256/08, Oficiado aos familiares votos de profundo pesar 
em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento de JOSÉ ALVERIR 
PEREIRA DE OLIVEIRA, Servidor Público da Secretaria Municipal de Obras, conhecido 
popularmente como ‘Zé Graia”, transcorrido no último final de semana, Vereador Paulino de 
Moura – PTB; 1944/257/08, Oficiado aos familiares votos de profundo pesar em nome do 
PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento da Senhora CATARINA LOPES 
DO CARMO, transcorrido no último final de semana, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
1945/258/08, que seja enviado oficio as centrais elétricas de Carazinho na pessoa do Senhor 
presidente Romeu Giacomelli, solicitando ao departamento técnico da empresa para que 
seja efetuada a troca das lâmpadas fracas por lâmpadas mais potentes em toda a extensão 
da rua Osilio Zolte, bairro Princesa; Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 1946/259/08, seja 
enviado oficio ao departamento técnico da eletrocar para que execute a troca de lâmpada 
queimada na rua Assis Chateaubriant, 530, Vila Rica; Vereador Cláudio Santos – PSDB; 
1947/260/08, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido 
ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de profundo pesar aos familiares da Senhora 
LEONILDA ROSALINA DOS SANTOS E SANTOS, pelo seu falecimento ocorrido neste dia 
04/09/2008, o qual manifestamos os mais profundos sentimentos pelo infausto 
acontecimento. Perder um ente querido nunca é fácil, devemos nos consolar com as 
palavras que Jesus Cristo nos deixou: “Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, 
ainda que morra, viverá; e quem vive e crê em mim nunca morrerá”.(JO 11.21), Vereador 
Luiz Leite – PDT; 1948/261/08, 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 da Senhora ANTÔNIA BORGES LOSS, pelo seu falecimento ocorrido no dia 
01.09.2008. “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 da Senhora ANTÔNIA B. LOSS, nossos mais 
sentidos pêsames pelo infausto ocorrido; Vereador Vilson Paese – PDT; 1949/262/08, O 
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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 da Senhora ANTÔNIA 
BORGES LOSS, pelo seu falecimento ocorrido no dia 01.09.2008; Vereador Jaime Fragoso 
– PSDB; 1950/263/08, que seja enviado oficio a secretaria municipal de transito solicitando 
que a mesma faça um estudo de viabilidade para aumentar o numero de vagas de 
estacionamento para motos no centro da cidade, Vereador Josélio Guerra – PMDB; 
1951/264/08, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que a seguir da 
aquiescência do plenário encaminhe-se ofício externando condolências aos familiares da 
Sra. ANTÔNIA BORGES LOSS pelo seu passamento ocorrido na semana que passou, em 
nossa cidade. Expressamos nosso pesar e auguramos à família a superação deste 
lamentável e melancólico episódio, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; moções: 1952/537/08, 
Ofício CUMPRIMENTANDO a Equipe DUDALI que sagrou-se CAMPEÃ Municipal de Duplas 
no último dia 23 de agosto quando da realização da final do CAMPEONATO MUNICIPAL DE 
BOCHA DE DUPLA de 2008, promovido pela Liga Carazinho de Bocha e que contou com a 
participação de 16 equipes. A equipe formada por Paulinho, Ernane e Gelo os PARABÉNS 
em nome do Poder Legislativo de Carazinho pela conquista do título, Vereador Paulino de 
Moura – PTB; 1953/538/08, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o 
Plenário, seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho a Equipe 
DUDALI, que conquistou o título de Campeã do Campeonato Municipal de Duplas de Bocha 
de Carazinho e a Equipe ACOREP, que conquistou o Vice Campeonato, durante a 
realização das finas no último dia 23 de agosto.Queremos desta forma cumprimentar a todos 
os atletas das equipes finalistas, por seu empenho e dedicação ao este esporte, que vem 
crescendo cada vez mais em nosso município. Nossos cumprimentos se estendem também 
a todas as equipes participantes do evento promovido pela Liga Carazinho de Bocha, bem 
como a diretoria da Liga, pois com certeza, é em eventos como estes que possivelmente são 
encontrados bons e novos talentos que darão continuidade a este esporte milenar, levando o 
nome de nosso município em competições a nível mundial. Recebam assim, os 
cumprimentos deste Poder Legislativo Municipal, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
1954/539/08, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja 
enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho aos Proprietários do 
Supermercado Coqueiros, na pessoa de seu diretor, Sr. Leandro Rheinheimer, 
cumprimentando-lhes pela inovação ao lançar para Carazinho através de seu site, a 
possibilidade do cliente realizar as compras on line, através da Internet.Queremos destacar 
mais uma vez o belo trabalho que toda a equipe do Supermercado Coqueiros realiza 
diariamente, principalmente no que diz respeito ao atendimento qualificado e eficiente de 
seus funcionários. Como cliente, este vereador tem a imensa satisfação de mais uma vez 
elogiar toda esta estrutura, que agora conta com mais esta novidade que vem facilitar a vida 
de seus clientes, que podem comprar produtos sem sair de casa, uma comodidade 
realmente inovadora neste setor. Sem dúvida alguma merece destaque, não só por serem 
pioneiros no oferecimento deste serviço em nossa cidade, mas também por fazerem com 
que o cliente seja sempre muito bem atendido por seus dedicados e atenciosos funcionários. 
