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Ata da Reunião Ordinária do dia 29 de Setembro de 2008.......Ata 44 
  
Presidente Vereador Luiz Leite; havendo quorum regimental e sob a proteção de Deus 
declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da câmara municipal de Carazinho do 
dia 29 de setembro de 2008, convido o Vereador Vilson Paese, ou seja, Vereador Paulino de 
Moura para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e que todos se posicionem em pé; (leitura 
de um trecho da Bíblia); primeiramente quero cumprimentar os servidores da casa os senhores 
vereadores, imprensa escrita e falada, lideranças eclesiásticas, políticas e de vários segmentos 
de nossa comunidade, senhor Silveira que esteve ausente por duas sessões, e faz questão que 
se registre sua presença, para algumas pessoas que não tem o convívio, digamos  a cada 
reunião ordinária desta casa o seu Silveira é considerado o nosso 11º vereador pela freqüência 
dele acompanhando as reuniões legislativas,  cumprimento também a direção é funcionários da 
escola Ernesta Nunes, professores e funcionários, sejam bem vindos nessa casa,  coloco em 
apreciação a ata da reunião ordinária do dia 22/09/2008, 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 22/09/2008 por unanimidade; convido o 
senhor secretário Vereador Cláudio Santos para que proceda a leitura do expediente da 
presente reunião; Secretário Vereador Cláudio Santos: Expediente Reunião Ordinária do Dia 
29 de setembro de 2008. Of. 150/08 do Executivo Municipal solicitando a retirada de tramitação 
do projeto de lei nº 115/08. Of. 151/08 do Executivo Municipal, encaminha projeto de lei nº 
125/08, o qual autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento da FUNDESCAR, no 
valor de R$ 35.750,00. Of. 152/08 do Executivo Municipal, encaminha projeto de lei nº 126/08, o 
qual declara situação de emergência e autoriza a contratação emergencial de 01 psicólogo e 
abertura de crédito suplementar no orçamento de 2008, no valor de R$ 9.244,28. Of. 153/08 do 
Executivo Municipal, encaminha projeto de lei nº 127/08, o qual autoriza a abertura de crédito 
suplementar no orçamento de 2008, no valor de R$ 494.338,34. Telegrama do Ministério da 
Saúde, informando liberação de recursos para o pagamento de programas de saúde, no valor 
de R$ 21.268,08; Presidente Vereador Luiz Leite; passamos agora a leitura das indicações 
requerimentos e moções, pelo senhor secretário; Secretário Vereador Cláudio Santos; 
indicações: 2046/1002/08, Oficio ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que o mesmo 
DETERMINE ao setor responsável sejam recolhidos os entulhos verdes localizados na Rua 
SILVEIRA MARTINS, bairro Santo Antônio, nas proximidades dos números, 230, 540 e 572, eis 
que os mesmos encontram-se na via pública, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2047/1003/08, 
Oficio ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que o mesmo DETERMINE ao setor 
responsável sejam recolhidos os entulhos de construção localizados na Rua OSVALDO CRUZ 
esquina com a Rua MATO GROSSO, bairro Oriental, eis que os mesmos encontram-se na via 
pública, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2048/1004/08, Oficio ao Senhor Prefeito Municipal, 
solicitando que o mesmo DETERMINE ao setor responsável sejam recolhidos os entulhos de 
construção localizados na Rua MATO GROSSO, nº 41, bairro Oriental, nas proximidades da 
empresa REFRIGERAÇÃO FOGEL, eis que os mesmos encontram-se na via pública, Vereador 
Paulino de Moura – PTB; 2049/1005/08, 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 patrolamento, cascalhamento, 
compactação e limpeza da rua Carlos Lang, no Residencial Nossa Senhora Aparecida. 
Solicitação dos moradores que reclamam da grande quantidade de lama principalmente em 
dias chuvosos; para que determine à Secretaria de Obras que execute trabalhos  de reparos na 
pavimentação asfáltica da rua General Cassal Marins Brum, no bairro São João. Solicitação dos 
moradores que reclamam da grande quantidade de buracos existentes na rua; para que 
determine à Secretaria de Obras que execute trabalhos  de reparos na pavimentação asfáltica 
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da rua Osílio Zolet, no bairro Princesa. Solicitação dos moradores que reclamam da grande 
quantidade de buracos existentes na rua; para que determine à Secretaria de Obras que 
execute trabalhos  de patrolamento,cascalhamento, compactação e limpeza na rua Santos 
Dumont, entre as ruas Coronel Bordini e Maceió. Solicitação dos moradores da rua; para que 
determine à Secretaria de Obras que execute trabalhos  de  capina e limpeza no Beco Beira 
Rio, no bairro Princesa. Solicitação dos moradores que reclamam da grande quantidade de 
sujeira e mato no referido local; para que determine à Secretaria de Obras que execute 
trabalhos de  patrolamento,cascalhamento, compactação e limpeza no Beco da Ipiranga, no 
bairro Pádua. Solicitação dos moradores que reclamam da grande quantidade de valas na 
referida rua, o que dificulta a trafegabilidade principalmente em dias chuvosos; 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. Solicitação dos moradores que reclamam da grande quantidade de valas e 
irregularidades nas referidas ruas; para que determine à Secretaria de Obras que execute 
trabalhos  de reparos na pavimentação asfáltica da rua Tamoios e Fernando Ferrari, no bairro 
Conceição. As referidas ruas encontram-se com inúmeras irregularidades, Vereador Luiz Leite – 
PDT; 2050/1006/08, solicita para que a secretaria de obras realizar patrolamento, 
cascalhamento e limpeza no final da rua Tamoios cruzamento com a rua Xavantes, localizadas 
no bairro Conceição/São Jorge, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 2051/1007/08, solicita 
com urgência para que a secretaria de obras e o departamento de transito realizar a pintura das 
lombadas localizadas na rua Dr. Eurico Araújo do bairro Broecker, Vereador Adroaldo De Carli – 
PMDB; 2052/1008/08, Solicitando a Secretaria de Obras realização de patrolamento, 
cascalhamento e compactação da Rua das Violetas, no Residencial Cantares, Vereador Jaime 
Fragoso – PSDB; 2053/1009/08, Solicitando a Secretaria de Obras realização de patrolamento, 
cascalhamento e compactação na Rua José da Silva Amaral, no Bairro Cantares, Vereador 
Jaime Fragoso – PSDB; 2054/1010/08, Solicitando a Secretaria de Obras realização de 
patrolamento, cascalhamento e compactação na Rua Minuanos, no Bairro Conceição, Vereador 
Jaime Fragoso – PSDB; 2055/1011/08, 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, com a maior brevidade possível, a realização de melhorias 
na rua Carajás, no bairro São Jorge, em razão de que os moradores já há um bom tempo vem 
solicitando que sejam feitos trabalhos de parolamento e cascalhamento do local, pois há muitos 
buracos que acabam por dificultar o trânsito de veículos, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
2056/1012/08, 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, com a maior brevidade possível, a realização de melhorias na Rua Ozilio Zolet, no 