Recebam o reconhecimento do Poder Legislativo Municipal, que muito orgulha-se desta 
empresa genuinamente Carazinhense, que tão bem contribui para o desenvolvimento sócio 
econômico de nossa cidade; Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1955/540/08, Ofício de 
CUMPRIMENTOS a LUAN BORGES, jovem atleta carazinhense que se destacou no 
CAMPEONATO ESTADUAL JUVENIL DE FUTEBOL, como artilheiro da equipe da AGE de 
Guaporé, sendo o goleador da competição marcando 14 gols em 19 jogos disputados. A este 
brilhante atleta carazinhense em nome do Poder Legislativo de Carazinho os nossos desejos 
de um futuro de SUCESSO, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1956/541/08, Ofício 
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PARABENIZANDO em nome do Senhor Hermenegildo Linck da Cruz Presidente da BANDA 
MUSICAL EX-ALUNOS LA SALLE, que no último dia 07 de setembro completou 45 anos de 
fundação, sendo que no decorrer destes 45 anos é a banda mais tradicional de Carazinho, 
segunda mais antiga do Estado do Rio Grande do Sul, tendo na sua bagagem conquistado 
vários títulos, participando de campeonatos e abrilhantando sempre os desfiles cívicos em 
nossa cidade e região. Em nome do Poder Legislativo de Carazinho, os nossos 
cumprimentos pelo brilhantismo desta Banda que orgulha os carazinhenses, Vereador 
Paulino de Moura – PTB; 1957/542/08, que seja enviado oficio parabenizando a FUCCAR na 
pessoa da Senhora Presidente Alda Shipper pelo show cidadão sinfônico com apresentação 
da orquestra da câmara de Carazinho junto com a banda cidadão Quem, realizado no 
auditório do colégio Aparecida, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 1958/543/08, O 
Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário 
para aprovação, seja enviado ofício de cumprimentos ao Sr. Antônio Flávio Sturmer 
venerável mestre e demais membros da Loja Peregrinos da Fraternidade parabenizando 
pelos 10 anos de existência da loja em nossa cidade comemorado no último dia 
31/08/2008.Desejo os mais sinceros votos de realizações a esta irmandade que visa cultivar 
a união, justiça social e a humanidade  seguindo os princípios da liberdade, fraternidade e 
igualdade, buscando sempre melhores condições para gerar resultados positivos para o 
desenvolvimento da comunidade, VLL – PDT; 1959/544/08, O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja 
enviado oficio a BANDA MUSICAL EX-ALUNOS LA SALLE, na pessoa De seu presidente, 
Senhor HERMENEGILDO LINCK DA CRUZ, cumprimentando a todos integrantes da Banda 
pelo  45° aniversário, comemorado no dia 07 do mês corrente. Ao longo destes 45 anos, a 
Banda Ex-Alunos do La Salle vem construindo uma história de sucesso, baseada no amor e 
dedicação de seus integrantes pela musica, conquistando inúmeras premiações para nosso 
município. Consideramos a Banda Ex Alunos do La Salle um ícone para Carazinho e região 
e queremos parabenizar e desejar a todos muito sucesso, Vereador Vilson Paese – PDT; 
1960/545/08, que seja enviado oficio parabenizando a professora da escola municipal de 
ensino fundamental Aristides Gravriel Haeffner, a Sra. Estela Cavalheiro, responsável pelo 
desfile de sete de setembro realizado na ultima sexta-feira, nas dependências da escola, 
Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 1961/546/08, seja enviado oficio de cumprimentos à 
direção, professores e funcionários do CME pelos seus três anos de trabalho a comunidade, 
Vereador Cláudio Santos – PSDB; 1962/547/08, O Vereador abaixo assinado, solicita na 
forma regimental, que após submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de 
cumprimentos a AMANDA MATIOTTI NOCCHI, parabenizando pelo título conquistado de  
Miss Carazinho Infantil 2008. Externamos nosso reconhecimento e admiração pelo título 
ostentado e desejamos que este sucesso se prolongue por muitos anos. Elevamos 
homenagens a Srta e toda a sua família, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1963/548/08, que 
seja enviado oficio parabenizando a equipe da Acorep que levou o titulo de Vice campeã na 
modalidade dupla do campeonato municipal de bocha, Vereador Josélio Guerra – PMDB; 
1964/549/08, seja enviado oficio parabenizando a equipe do posto Dudali que levou o titulo 
de campeão na modalidade dupla do campeonato municipal de bocha, Vereador Josélio 
Guerra – PMDB; Presidente Vereador Luiz Leite; passamos para a votação dos 
requerimentos e moções, conforme acordo de lideranças foi suprimido o intervalo regimental 
bem como o grande expediente, solicito ao senhor secretário para fazer a leitura do numero 
e autor dos requerimentos que irão à votação e discussão essa noite; Secretário Vereador 

Cláudio Santos; requerimentos nº 01 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 02 Vereador 
Paulino de Moura – PTB; nº 03 Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº 04 Vereador Cláudio 
Santos – PSDB; nº 05 Vereador Luiz Leite – PDT; nº 06 Vereador Vilson Paese – PDT; nº 07 
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Vereador Jaime Fragoso – PSDB; nº 08 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 09 Vereador Déio 
– PMDB; Presidente Vereador Luiz Leite; está em discussão os requerimentos, não 
havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovados os requerimentos por 
unanimidade, passamos agora a votação das moções, convido o senhor secretário para  
realizar a leitura do numero e autor das moções que irão a  discussão e votação na noite de 
hoje; Secretário Vereador Cláudio Santos; moção de nº 01 Vereador Paulino de Moura – 
PTB; nº 02 Vereador Felipe Sálvia – PDT anexa moção de nº 01; nº 03 Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; nº 04 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 05 Vereador Paulino de Moura – 
PTB; nº 08 Vereador Vilson Paese – PDT anexa moção de nº 05; nº 06 Vereador Adroaldo 
De Carli – PMDB; nº 07 Vereador Luiz Leite – PDT; nº 09 Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 
nº 10 Vereador Cláudio Santos – PSDB; nº 11 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 13 Vereador 
Déio – PMDB; nº 12 Vereador Déio – PMDB; Presidente Vereador Luiz Leite; está em 
discussão as moções, não havendo vereador que queira discutir as moções colocamos em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, 
aprovadas as moções por unanimidade; passaremos agora a votação dos projetos de lei que 
tramitaram por essa casa com os pareceres das comissões de ordem econômica e social, 
bem como a de justiça e finanças, solicito ao secretário para fazer a leitura da ementa  e 
autor dos projetos que irão à votação nesta noite, bem como proceder à leitura do parecer 
das comissões de justiça e finanças e da ordem econômica e social; Vereador Vilson 

Paese; presidente, uma questão de ordem antes da leitura dos projetos, dos pareceres, eu 
quero fazer um registro na noite de hoje, a respeito hoje de uma entrevista de 45 minutos, na 
rede TV, São Paulo, do presidente da cooperativa, Nei Mânica, onde ele abordava todas as 
feiras, quando iniciou em 90 até a ultima e a próxima, e levando e fazendo um chamamento 
a todo o Brasil, e a América Latina aqui na convocação para os novos expositores, e na 
ocasião ele terminou quando perguntaram sobre a Aurora, ele dizendo que esta confirmado, 
e o investimento total entre a Aurora e os demais setores que vem a fomentar, vai chegar 
perto de um bilhão de reais, então realmente, então estava o presidente aqui e falou por 10 a 
15 vezes na cidade de Carazinho, abordando o nosso município, até para registrar e 
parabenizando nosso presidente quando eleva a cidade de Não Me Toque, a região e nosso 
Rio Grande do Sul, só para deixar registrado nos anais da casa, obrigado presidente; 
Presidente Vereador Luiz Leite; muito bem colocado senhor vereador e ficara gravado nos 
anais da casa, solicitamos então ao secretário da mesa para que faça a leitura da ementa e 
autor dos referidos projetos que irão a votação nesta noite, bem como ler o parecer das 
comissões de justiça e finanças e da ordem econômica e social; Secretário Vereador 

Cláudio Santos; PROCESSO 1.868/177/08, Projeto de Lei 113/08, Autor: Executivo 
Municipal, Ementa: Autoriza a prorrogação da vigência da Lei Municipal n° 6.604/07, que 
define situação de emergência e autoriza a contratação emergencial de 02 atendentes. 