bairro Princesa, em razão de que os moradores já há um bom tempo vem solicitando que seja 
realizada uma operação tapa buracos, pois é uma via com constante trafego de veículos e que 
encontra-se em situação precária, devido a grande quantidade de buracos, Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; 2057/1013/08, 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, com a maior brevidade possível, a realização de melhorias na 
Rua Belo Horizonte, no bairro Hípica,  pois é uma via que se encontra em precárias condições 
de trafegabilidade, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2058/1014/08, 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, com a maior brevidade possível, a 
realização de melhorias na rua Riachuelo, no bairro Princesa, em razão de que os moradores já 
há um bom tempo vem solicitando que sejam feitos trabalhos de parolamento e cascalhamento 
do local, pois há muitos buracos que acabam por dificultar o trânsito de veículos, Vereador 
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Felipe Sálvia – PDT; 2059/1015/08, O vereador abaixo assinado solicita que após lida em 
plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, 
reiterando mais uma vez solicitação para que determine ao setor competente, a IMEDIATA 
recuperação de alguns trechos em péssimas condições de trafegabilidade das Ruas Pinheiro 
Machado e Minas Gerais, no bairro Oriental, visto que transitam por esses logradouros grande 
quantidade de veículos, em razão que são duas das principais ruas que dão acesso ao referido 
bairro, bem como são muito utilizadas por alunos, professores e funcionários que freqüentam a 
Escola Estadual Ernesta Nunes e o Campus da UPF. Não há condições de transitar pelo local, 
os buracos e ondulações são em grande quantidade ao longo de toda a extensão da Rua 
Pinheiro Machado e em grande parte da Rua Minas Gerais, causando inclusive danos aos 
veículos, e em dias de chuva em virtude dos buracos, formam-se no local grandes poças de 
água. Pedimos urgência quanto à realização de uma operação tapa buracos no local ou até 
mesmo a pavimentação asfáltica, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2060/1016/08, que seja 
enviado oficio ao senhor prefeito municipal reiterando o pedido para que determine a secretaria 
de obras que execute trabalhos de cascalhamento na rua Anita Garibaldi no bairro Loeff; 
determine ao setor competente que realize operação tapa buracos na rua João Kraemer; que 
determine ao setor competente que realize operação tapa buracos na rua Travessa Minas 
Gerais; que determine ao setor competente que realize operação tapa buracos na rua Cuiabá, 
que determine ao setor competente que realize operação tapa buracos na rua Travessa 
Andrades Neves, Vereador Josélio Guerra – PMDB;   requerimentos: 2061/277/08, seja enviado 
oficio a empresa Brasil Telecom solicitando instalação de um telefone publico na rua Buenos 
Aires, bairro Camaquã; Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 2062/278/08, seja enviado oficio a 
Eletrocar na pessoa do Senhor presidente, Romeu Giacomelli, solicitando ao departamento 
técnico da empresa para que seja efetuada a troca de lâmpadas fracas por lâmpadas mais 
potentes em toda a extensão da rua General Netto, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 
2063/279/08, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o 
Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com 
o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES, referente a Diárias de Viagens do Presidente, 
Diretores, Área Jurídica e Cargos de Confiança da Eletrocar: 1 – Relacionar todas as diárias 
tiradas pelo Presidente, Diretores, Área Jurídica e Cargos de Chefia e de Confiança, 
compreendido entre os anos de 2005, 2006, 2007 até a presente data; 2 – Especificar cada 
cargo e o valor correspondente a cada uma das diárias tiradas pelo mesmo no período citado; 
Com urgência. JUSTIFICATIVA: Por tratar-se de uma Empresa de economia mista, com 
controle acionário majoritário do Município de Carazinho, precisamos estar cientes também dos 
gastos relacionados a diárias de seus diretores e funcionários, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
2064/280/08, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o 
Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com 
o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES: 1 – Houve a venda de algum Projeto para 
construção de usinas de propriedade da Eletrocar? 2 – Se houve a venda destes 
projetos, qual o motivo que levou a empresa a vendê-los e por quanto foram vendidos? 3 
– Cópia do parecer do Consultor Jurídico sobre a venda destes Projetos; 4 – Cópia da 
Ata do Conselho Administrativo, que autorizou a venda dos referidos Projetos;5 – Conforme o 
Capitulo IV da Lei Orgânica do Município, a alienação de bens municipais, depende de 
autorização Legislativa e ou concorrência pública (leilão), encaminhar então toda a 
documentação referente ao processo que envolveu a venda destes Projetos.Com urgência. 
JUSTIFICATIVA: tratando-se de uma empresa de economia mista com controle acionário 
majoritário do Município de Carazinho, salvaguardando o interesse e o erário público, 
entendemos que toda e qualquer ação relacionada aos bens desta companhia, sejam eles 
imóveis ou não, devem ser feitos de forma clara, aberta para que toda a população tome 
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conhecimento do que vem sendo feito pelos administradores de um bem municipal que 
pertence ao povo de Carazinho, Vereador Felipe Sálvia –PDT; moções: 2065/576/08, Ofício de 
CUMPRIMENTOS a Diretoria da ASSOCIAÇÃO CARAZINHENSE DE FUTEBOL, na pessoa de 
sua Presidente DANIELA PORTILHO DA SILVA, pela recente inauguração do novo espaço 
daquela associação nas dependências do Shopping Everest. Em nome do PODER 
LEGISLATIVO DE CARAZINHO nossos PARABÉNS pela conquista da nova sede, Vereador 
Paulino de Moura – PTB; 2066/577/08, seja enviado oficio parabenizando o Asilo São Vicente 
de Paulo de Carazinho, na pessoa da diretora Irmã Sirlei Marai, pela organização e sucesso do 
Galeto com massa beneficente, realizado dia 27 de setembro nas dependências do asilo, 
Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 2067/578/08, Seja enviado ofício à diretora do Colégio La 
Salle a Senhora Eloísa Ávila e ao professor o Senhor Alaor Galdino Tomáz, parabenizando pela 
organização e sede da 5º Edição dos Jogos do Oitavão, que ocorreram no dia 25 do corrente e 
contou com a participação das Escolas de Carazinho e região, Vereador Jaime Fragoso – 
PSDB; 2068/579/08, Seja enviado ofício de congratulações a equipe masculina da Escola 
Marquês De Caravelas, equipe vencedora da 5º Edição dos jogos do Oitavão, realizada no dia 
25 do corrente, no Colégio La Salle, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 2069/580/08, Seja 
enviado oficio de congratulações a equipe feminina da Escola Érico Veríssimo, equipe 
vencedora da 5º Edição dos jogos do Oitavão, realizada no dia 25 do corrente, no Colégio La 
Salle, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 2070/581/08, seja enviado oficio parabenizando o Sr. 