PROCESSO 1.816/169/08, Projeto de Lei 111/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: 
Autoriza a permissão de uso de um imóvel à Companhia Riograndense de Saneamento – 
CORSAN. PROCESSO 1.871/180/08, Projeto de Lei 116/08, Autor: Executivo Municipal, 
Ementa: Autoriza a abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2008, no valor de R$ 
113.889,31; PROCESSO 1.919/182/08, Projeto de Lei 119/08, Autor: Executivo Municipal, 
Ementa: Autoriza repasse de recurso do projeto emancipar para cidadania para FUNDETEC 
no valor de R$ 8.000,00 e abertura de crédito suplementar no orçamento de 2008, no valor 
de R$ 63.047,01; parecer da comissão de justiça e finanças os pareceres tem o mesmo teor, 
apenas mudando o relator, parecer: o presente projeto de lei é constitucional e quanto ao 
aspecto financeiro nada a opor, sala das reuniões 08 de setembro de 2008. Vereador 
Antonio Azir – Presidente, Vereador Gilnei Jarré – secretário e Vereador Josélio Guerra – 
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membro; parecer da comissão de ordem econômica e social que tem também o mesmo teor 
dos três projetos, apenas alterando o relator, o presente projeto de lei encontra-se apto a ser 
incluído na ordem do dia. Sala das reuniões 08 de setembro de 2008. Vereador Vilson Paese 
– presidente, 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 o parecer da ordem econômica e social, está em discussão, não 
havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovados os pareceres da 
comissão de justiça e finanças bem como o da ordem econômica e social por unanimidade, 
esta em discussão os projetos de lei que irão à votação nessa noite com os pareceres já 
aprovados, está em discussão, Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; 
senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa do povo, que tão bem 
desempenham o seu trabalho, ao diretor da corsan o seu Hermógenes, eu gostaria de fazer 
antes, senhor presidente, uma explanação, quando vim nessa tribuna semana passada e 
disse que nós estaríamos indo a Porto Alegre, se preciso, para falar com a Fepam sobre o 
relacionado posto, e lá estivemos eu e o Vereador Cláudio Santos e o Vereador Jaime 
Fragoso, onde nós deixamos um oficio solicitando para que a Fepam venha para Carazinho 
para resolver de vez a situação do posto, eu quero deixar claro que essa ida a Porto Alegre 
ela foi feita porque nós entendemos que nós não podemos discursar, ou discutir, se nós não 
tivermos fundamento, se esse posto, essa lavagem, se ela estiver fora dos padrões, a 
Fepam virá a Carazinho sim, para tentar regulamentar ela, ou cobrar para que ela esteja na 
lei, então estivemos lá, eu e o Vereador Cláudio Santos, e o Vereador Jaime Fragoso, não 
quero aqui exaurar ou parecer que ela dará, porque nós deixamos claro que nós queríamos 
um parecer técnico, não é Vereador Jaime Fragoso e Vereador Cláudio Santos, e nós vamos 
esperar nos disseram que dentro de 10, 15, 20, 30 dias, estarão aqui para fazer essa 
averiguação, então quero deixar justificado, que fomos com recurso próprio, não tiramos 
diárias para ir até lá, mas quando nós dissemos que nós iremos até o final para ver quem 
esta errado e o que está errado, nós realmente o fizemos, senhor presidente, senhores 
vereadores, na semana passada e que pena que a imprensa não esta aqui, até porque ela 
deve estar dando cobertura para o debate que tem hoje a noite entre os candidatos a 
prefeito, eu pedi vistas num projeto o qual esta se doando uma área para a Corsan, para que 
a Corsan lá faça um investimento grande, um investimento forte, mas a minha preocupação 
senhor presidente, senhores vereadores e diretor da Corsan, era que lá tinha a informação 
que tinha família de posse desse imóvel, onde essas pessoas seriam prejudicadas, ou teriam 
que sair daquele imóvel para que nós possamos fazer a doação para a Corsan, o Vereador 
Antonio Azir a meu pedido foi até a secretária de planejamento, até a prefeitura municipal, e 
me trouxe e por isso votarei favorável a esse projeto, ele me trouxe um mapa da área onde 
essa área não tem nenhum imóvel estabelecido lá, então isso me deixa tranqüilo, porque eu 