Diogo Vilodre que sagrou-se campeão na categoria até 101 Kg na copa Brasil Sul na cidade de 
Porto Alegre, Vereador Josélio Guerra – PMDB; 2071/582/08, seja enviado oficio 
parabenizando a Srª Elisangela K. Bandeira gerente do Sest/Senat Carazinho pela campanha 
de conscientização no transito evento realizado no dia 25 de setembro de 2008, Vereador 
Josélio Guerra – PMDB; 2072/583/08, Ofício CUMPRIMENTANDO o grupo de dança DI 
GUANELLA, formado por 20 alunas da EMEF PATRONATO SANTO ANTÔNIO, que no último 
dia seis de setembro, conquistou dois primeiros lugares no 5º ARTE EM DANÇA, realizado na 
cidade de Nova Araçá. Em nome do Poder Legislativo de Carazinho nossos PARABÉNS pelos 
resultados alcançados no evento, Vereador Paulino de Moura – PTB; Vereador Antonio Azir; 
questão de ordem senhor presidente; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não Vereador 
Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores vereadores, ao publico que 
assiste a reunião a nossa saudação, estava verificando através da relação de processos que 
serão votados nesta noite, verifiquei que não há o processo que revoga o auxilio de combustível 
aos vereadores, conforme nós combinamos na semana anterior, com o ministério público, e 
também nós sabemos por uma questão de legislação, que os salários do prefeito, vice-prefeito, 
vereadores, e do presidente da câmara municipal, também devem ser fixados antes da eleição; 
Presidente Vereador Luiz Leite; e secretários; Vereador Antonio Azir; e secretários 
municipais, e como a eleição ocorre domingo, dia 05, e esta é a ultima reunião ordinária, creio 
eu que seria prudente, e até a questão de economicidade de tempo, nós elaborarmos e 
votarmos esse projeto na noite de hoje, nem que para isso nós precisamos nos reunir alguns 
minutos, para decidir esse assunto, obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; só para 
contribuir, para mim não tem problema nenhum, ir a votação hoje ou quinta-feira, ou amanhã ou 
quarta, para mim não tem problema nenhum e acredito que pelos demais vereadores, não tem 
problema nenhum, a revogação do auxilio combustível, já foi ajustada entre os dez vereadores, 
quero deixar bem claro isso para a nossa comunidade presente, quem não recebem mais 
desde julho deste ano, por uma decisão unânime dos vereadores, e há um comprometimento 
nem tanto com a drª Clarissa mas sim com esse poder legislativo, entre os dez que houvesse a 
revogação deste projeto, apenas como havia a solicitação para que nos reuníssemos ainda 
antes para definir os patamares da desvinculação dos padrões, que segundo o presidente do 
sindicato, esta ainda pedindo que não desvincule, mas não tem mais como continuar vinculado, 
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pode servir como índice, a vinculação já não cabe mais, então por mim pode ir a votação nesta 
noite, eu consulto os demais pares da casa, só para uma questão de esclarecimento ao publico 
aqui presente, Vereador Vilson Paese; Vereador Vilson Paese; questão de ordem senhor 
presidente, naturalmente é a ultima sessão ordinária antes das eleições, e eu não vejo nenhum 
motivo para esses dois projetos irem a votação fazer uma extraordinária na mesma semana 
agora, quando nós poderemos votar na noite de hoje, não tem problema é um projeto normal, 
um projeto de aumento de subsídio, estamos tirando as vantagens dos subsídio de gasolina, 
vamos repor no valor do aumento que deva ser coerente as coisas, voto favorável também, se 
for neste patamar, a mas eu solicito a vossa excelência, senhor presidente, e aos demais pares 
para que nós possamos votar hoje à noite; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não vereador; 
Vereador Vilson Paese; e se vossa excelência se meus pares assim permitir, eu quero fazer 
um cumprimento muito especial também a todas as pessoas já citadas aqui na noite de hoje, 
mas em especial a professora Erica, meu querido amigo professor Ivanio, filho de um grande 
amigo meu, ex-pracinha, que esteve no combate na guerra, esta vivo, um dos únicos que esta 
vivo até hoje, seu Hipólito Martins, e a mãe dele era professora, Sueli Lima Martins, minha 
amiga, então quero cumprimentar o professor, cumprimentando os professores quero 
cumprimentar todos os alunos, imprensa e os amigos aqui presentes, nosso boa noite; 
Vereador Cláudio Santos; só uma questão de ordem senhor presidente; Presidente Vereador 
Luiz Leite; pois não vereador; Vereador Cláudio Santos; até a titulo de esclarecimento para a 
comunidade, quero aproveitar essas palavras também, cumprimentar a professora Adélia, 
minha professora do Neja, muito me ajudou, muito obrigado por aquilo que aprendemos lá 
nesse período que nos formamos no ensino médio, dizer que por lei deve ser votados os 
subsídios de vereadores, secretários e prefeitos antes da eleição, até porque não se sabe quem 
vai ser vereador, prefeito, vice-prefeito e secretário na próxima administração ou legislatura, por 
isso deve ser votado antes, que ninguém é dono de cadeira alguma, nem de lugar nenhum, não 
tem cadeira cativa na câmara nem na prefeitura, por isso então é votado em subsídios, não 
estaremos votando subsídios para nós, estaremos votando subsídios para os dez vereadores, 
prefeito, vice-prefeito e secretários que estarão assumindo a partir de 1º de janeiro de 2009, só 
para fazer esse esclarecimento senhor presidente, muito obrigado; Presidente Vereador Luiz 
Leite: algum vereador mais que queira fazer mais alguma explanação, ainda para auxiliar os 
senhores vereadores, o autor do pedido para que nós pudéssemos fazer um estudo mais 
aprofundado, não esta presente, que solicitou ainda não chegou, mas isso não impede porque 
a maioria dos senhores vereadores prevalece à vontade, vamos suprimir o intervalo regimental, 
e antes de entrarmos no grande expediente, porque também parece que já houve um acordo de 
liderança para que fosse suprimido, nós convidamos o aluno Rudimar dos Santos, da escola 
Ernesta Nunes, juntamente com a sua professora Adélia Menezes, que fará uso da tribuna do 
povo pelo espaço de 15 minutos, para divulgar o projeto “Cidadania e direito e dignidade”, por 
gentileza queiram se dirigir, convido aos lideres de bancada que conduzam os mesmos até a 
tribuna; Professora Adélia Menezes: boa noite a todos, senhor presidente, senhor secretário, 
vereadores e todos que estão presentes aqui nesta noite, solicitamos um espaço nessa casa 
que consideramos, que sabemos ser a casa do povo, sabemos também da importância, nós 
enquanto educadores da Escola Ernesta Nunes, e hoje eu aqui estou representando a direção 
da escola, e a gente tem a satisfação de vir apresentar a todos um projeto que começamos a 
realizar na escola, a nossa escola tem hoje em torno de 800 alunos, à noite nós temos 
educação de jovens e adultos, e temos ensino médio regular, e durante o dia também todo 
ensino fundamental, séries iniciais finais, e ensino médio, então nós queremos usar este espaço 
para estar divulgando nosso projeto, e também sabendo da importância deste momento e 
muitos outros na história do nosso município, também do nosso país, lembrando que enquanto 
educadores nós sabemos da importância e do significado da palavra cidadania, o tema do 
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nosso projeto é cidadania, como um direito à dignidade, e como lema do nosso projeto temos 
mais de mil razões para viver, então quando nós pensamos e conversamos sobre o projeto com 
educadores e com os educandos, a gente pensou em como fazer esse projeto, mas o objetivo 
principal desse projeto é trazer as pessoas o verdadeiro significado da palavra cidadania, e que 
as pessoas saibam que no significado dessa palavra, cidadania, estão os nossos direitos, e que 
muitos de nós, mesmo sendo adultos, já trabalhadores, desconhecemos disso, e se às vezes 
não desconhecemos esses direitos nós não usamos daquilo que poderíamos beneficiar 
enquanto cidadãos, sabemos que a cada direito que nós temos , temos muitos deveres a 
cumprir, mas nós queremos trazer um pouquinho para vocês o que significa esse projeto, nós 
temos como eixo do projeto, identidade, participação e sentido da vida, identidade porque 
revela que os seres humanos além de terem o direito as condições básicas de vida, devem ter a 
possibilidade de construir a sua identidade, sendo valorizado como pessoa e como parte de 
uma cultura a qual pertence, entendemos que através da participação refletimos o potencial de 
transformação de homens e mulheres dispõe através da participação de mudança da realidade, 
a participação social, coletiva é vista como uma alternativa de uma mudança social quando ela 
toca a vida e gera a consciência critica, sentido da vida, diante de um mundo de desilusões, 
vazios, queremos refletir com as pessoas sobre os seus sonhos, e os sentidos de suas vidas, o 
projeto é um exercício ousado de cidadania, propõe trabalhar a partir do protagonismo 
estudantil, para que a criança, o jovem e o adulto estudante, assuma o compromisso de 
construir a educação e a sociedade que tanto queremos a partir de um sonho e esse nosso 
sonho começa a partir do chão da escola, que hoje é a Ernesta Nunes, sabemos também que 
para que esse projeto tenha sucesso a gente enfrenta no nosso dia a dia vários obstáculos, 
algumas coisas já colocadas como senso comum, uma delas  é que não se discute política na 
escola, que não se conversa sobre religião, porque cada um tem a sua, mas nós enquanto 
educadores sabemos que na verdade isso são obstáculos que a gente tem que ultrapassar, 
porque a escola é um espaço sim, onde se discute política, como direito de manifestação das 
pessoas, independente de que sigla partidária elas refletem, sabemos que todas as pessoas no 
uso desses seus direitos e através de sua participação é que vão mudar, sabemos também que 
é essa casa, representa toda essa sociedade, a qual nós trabalhamos, então sabemos que 
nesse momento, nesse espaço que nos foi dado, no momento que nós pedimos e sabemos, 
lembrando pelo vereador, colocando que o projeto foi uma autoria dele, a gente sabe disso, e 
sabemos também o quanto é importante esse espaço dado para que o povo também venha se 
manifestar nessa casa, sabemos que nós enquanto cidadãos elegemos nossos representantes, 
e que se às vezes o nosso candidato não está eleito às pessoas que estão aqui, elas estão aqui 
para garantir aquilo que é um direito nosso, então esse espaço, a tribuna do povo, ele precisa 
ser mantido, precisa ser mais divulgado, para que as pessoas possam usar para dizer 
realmente o que elas pensam, apesar da gente saber que as pessoas que aqui estão nos 
representam enquanto cidadãos, queremos dizer também que um dos objetivos desse projeto é 
repensar e trabalhar a consciência das pessoas para que a gente ultrapasse aquelas questões 
de que não adianta fazer nada, não adianta encaminhar projeto, não adianta solicitar, sempre 
as pessoas que tem um poder maior é que são beneficiadas, nós sabemos que é através do 
dialogo, da conversa, e da participação das pessoas que a gente vai mudando essa 
consciência, e ver que a gente tem nas nossas mãos o direito e a possibilidade de mudança, 
então cabe a nós realmente sabermos o que nós queremos, que tipo de sociedade a gente 
quer, e nós estamos trabalhando muito porque a gente sabe que nos queremos uma escola 
diferente do que nós temos hoje, com a participação de todos, e o direito principalmente das 
pessoas que estão lá, pais, alunos e hoje professores também, só lembrando assim, esse 
projeto todo, ele começou agora no segundo semestre mas a gente pretende continuar com 
esse trabalho, porque demais projetos que vão ser realizados na escola, eles vão se associar a 
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esse projeto maior, porque ser cidadão é em todos os dias, em todos os momentos, 
independente de onde a gente está, seja na escola, na rua, no mercado, na casa da gente, com 
o vizinho, quero agradecer o espaço dado a escola para divulgar esse projeto, mas 
principalmente trazendo para vocês que a gente quer que o nosso maior desejo é que os 
nossos educandos realmente possam fazer a mudança na nossa realidade, uma mudança 
efetiva, então nós temos agora um educando que vai usar o espaço também para fazer a fala; 
Rudimar dos Santos; senhor presidente da mesa, senhores vereadores e demais presentes 
nessa casa, boa noite, foi com satisfação que aceitamos esse espaço, cedido aos nossos 
educadores e alunos para visitar a câmara de vereadores com o objetivo de sermos cidadãos e 
dessa forma interagirmos com as propostas encaminhadas pelos senhores vereadores, de 
acordo com a nossa comunidade fizemos algum levantamento de várias necessidades que 
temos, a comunidade, ou seja, o bairro oriental, porque geralmente os alunos são do bairro 
oriental, como exemplo o horário do posto de saúde, criação de demais creches para atender a 
nossa demanda, foi feito um levantamento porque a nossa escola tem muita mãe de família à 
noite, e foi feito uma pesquisa interna dentro da escola e as pessoas, as mães, fizeram uma 
reclamação por não ter espaço nessa creche que tem no bairro oriental, ou seja elas querem, a 
comunidade precisa de mais uma creche, melhorar o atendimento as gestantes do posto de 
saúde do bairro oriental, a dificuldade que uma gestante chega no posto e não tem um 
atendimento correto, valorização da vida, e também a melhoria dos instrumentos do dentista, ou 
seja, esses dias uma mãe  foi lá, uma estudante, mãe de um estudante, e não tinha de acordo 
os instrumentos para mexer, para a manutenção dos dentes do seu filho, ficou sem a 
manutenção dos dentes, então esse foi um dos requisitos que a comunidade, os alunos da 
escola Ernesta Nunes, colocaram aos senhores vereadores,ao senhor presidente, nós 
agradecemos este espaço, é muito importante hoje a comunidade em si, esta diante de toda a 
autoridade de Carazinho, para expressar a necessidade que ela tem, como ela tem o direito e a 
necessidade de votar, ela também tem o direito de expressar o que ela necessita, não só para 
si próprio, mas para que a comunidade seja beneficiada, e nós estamos muito gratos por esse 
espaço, estamos gratos pelo senhor vereador que abriu esse espaço, que botou o projeto e eu 
faço o apelo que todo aquele que tem uma proposta para os senhores vereadores colocar em 
votação e estudo, esteja à vontade, desde já agradeço sem mais fala, só mais uma, gostaria 
com toda a humildade, se o senhor presidente, senhores vereadores, nós fazer uma oração, 
vocês aceitam? Por favor todos fiquem de pé, é com honra que faço essa oração que Deus 
possa abençoar vocês, independente da religião, mas como me cederam esse espaço para 
representar a minha escola, estou muito feliz, eu quero orara por vocês que Deus vai abençoar, 
quem vai se reeleger ai, botem a mão na altura de seu coração por favor; (oração); muito 
obrigado e uma boa noite para vocês; Presidente Vereador Luiz Leite; nós queremos 
agradecer ao aluno Rudimar que fez uma excelente explanação sobre os problemas mais 
emergências do bairro oriental, como também a professora Adélia Menezes pela sua 