entendo que esse investimento tem que ser um investimento voltado a sociedade, mas não 
prejudicando a sociedade, e a sociedade que eu digo é o povo, pessoas que lá em tese 
residiam lá, mas aqui está o mapa, eu estou convicto de que em cima desse mapa a minha 
votação será favorável, mas senhor diretor, eu não posso discursar enquanto não tem 
alguém da Corsan nos representando aqui, ou estando aqui, e quando você não estiver aqui 
eu fazer um discurso diferente, a única preocupação que eu tenho e que gostaria de deixar 
expressada nessa tribuna é que a Corsan precisa urgentemente fazer investimentos em 
saneamento básico, nós precisamos, o discurso nós já ouvimos, e a pratica ainda não 
ouvimos e não vimos, então o que eu peço é que esse projeto do executivo aprovado pela 
câmara de vereadores realmente a Corsan se preocupe com o saneamento básico, porque 
não dá para admitir é que o nosso município, a estrutura que tem, o quanto ele traz de 
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retorno financeiro para a Corsan não tem um metro, um milímetro ou metros de saneamento 
básico, e eu sei que essa nova direção da Corsan estadual esta preocupada com isso, irá 
fazer isso, principalmente a direção local, porque eu tenho acompanhado o seu trabalho, 
tenho visto o seu trabalho, eu tenho notado que tem um grande interesse da Corsan local, de 
resolver os problemas sociais da nossa comunidade, então eu estou dando uma procuração 
em branco para a Corsan estadual, mais principalmente para a corsan municipal, porque nós 
estamos aqui aprovando um projeto onde é uma doação de área, ainda não temos o projeto 
para autorização para que se retome o processo de convênio de Corsan e prefeitura, esse 
convenio já esta vencido, e nós temos que trabalhar para que tenha a renovação entre a 
Corsan e o município de Carazinho, o Vereador Antonio Azir na parte da tarde me disse que 
não haveria necessidade porque são concessões públicas, mas eu entendo, esse vereador 
entende, que nós deveríamos sim passar pelo poder legislativo, a autorização pela 
renovação do convênio da prestação de serviço de água e esgoto da Corsan com o 
município de Carazinho, e quero fazer um pedido para o senhor até porque essa semana 
recebi um pedido de uma pessoa, onde nessa residência tem três moradias, e só uma delas 
tem o hidrômetro, só uma delas tem o relógio, e as outras moradias todas usam a água 
daquele hidrômetro, e daí quando vai se pagar da uma confusão porque são três famílias 
usando o mesmo hidrômetro, então eu pediria e até vou lhe passar o endereço para que 
possa a corsan ir até lá, e averiguar porque essa família, as três famílias estão usando o 
mesmo hidrômetro, deve ser a escritura do terreno, mas eu acho que não é justo, deveria ter 
os três, e para encerrar, eu gostaria de deixar registrado de que também me preocupa 
porque tem uma lei municipal onde a Corsan tem um recurso para se fazer a reforma dos 
buracos abertos pela própria Corsan, se cobra uma taxa e esses buracos, na grande 
maioria, não na sua totalidade, na grande maioria, eles não estão sendo fechados, ou se 
estão sendo fechados demora-se muito para fechar, então não é uma critica, é uma 
cobrança que eu estou fazendo, estou pedindo, sim Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei 

Jarré; obrigado Vereador Alemão, só para contribuir, você falou que estavam cobrando, não 
é cobrado, quando a corsan abre um buraco para conserto a responsabilidade é da Corsan, 
então ela abre e tem que fechar, quando é cobrado pelo município, quem tem a 
responsabilidade de fechar é o próprio município, isso é o que diz a lei; Vereador Paulino 

de Moura; mas a lei, eventualmente a prefeitura tem cobrado essa taxa, e ela tem que 
fechar, mas quando a corsan abre, quem tem que fechar é a corsan, então eu gostaria que o 
município entrassem em sintonia, porque o que esta acontecendo, eventualmente uma 
abertura de vala que o município cobra, não esta se fechando, ou vice versa, ou a Corsan, 
então que isso seja feito também uma conversação com o prefeito municipal, uma 