explanação em nome da escola Ernesta Nunes, agradecemos a presença dos demais 
professores, direção da escola e alunos convidamos para que continuem conosco nesta noite 
até entrarmos na votação da ordem do dia e só para contribuir, ainda com a escola Ernesta 
Nunes, demais representantes do bairro Oriental, gostaria de dizer que essa reivindicação da 
creche Padre Gildo, que hoje existe no bairro Oriental, realmente ela esta superlotada e muitas 
vezes entendendo a necessidade até de famílias mães e pais de outros bairros, que estão 
acolhendo crianças lá de outros bairros, estão no sacrifício as famílias do bairro oriental, por 
eles abrirem essa possibilidade e oportunidade  de acolherem crianças de bairros vizinhos, com 
certeza os pares dessa casa, os senhores vereadores, independentemente de se reelegerem 
ou não vão continuar aqui até 31 de dezembro deste ano e vão chamar para si a 
responsabilidade de fazer um estudo junto a creche com o Padre Gildo e também a 
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administração municipal, para buscar uma solução para o problema da creche que esta 
superlotada, eu acredito que todos os vereadores vão chamar para si essa responsabilidade e 
demais reivindicações que aqui foram apresentadas pelo aluno Rudimar, passamos agora para 
a ordem do dia, para apreciação e votação dos requerimentos e moções, pois não Vereador 
Jaime Fragoso; Vereador Jaime Fragoso; se há acordo de bancada pediria que fosse votado 
em bloco, claro que deixando em destaque o pedido de informação, acho que tem dois pedidos 
de informação, colocar em destaque, e também acho que teria que deixar em destaque o 
projeto que cabe aos vereadores, secretários e prefeito, os subsídios; Presidente Vereador 
Luiz Leite: convido o senhor secretario para fazer a leitura do nº e autor dos requerimentos que 
irão à votação nesta noite; Secretário Vereador Cláudio Santos; requerimento de nº 01 
Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº 02 Vereador Adroaldo De Carli – 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, convido o senhor secretário para 
proceder a leitura do nº e autor das moções, ainda existem dois requerimentos em destaque, 
pedidos de informação autoria do Vereador Felipe Sálvia, está, como já foi lido na integra, está 
em discussão, os requerimentos pedido de informação do Vereador Felipe Sálvia, Vereador 
Antonio Azir para discutir o pedido de informação de autoria do Vereador Felipe Sálvia; 
Vereador Antonio Azir;  senhor presidente, senhores vereadores, nós temos aqui um pedido 
de informação sobre as diárias retiradas pelo presidente da eletrocar, os diretores, assessor 
jurídico e cargos de chefia e de confiança, compreendidos entre os anos de 2005, 2006, 2007 
até a presente data, eu sou favorável a esse pedido de informação, porque os vereadores 
divulgam as suas diárias nos jornais, o prefeito e os secretários também divulgam os valores 
das diárias, e eu não vejo o porque que os diretores e o presidente da Eletrocar tenham que 
ficar numa caixa preta, numa mala preta essas diárias, e não ir para o público, e não ir para a 
imprensa, creio eu que eles até deveriam ter divulgado naquela oportunidade em que o poder 
legislativo e o poder executivo divulgou, seria um bom momento para a eletrocar divulgar as 
suas Diárias, a eletrocar é uma empresa do povo, é uma empresa que deve ser gerida com 
transparência, também temos aqui um pedido reformulado, refeito, já ingressou algum tempo 
atrás, se houve a venda de projetos da construção de usinas da eletrocar ou não, e ai segue 
uma série de outros itens, se a eletrocar não vendeu, tem que responder que não vendeu e 
provar que não vendeu, e se vendeu errado, quem vendeu tem que pagar para o povo, porque 
vou repetir, vou ser bem repetitivo, a eletrocar é do povo, e me parece que tem alguns cidadãos 
lá dentro que pensam que não vão sair mais de lá, tem alguns cidadãos lá que estão se 
considerando proprietários da empresa, e eles não vão levar nem a almofadinha da cadeira que 
sentam o dia que saírem daquele local, talvez levem uma fotografia, do belo prédio que 
construíram, porque parece que tem o rei na barriga, Vereador Vilson Paese, então por isso, eu 
peço transparência, mesmo fazendo parte da base deste governo, mesmo sendo um dos 
maiores defensores do governo nestes últimos anos, mas chegou a hora de nós darmos um 
basta aquelas pessoas que pensam que tudo podem resolver a sua maneira, maltratar os 
funcionários, maltratar os consumidores, e aqui na câmara protegido por todos nós, não, 
comigo    não, eu tenho postura, tenho ética, e não tenho medo de ninguém, se alguém lá na 
eletrocar ficar com raiva  do Azir ou coisa assim, isso pouco me importa, o que me importa é o 
povo saber o que esta sendo feito lá, sim Vereador Vilson Paese; Vereador Vilson Paese; 
obrigado Vereador Antonio Azir, até para não usar a tribuna, parte do teu pronunciamento quero 
fazer minhas as tuas palavras, e dizer que nós, toda saída e deslocamento, tudo que se faz  no 
legislativo além do tribunal, ministério, a sociedade em si e tem que ser, porque o dinheiro é do 
povo, nada melhor, quem recebe diária, quem recebe qualquer valor publico, tem que ser 
aberto, o povo tem que saber, valor, numero , aonde, porque, quanto, tal, está ótimo, termino o 
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mandato saio feliz, porque essa casa quer realmente colocar tudo às claras para que a 
comunidade saiba o que esta se passando; Vereador Antonio Azir; pasmem os vereadores, e 
os presentes, o diretor presidente da eletrocar, que é um excelente técnico, e um péssimo 
político, estava de viagem marcada, eu diria que seria até um turismo, para o Peru, que bom, 
viajar para o exterior com o dinheiro do povo, que paga sua luz com o dinheirinho contado, no 
final do mês, muitas vezes com atraso, muitas vezes cortada, muito bom realmente viaja para o 
exterior, para o Peru com diárias pagas, que bom ficar semanas em São Paulo, desfrutado os 
melhores hotéis, os melhores restaurantes, isto realmente é uma maravilha, mas chega, o povo 
não pode mais pagar  isso, e só para alertar, avisar aos senhores que a viagem ao peru eu 
consegui abortar, consegui dizer a ele que era um absurdo, e que eu colocaria boca no mundo 
se isso fosse feito, felizmente para o povo e para nós isso não foi realizado, obrigado; 
Presidente Vereador Luiz Leite; continua me discussão o pedido de informação, Vereador 
Cláudio Santos para discussão dos pedidos de informação do Vereador Felipe Sálvia; Vereador 
Cláudio Santos; senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que já foram nominadas 
anteriormente, eu acho que dito muito bem pelo Vereador Antonio Azir, que me antecedeu 
nessa tribuna, de que um pedido de informação feito pelo Vereador Felipe Sálvia, apenas 
mudou a data, já havia sido votado esse mesmo pedido de informação e já havia sido rejeitado, 
eu acredito que talvez todas as moções, indicações e requerimentos e projetos deveriam ser 
feitos me dois turnos, mas de repente se aceitasse no primeiro haveria tempo para se repensar 
e quem sabe no segundo turno se votasse contrário, mas não conforme a oportunidade e o 
momento que as coisas se encontra, mas respeito o pensamento de cada vereador, inclusive 
fomos buscar informações mesmo não tendo em mãos as informações no momento, mas nós 
fomos buscar exatamente aquilo que estava acontecendo, mas eu, não adiantaria senhor 
presidente vir aqui com uma emenda nesse pedido de informação, principalmente no que diz 
respeito a diárias, porque o Vereador Felipe Sálvia foi diretor da eletrocar por quatro anos, e eu 
estive aqui neste plenário, estive aqui nesta tribuna, por muitas vezes por fazer parte do 
governo, também em derrubar pedidos de informação no que dizia relacionado a diárias de 
diretores da eletrocar, então eu acho incoerência quando você esta de um lado você age de 
uma forma, quando você esta de outro lado você age de outra forma, já disse isso Vereador 
Felipe Sálvia várias vezes a vossa excelencia, e esta gravado nos anais eu acho que se fosse 
em outro momento, quem sabe de repente até se pensasse melhor, mas me recordo quando 
nós estivemos em São Bento, levamos a reunião ordinária da casa para São Bento, eu gostaria 
até mesmo de repetir, mesmo vivendo alguns dias antes do pleito eleitoral do dia cinco de 
outubro, que eu não concordo e acredito que nós estamos trabalhando para Reeleição, e vou 
pensar muito se não for o prefeito do meu partido, e eu for vereador, eu vou pensar muito, 
naquilo que eu vou fazer como legislador, não apenas e tão somente querer caçar atitudes do 
executivo de qualquer que seja a secretária, só porque sou de partido diferente, porque ai não 
vou ser coerente, quando eu estava defendendo o governo ai eu defendia, ou seja, eu sou 
contrário àqueles pensamentos dos outros vereadores, quando eu viro oposição ai eu tenho 
que pedir informações referentes aquilo que eu fiz parte, então eu não concordo com esse tipo 
de mudança de atitude, com relação a esse seu posicionamento, eu estive aqui durante os 
outros quatro anos anteriores, fomos defensores, muitas vezes até porque acredito que na 
oportunidade como vereador, eu já lhe concedo a parte Vereador Antonio Azir, eu peço 
complacência até para que passe um pouquinho mais o tempo; Presidente Vereador Luiz 
Leite; pois não vereador; Vereador Cláudio Santos; muito obrigado presidente, até para dizer 
que eu Acredito também que nesses quatro anos anteriores, 2001 a 2004, não houve de forma 
alguma, extrapolação de parte alguma dos diretores da eletrocar, com relação a diárias, eu não 
concordo com esse tipo de pensamento, de que quando estou de um lado minha atitude é uma, 
quando estou contra aquele lado minha atitude é diferente, a gente tem que ter atitude sempre, 
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a atitude deve ser a mesma, não contrario ou favorável conforme o lado que eu estou, e isso 
confunde muito o pensamento da comunidade, principalmente quando vivemos ai questão de 
quatro, cinco ou seis dias do pleito eleitoral, claro que quando no ano de 2005 e quando vossa 
excelência fazia parte do PSDB, fazia parte dessa equipe, vossa excelência não queria nenhum 
pedido de informação, ai ao mudar aquela administração que vossa excelência fazia parte, não 
presta mais, então é esse tipo de atitude que eu não concordo, não tem problema, o senhor 
pode rir, fazer assim, não tem problema, eu só acho que deve ser colocado, tudo aquilo que 
penso, até inclusive vossa excelência, falta com a verdade mais uma vez quando vossa 
excelência disse que não viria mais a essa tribuna fazer pedidos de informações, e isso eu 
esperei que não acontecesse, por que pensei que vossa excelência tinha palavra, mais não, 
permaneceu fazendo pedido de informações, mas não há problemas, eu acho que assim como 
o vereador é castigado ai pela comunidade com relação ao que ganha, ao que tira de diária, e 
ao que é levado, eu acho que não tem problema, tem que se abrir também, e até a 
preocupação Vereador Antonio Azir, que vossa excelência tem, não tem desconhecimento, 
talvez de outra forma vossa excelência tenha conseguido essas informações, não tenho 
informação com relação a essa viagem ao Peru, mas acho também que se não for para trazer 
benefícios e altos benefícios a comunidade de Carazinho, também deve ser colocado para fora, 
então eu quero dizer de que se há esse entendimento, seja então, passado não há problema, 
comentei a questão de duas ou três sessões atrás, que inclusive aqueles pedidos de 
informações também, abertura de CPIs com relação ao parque da cidade quer vossa excelência 
fez aqui, por isso que eu repito Vereador Felipe Sálvia, deveria, acredito eu serem votados em 
dois turnos, porque nem sempre a gente está com o mesmo pensamento, as vezes as coisas 
tem que aparecer mesmo, e hoje por exemplo se isso acontecesse eu votaria favorável porque 
aquilo que se falava na oportunidade se falava diferente, hoje eu vejo de forma diferente, hoje 
aquilo que vocês falavam com relação ao parque da cidade, com relação aquele corte de 
arvores que existia, eu queria crer na oportunidade que nada havia acontecido de errado, mas 
fui averiguar, fui buscar e hoje, repito, se tivesse dado entrada votaria favorável, porque hoje eu 
sei de muita coisa que na oportunidade eu não sabia, então só quero concluir senhor 
presidente, deixando também a parte ao Vereador Antonio Azir, para que ele possa se 
pronunciar; Vereador Antonio Azir; só para lembrar o vereador que o senhor também mudou 
de voto numa votação de lei orgânica, no segundo turno, eu acho que só os tolos não mudam; 
Vereador Cláudio Santos; qual votação? Vereador Antonio Azir; os tolos permanecem 
naquela idéia o tempo muda, o tempo passa, evolui e os tolos continuam do mesmo jeito, por 
isso que tem muito ermitão por ai, aquele projeto do recesso, o senhor mudou o seu voto no 
segundo turno, e mudou muito bem, eu fui favorável ao seu voto, mas só para, e outra coisa, 
quero que o senhor diga a todos nós, o senhor é contra a eletrocar divulgar o valor das diárias 
dos diretores e do presidente? Porque? Se nós divulgamos do legislativo, vereador por 
vereador, se o prefeito divulga as dele, se o prefeito divulga dos secretários, qual é o mistério 
que há na eletrocar que não pode ser divulgado, será que tem alguma coisa muito grave que 
não pode ser divulgado? Porque se for uma coisa normal não vejo porque não divulgar, eu acho 
que o povo quer saber. O povo não quer saber o valor? Todo mundo quer saber, é isso que eu 
gostaria de saber da vossa excelência, o porque da resistência em divulgar as diárias da 
eletrocar, que é uma empresa publica, que é uma empresa do povo, obrigado; Vereador 
Cláudio Santos; não sei, talvez o remédio que vossa excelência toma para pressão tenha 
subido para o cérebro, porque acabei de dizer que voto favorável, se é aberto a diária dos 
vereadores, que seja aberta às diárias da eletrocar também, talvez eu seja tolo Vereador 
Antonio Azir, porque tenho aprendido muito nessa vida em ser tolo, porque eu não sou melhor 
do que todos, eu nunca quis ser melhor do que ninguém, não sou, sou igual a qualquer outro, e 
por isso talvez eu tenha aprendido muito, principalmente a ser humilde, porque a humildade 
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leva pessoas a altares, que talvez aqueles grandes conhecedores de leis, ou grande exaltados 
por si próprio, porque não vejo falar ai fora, talvez a coisa não seja dessa forma, mas humilde 
como sou, galguei muito na minha vida, vou continuar galgando de Deus quiser dessa forma, 
acredito que além dos doutorados que se tem e dos diplomas, a humildade seja o melhor que 
se tenha na vida, e parece que vossa excelência ainda não aprendeu a ser humilde, pois não 
Vereador Vilson Paese; Presidente Vereador Luiz Leite; seu tempo já esgotou, vereador;  
Vereador Vilson Paese; Vereador Cláudio Santos, vossa excelência é um bom tribuno, homem 
de rádio, se expressa bem, se Comunica bem, isso toda a sociedade sabe, mas hoje vossa 
excelência não foi muito feliz na tribuna, me perdoe se eu estou equivocado, tu fez uma grande 