conversação com a secretaria de obras, para que a gente possa fechar o mais rápido 
possível esses buracos, sim Vereador Antonio Azir, Vereador Antonio Azir; só para 
aproveitar, fazer um a parte para não precisar ir a tribuna, em primeiro lugar quero agradecer 
ao Vereador Paulino de Moura, que teve o bom senso de aprovar o projeto sem emenda 
modificativa, e também aceitando as nossas explicações que nós tivemos do executivo hoje 
à tarde, que nesta área não há residência, inclusive há um pedido que a corsan efetue logo o 
fechamento, o cercamento dessa área para que não haja invasão, que a gente sabe, a gente 
tem experiência que invasão ocorre da noite para o dia, e também aproveitar para dizer que 
o gerente da nossa unidade aqui da Corsan o senhor Hermógenes, sempre tem atendido 
muito bem as pessoas que muitas vezes a gente remete lá por um problema ou outro, um 
parcelamento, qualquer outro problema, atendido bem melhor que a nossa eletrocar, que é 
uma empresa pública, uma empresa municipal, então eu preciso deixar esse registro aqui de 
público, nos anais da câmara, sobre o bom trabalho que o Hermógenes vem realizando com 
sua equipe na corsan em atendimento a nossa população, porque nos serviço publico há 
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uma carência muito grande de vontade em bem atender as pessoas, e felizmente as 
pessoas que nós encaminhamos para a corsan, todas elas tem nos retornado que o 
atendimento e tem uma solução para os problemas com uma rapidez e agilidade bastante 
grande, obrigado; Vereador Paulino de Moura; sim Vereador Vilson Paese; Vereador 
Vilson Paese; até para não usar a tribuna, vamos pedir para que você permaneça mais um 
minuto, se assim o presidente permitir mais um tempo para você, quero fazer minhas as tuas 
palavras com relação ao Hermógenes, Vereador Antonio Azir, realmente quando você 
solicita alguma coisa para a corsan estão prontos para atender, na hora, e o que tem 
acontecido muito, presidente da Corsan aqui de Carazinho, nosso gerente, é o estouro 
d’agua, porque tem que trocar muita canalização, e eu moro numa região que vossa 
senhoria sabe, a rua Farrapos, a Marechal Floriano é um caos, não tem mês que não 
estoure num lugar, isso é um custo muito alto, e nós já pedimos há muito tempo a troca de 
rede, trocaram uma parte e a outra certamente recurso, tomara Deus que a Corsan troque, 
agora, vossa excelência fala com propriedade, não adianta falar em saúde, não adianta 
gastar em medicamento, bota uma secretaria de saúde, dar medicamento, e atender o povo, 
se nós não temos saneamento básico, então tem que vir sim com o novo convenio da 
corsan, além da boa água de qualidade que nós temos, o saneamento básico, e ai eu quero 
concordar com vossa excelência e nós também estaremos aprovando esse projeto, e temos 
certeza que na sua pessoa Hermógenes, Carazinho vai ser atendido na área de saneamento 
básico, muito obrigado; Vereador Paulino de Moura; para concluir senhor presidente, 
gostaria também de deixar o gerente e dizer a ele que realmente o Vereador Antonio Azir, o 
Vereador Vilson Paese tem razão, o serviço publico ele é quase que a ultima instancia onde 
a pessoa vai buscar a sua necessidade, muitas vezes por falta de pagamento, muitas vezes 
para melhorara a infra-estrutura daquele determinado bairro, e eu estou a assumir um cargo 
há uns dez ou doze meses, e eu só tenho ouvido falar coisas boas da corsan, então eu 
quero aqui me render e por isso que hoje eu estou aprovando, ajudando a aprovar esse 
projeto, porque eu entendo que ele vai fazer a diferença, mesmo eu ainda não tendo a 
certeza que esse convenio entre corsan e município vai ser com a Corsan, infelizmente eu 
tenho que deixar claro, porque eu ainda entendo que para isso virar concreto tem que passar 
pelo poder legislativo, não quer dizer que eu vou votar favorável, já  estou votando favorável, 
pela concessão de um imóvel, quase que com certeza que eu votarei também favorável para 
que a corsan renove esse convenio, mas nós temos que deixar bem claro, nós precisamos 
mesmo colocar em pratica e o município também precisa fazer isso, nós legisladores, e o 
executor precisa se ater a isso, se nós não fizermos saneamento básico, só nós que 
andamos nos bairros da cidade soubemos o quanto é  precária essa situação, e as pessoas 
convivem com aquilo ali, comem aquilo ali, almoçam aquilo ali, tomam café daquilo ali, então 
nós sabemos que a Corsan tem que fazer o seu lado social, e como esse recurso vem do 
governo federal para que a gente possa iniciar uma etapa, eu estarei sim ao lado  da corsan, 
eu estarei ao lado do social, para desenvolver a minha comunidade, e desenvolver o povo de 
Carazinho, muito obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; continua em discussão, 
Vereador Cláudio Santos para discutir os projetos que irão a votação nessa noite; Vereador 
Cláudio Santos; senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que participam dessa 
reunião, colegas da casa, ao gerente da unidade local da Corsan, o Hermógenes Bodanese, 
eu só gostaria de deixar registrado que eu tenho um irmão meu que inclusive por saúde se 
aposentou na Corsan, então a gente tem conhecimento que a muito tempo do trabalho que é 
realizado pela Corsan em Carazinho, mas me dizia ele também, há um bom tempo atrás de 
que Carazinho já deveria ter feito a mais tempo, quando se fosse renovar convênio, que 
exigisse que a corsan colocasse em Carazinho também o esgoto, até porque seria uma 
forma de um tempo atrás se conseguir isso que esta se tentando agora, mas sempre há 
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tempo para que as coisas venham  e quem sabe possa estar se encaminhando as coisas 
nesse sentido, mas eu quero deixar frizado Vereador Paulino de Moura, com relação as suas 
colocações, aos outros vereadores, que diferentemente de algumas gerencias, até um tempo 
atrás da Corsan, a atual gerencia atende a todos os vereadores e todos os partidos 
indistintamente, quando que algumas vezes em gerências atrás tinha sigla, ou tinha cargo 
que fossem privilegiados na Corsan, hoje já não existe mais, hoje felizmente, todas as 
pessoas que lá vão, elas são tratadas da melhor forma possível, e sempre é solucionado um 
problema quando tem solução, senão mesmo assim se encaminha para tentativa de uma 
solução, para o problema que as pessoas passam, mas é bom que deixe frizado isso, 
Vereador Paulino de Moura, eu não actredito que tenha algum vereador de algum partido 
aqui nessa casa que não tenha sido bem atendido na Corsan, ou então que alguma pessoa 
indicada por qualquer vereador tenha deixado de ser bem atendido na corsan, não só pelo 
gerente mas pelo demais funcionários, eu acredito de que já que é uma empresa do estado 
mas que presta um serviço a comunidade de Carazinho, tem que ser salientado e respeitado 
esse serviço que é feito, e acredito que somente a comunidade de Carazinho vai sair 
lucrando com esses futuros serviços que vão ser prestados por essa estatal, inclusive até 
segurar todas as possibilidades que de repente possam ser ventiladas, com relação a 
permanência dela aqui no município, até porque se você for fazer um calculo com relação ao 
que é pago pela água é muito barato com relação a outras coisas que se paga, 
principalmente no que diz respeito aquilo que se tem como um bem, talvez um dos mais 
preciosos da humanidade é com certeza a água, quero de suas palavras, fazer delas as 
minhas, dizer da importância desse projeto ser votado por unanimidade aqui na casa porque 
estamos sem duvida alguma prestando bons serviços para essa comunidade de forma 
futura, seria senhor presidente, senhores vereadores, essas colocações; Presidente 
Vereador Luiz Leite; continua em discussão, não havendo vereador que queira discutir 
colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se 
manifestem aprovados os referidos projetos de lei por unanimidade, só gostaria se os 
vereadores me permitem fazer uma referencia ao Hermógenes que é o nosso diretor local da 
corsan, endossando as palavras do Paulino, das pessoas que se Referiram na tribuna,  do 
Paese, porque acho que ninguém mais do que eu posso falar do bom relacionamento que 
está existindo entre esse poder legislativo e a Corsan, quando muitas pessoas nos procuram 