explanação, falando sobre coerência, falando em dois turnos até, como uma maneira de 
aperreio ao colega, e depois vossa excelência vem e diz, olha repensei o problema do parque e 
votaria então veja que a coerência ela é um tempo muito curto, porque você sabe que eu 
também tenho algumas coerências que eu digo aqui, voto sempre no pedido de informação, 
voto sempre no pedido de vistas, sempre, mas hoje eu estranhei o seu pronunciamento, e o seu 
final de seu pronunciamento dizendo que você mudaria, então coerência numa mudança, agora 
todos nós podemos mudar, dependendo o momento, e ai eu te parabenizo, quando você muda, 
mas quando você faz uma explanação de muito tempo, dizendo uma coisa e pra mim eu não 
consegui entender o teu pronunciamento; Vereador Cláudio Santos; voto então Vereador 
Vilson Paese mas voto com a verdade, e aquilo que eu faço eu mostro, a essa tribuna e  nesse 
microfone, eu nunca vim aqui mentir, não? o senhor não é freqüentador daquele que vossa 
excelência diz que não sabe nem onde é o lugar? Paese, de forma alguma, Paese, vereador, 
senhor presidente, engana-se a outros Vereador Vilson Paese; Presidente Vereador Luiz 
Leite; vereador eu quero lhe comunicar que o seu tempo já acabou, e nós temos mais 
vereadores para se pronunciar; Vereador Cláudio Santos; obrigado senhor presidente; 
Presidente Vereador Luiz Leite; continua em discussão, senhores vereadores, Vereador 
Felipe Sálvia, peço aos senhores vereadores para manter a ordem no plenário, por gentileza 
mantenham a ordem, com a palavra Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; senhor 
presidente, senhores vereadores; Presidente Vereador Luiz Leite; senhores vereadores, 
Vereador Cláudio Santos, peço a compreensão de vocês, até em respeito ao publico que aqui 
está, para que  nós possamos dar continuidade aos trabalhos, dentro da serenidade que esta 
casa tem que ter com os ouvintes e com a instituição em si, senhores vereadores, por gentileza, 
com a palavra Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores 
vereadores, pessoas que assistem a reunião na casa do povo na noite de hoje, em especial os 
professores do Ernesta Nunes, os alunos, dizer para vocês que este plenário é assim mesmo 
gente, é um plenário para gente discutir, essa é a casa do povo, se todo mundo pensasse igual 
não precisava ter vereadores de diversos partidos, mas o Vereador Cláudio Santos ele gosta de 
atacar, atacar de forma totalmente errada, porque ele viu na ultima reunião, na ultima reunião 
não, há várias reuniões passadas, com pedidos de informações da venda de ações da empresa 
Eletrocar, nós estamos aqui para fiscalizar gente, quando o povo vota no vereador, ele dá uma 
procuração para o vereador, para defender o povo, me deram pra mim e vim aqui, e no dia o 
Vereador Gilnei Jarré ficou de me trazer a documentação, de certo esqueceu o vereador, não 
me trouxe, que eu queria saber se venderam, por quanto venderam, sem autorização 
legislativa, tem que ter autorização legislativa, até para vender o lixo lá, até sucata, mas não 
teve, não veio os papeis e eu quero saber, é um direito meu enquanto vereador de fiscalizar, 
disse muito bem o Vereador Antonio Azir, que é uma pena que não esteja concorrendo mais 
uma vez para ficar nessa casa, disse muito bem, que nós mostramos as diárias nos jornais, o 
prefeito mostra, os secretários mostram, quanto se gasta de diária, porque a eletrocar não quer 
mostrar, dizer para o Vereador Cláudio Santos, que tem diferença de humildade e safadisse, 
safadeza até pode ser, o senhor quando na eleição retrasada, gosta de ofender colegas, e se 
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diz crente, gente, usa uma bíblia de baixo do braço, e um punhal para atravessar o colega do 
outro lado, prega por ai nas vilas, mas tem que se conhecer esse vereador, para saber quem é 
esse vereador, tomara Deus que o povo veja quem é nas urnas, se for da vontade de Deus que 
eleja, agora, brigou com meio mundo nessa casa, os vereadores, briga com servidores, dou a 
parte Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; inclusive eu considero o Vereador 
Cláudio Santos um oportunista, mesquinho, porque ele, e por favor não me considerem mal, os 
evangélicos, enfim, as religiões, todas as religiões, nós vivemos num estado laico, como falou a 
professora anteriormente, ele usa a sua bibliazinha, a sua falinha mansa de Deus, até colocou 
no carro junto com a propaganda o ano de Deus, e apunhala a todos, é um vereador, que não 
sabe o que significa a palavra humildade, ele pensa que ele é humilde, e fica rindo com o maior 
desrespeito, maior deboche, sem as mínimas condições de representar e estar sentado ao lado 
do presidente, eu me lembro muito bem Vereador Felipe Sálvia, quando você renunciou, eu até 
pedi para você renunciar para que o Cláudio entrasse aqui porque ele  não se elegeu para 
vereador, para você renunciar para ele entrar vereador, que ele disse num programa do Egon, 
que eu sempre vou entrar pela porta da frente da câmara de vereadores, e o Egon até disse, 
isso enquanto você não comprar um carrinho não é Vereador Cláudio Santos, e foi o que 
aconteceu Vereador Felipe Sálvia, ele criou uma asinha, a gente ajudou, e hoje esta ai, não 
pode ver canela que já quer saltar pensando que é um osso; Vereador Felipe Sálvia; tem 
razão, vocês não vieram aqui para ouvir, mas isso faz parte gente, faz parte, eu estava quieto, 
nem ia falar, aconteceu esse problema ai e  eu tive que vir até essa tribuna para me defender, o 
Vereador Antonio Azir disse muito bem, o Vereador Cláudio Santos não se elegeu, Paese, e daí 
me procurou, é sim vereador, me procurou, e dizia assuma lá a eletrocar, eu até não tinha 
vantagem de assumir a eletrocar, assumi, senhor presidente, mantenha a palavra, o vereador 
gosta de falar quando o outro esta falando, só para dizer para vocês o seguinte, chorava gente, 
chorava, de joelho me pediu, assuma lá Felipe a eletrocar, assuma lá, para mim poder assumir 
aqui, assumi lá, eu não estava aqui quando aconteceram vários episódios, mas desde aquele 
tempo o Vereador Cláudio Santos vem provocando vereadores e sempre apanhando, porque 
apanha, porque se mete, não tem força, não apanha de brigar, porque aqui ninguém briga 
gente, mas ele gosta de provocar sempre, e parece que gosta de apanhar, amanhã esta 
provocando outro aqui, parece que gosta, só isso senhor presidente; Presidente Vereador Luiz 
Leite; continua em discussão o requerimento pedido de informação, não havendo vereador que 
queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os 
demais que se manifestem, aprovados os dois pedidos de informação por unanimidade, convido 
o senhor secretario para proceder à leitura do numero e autor das moções apresentadas pelos 
senhores vereadores que irão à votação nesta noite; Secretário Vereador Cláudio Santos;  
moção de nº 01 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 02 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 
03 Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº 04 Vereador Jaime Fragoso – PSDB; nº 05 
Vereador Jaime Fragoso – PSDB; nº 06 Vereador Jaime Fragoso – PSDB; nº 07 Vereador Déio 
– PMDB; nº 08 Vereador Déio – PMDB; Presidente Vereador Luiz Leite; esta em discussão as 
moções apresentadas pelos senhores vereadores para apreciação e votação nesta noite, esta 
em discussão, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovadas as moções por 
unanimidade, colocamos agora para apreciação os projetos de lei que irão à votação nesta 