e como eu não tenho habito de enviar os requerimentos e sim pessoalmente procurar ou por 
telefone, sempre temos logrado êxito nas nossas reivindicações, com respeito 
principalmente as famílias carentes que necessitam de um atendimento da diretoria da 
Corsan, como também serviços em algumas áreas na área de infra-estrutura da água 
potável, então Hermógenes, leve desse poder, nosso reconhecimento pela tua humildade, 
desprendimento, comprometimento com a nossa comunidade e trabalho, que esta sendo 
muito digno, meus parabéns, que seja extensivo aos teus colaboradores, teus funcionários, a 
nossa gratidão pelo ótimo atendimento que nos tem desprendido, nós agradecemos; 
Vereador Cláudio Santos; questão de ordem senhor presidente; Presidente Vereador Luiz 

Leite; pois não vereador; Vereador Cláudio Santos; em questão de reuniões atrás, acho 
que duas ou três reuniões atrás o Vereador Paulino de Moura fazendo uso da tribuna, ele 
colocava um preocupação dele com relação a lei que foi aprovada nessa casa e que o 
executivo não vem cumprindo essa lei no que diz respeito aos mercados, vossa excelência 
não estava na casa, eu estava lhe substituindo como presidente, e enviei oficio ao executivo 
e recebemos a resposta do executivo endereçada a vossa excelência, como presidente, eu 
gostaria que se vossa excelência permitisse fizesse a leitura deste oficio; Presidente 
Vereador Luiz Leite; pois não vereador; Vereador Cláudio Santos; Of. n° 170/08 – SMA. 
Carazinho, 03 de setembro de 2008. Excelentíssimo Senhor, Ver. Luiz Leite, Presidente da 
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Câmara Municipal de Vereadores. Responde OP/1 00/03. Senhor Presidente:. Reportamo-
nos ao oficio supracitado, para encaminhar cópia, em anexo, do parecer exarado pela 
Secretaria de Assuntos Jurídicos referente à Lei Complementar n° 128/08, que proíbe os 
supermercados de abrirem aos domingos. Atenciosamente, CECILIA BERTÔLDI R. DOS 
SANTOS. Secretária da Administração. Designada. Senhor Prefeito: Ao tempo em que o 
cumprimentamos cordialmente, vimos tratar do assunto referente à aplicação da Lei 
Complementar n° 128/08, que trata da proibição de abertura de supermercados aos 
domingos, em resposta ao Ofício OP 100/08, oriundo da Câmara Municipal de Carazinho, e 
ao pedido formulado pelo Sindicato dos Comerciários de Carazinho (protocolo n° 
122131/2008. A Lei Complementar n° 128/08 é superveniente à decisão judicial proferida no 
processo n° 009/1.08.0000893-0 que autorizou as empresas filiadas à ACIC e Câmara de 
Dirigentes Logistas a abrirem seus estabelecimentos comerciais aos domingos, das 7 às 19 
horas, determinando que o setor competente (fiscalização) se abstenha de autuá-las, em 
virtude do dia e horário de funcionamento.Porém, não obstante a existência da Lei, existe 
uma decisão judicial que dever ser, por ora, cumprida.Assim, entendemos que a decisão 
judicial deve ser respeitada pela administração municipal, sendo que, encaminharemos 
petição nos referidos autos do processo noticiando a vigência da Lei n° 128/08, 
possibilitando ao judiciário a revogação da decisão liminar.Sendo o que tínhamos para o 
momento, apresentamos as nossas atenciosas saudações.Carazinho, 22 de agosto de 2008. 
Tarso de Vicensi Silveira. Procurador do Município; Presidente Vereador Luiz Leite; nada 
mais havendo a tratar e sobre a proteção de Deus declaro encerrada a presente reunião e 
convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada dia 
15/09/2008  às 19:30, cabe ainda informar os senhores vereadores que no dia 17 do 
corrente nós estaremos realizando a sessão solene no CTG Vento Minuano, e aqueles que 
quiserem ir pilchados estarão de acordo com as tradições do nosso estado e do gaúcho 
galdério, meu muito obrigado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
           Vereador Luiz Leite                                              Vereador Cláudio Santos     
                   Presidente                                                                Secretário  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
A.L. 