noite, eu solicito ao senhor secretário, estamos aguardando a assinatura dos senhores 
vereadores, para proceder à leitura da ementa dos projetos que irão a votação na noite de hoje; 
Vereador Paulino de Moura; questão de ordem; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não 
Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; os projetos serão votados em bloco 
ou separados, o que retira o subsidio da gasolina dos vereadores, e o que regulamenta os 
valores dos vencimentos dos vereadores, serão votados em separado  ou em bloco; 
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Presidente Vereador Luiz Leite; não só dos vereadores, como do prefeito municipal, vice-
prefeito e secretários da administração municipal; Vereador Paulino de Moura; serão votados 
em separado; Presidente Vereador Luiz Leite; o senhor esta solicitando para ser votado em 
separado, é isso? Vereador Paulino de Moura; não pode ser em bloco, só que eu quero fazer 
uma emenda nesse projeto, do subsidio dos vereadores, pode ser em bloco, para mim não tem 
problema nenhum, eu gostaria só que o senhor secretario lesse a emenda que eu gostaria de 
fazer; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não, então o projeto que será feita a emenda será 
votado em separado até para votar a emenda do vereador apresentada, os demais serão 
votados em bloco, conforme acordo de lideranças, os senhores vereadores que representam as 
comissões, os membros das comissões de justiça e finanças bem como da ordem econômica e 
social, estão assinando os referidos projetos, eu gostaria nesse momento de falar em nome da 
instituição, se os senhores vereadores me permitem, a direção, funcionários, professores, 
alunos da escola Ernesta Nunes, demais lideranças que aqui se encontram, dizer que por ser 
um ano político a gente costuma dizer, e que antecede as eleições, os ânimos às vezes se 
acirram, as discussões se Acaloram, muitas vezes a gente ouve alguns termos que eu gostaria 
de pedir  as pessoas do plenário que até desconsidere, porque faz parte do processo, não é 
diferente do congresso nacional, da câmara dos deputados, da assembléia legislativa, do 
senado, e muitas vezes dos ministérios quando se debatem, então em consideração aos 
demais colegas, peço para que a gente possa antes dessa eleição sair daqui todo mundo 
irmanados, cada um buscando seus objetivos, seus vereadores buscando a sua Reeleição, 
aqueles que estão concorrendo, tem aqui três vereadores que não estão concorrendo à 
reeleição, que é o Vereador Adroaldo De Carli, candidato a prefeito, Vereador Vilson Paese, 
Vereador Antonio Azir, que não concorrem à reeleição, mas que foram vereadores que muito 
bem representaram e estão representando e com certeza continuarão representando essa 
instituição em respeito a nossa comunidade, com certeza absoluta são vereadores guerreiros, 
mas que muitas vezes a simples colocação de um termo inadequado leva aos senhores 
vereadores a respostas que às vezes é momentânea, mas que são todos os pares dessa casa, 
são vereadores de muita responsabilidade, com a nossa comunidade cada um buscando fazer 
o melhor para bem representar os nossos eleitores, e aqueles que também não dirigiram seu 
voto, aos vereadores que aqui estão a, muitas vezes votaram em outros vereadores que não 
lograram êxito, mas que a responsabilidade  de nós vereadores, independe de voto, nosso 
partido é o povo, nosso partido são os 44 mil eleitores de Carazinho, com mais então de 16 mil 
pessoas, entre pessoas que não votam mais devido a idade, e pessoas que irão votar  os 
adolescentes e nossas crianças na próxima eleição, de 2012 então nós agradecemos a 
presença de vocês e continuem conosco até o final dessa sessão legislativa, senhor Vereador 
Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; até porque vossa excelência abordou um 
assunto que eu não fui me pronunciar, não quis me pronunciar, mas a sociedade precisa saber 
quem ela elege, e aqui o parlamento está estampado o que cada um de nós como seres 
humanos e homens tementes a Deus, tem que fazer, então eu acho que nada melhor do que a 
sociedade expressada que esta ai, para saber quais vereadores e saber quais os seus 
comportamentos, então eu gostaria de deixar bem claro, não quis ir para tribuna, porque eu 
entendo que os humilhados serão exaltados, então eu peço assim que a sociedade tem que 
saber mesmo o que acontece aqui nesse poder, ela tem que ver, ela tem que ouvir, ela tem que 
enxergar, e ai sim na hora dela votar, dela escolher seus representantes ela tem que dar a 
procuração para aqueles que querem o bem da sociedade, que querem bem para o povo de 
Carazinho, era isso que eu queria deixar claro, porque eu acho que a sociedade precisa saber, 
precisa ouvir, se alguém ira contar ela não vai acreditar, mas ela vai vendo, ela vai ser a voz de 
Deus para mostrar como funciona o poder legislativo, obrigado; Presidente Vereador Luiz 
Leite; solicito então para que o Secretário Vereador Cláudio Santos proceda a leitura da 
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ementa dos projetos que irão a votação nesta noite que ainda não tinham dado entrada até o 
presente momento; Secretário Vereador Cláudio Santos; PROCESSO 1.921/184/08, Projeto 
de Lei 118/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza abertura de crédito especial no 
orçamento de 2008, no valor de R$ 16.000,00. PROCESSO 2.040/191/08, Projeto de Lei 
125/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza abertura de Crédito Suplementar no 
Orçamento da FUNDESCAR, no valor de R$ 35.750,00.PROCESSO 2.041/192/08, Projeto de 
Lei 126/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Declara situação de emergência e autoriza 
contratação emergencial de 01 (um) psicólogo e a abertura de Crédito Suplementar no 
Orçamento de 2008, no valor de R$ 9.244,28.PROCESSO 2.042/193/08, Projeto de Lei 127/08, 
Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza a abertura de Crédito Suplementar no Orçamento 
de 2008, no valor de R$ 494.338,3.PROCESSO 2.043/194/08, Projeto de Lei 021/08, Autor: 
Mesa Diretora, Ementa: Altera a Lei Municipal n° 6.496/2006, que estabelece quota básica 
mensal aos gabinetes dos Vereadores da Câmara Municipal de Carazinho; Presidente 
Vereador Luiz Leite; solicito ao senhor secretário para ler o parecer das comissões de justiça e 
finanças bem como da ordem econômica e social dos projetos que irão a votação nesta noite; 
Secretário Vereador Cláudio Santos; parecer da comissão de justiça e finanças todos os 
projetos tem o mesmo parecer, apenas alternando o relator, parecer:  o presente projeto de lei é 
constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Sala das reuniões, 29 de setembro 
de 2008. Vereador Antonio Azir – Presidente, Vereador Jaime Fragoso – secretário e Vereador 
Josélio Guerra – membro; parecer da comissão de ordem econômica e social também tem o 
mesmo parecer de todos os projetos apenas alternando o relator, o presente projeto de lei 
encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia. Sala das reuniões, 29 de setembro de 2008. 
Vereador Vilson Paese – presidente, Vereador Cláudio Santos – secretário e Vereador Paulino 
de Moura – membro; Presidente Vereador Luiz Leite; gostaria de deixar registrado em ata, 
que o Vereador Jaime Fragoso hoje substitui o Vereador Gilnei Jarré, como secretário da 
comissão de justiça e finanças para que pudesse dar os pareceres nos referidos projetos, esta 
em discussão os pareceres da comissão de justiça e finanças bem como da ordem econômica 
e social dos referidos projetos de lei, esta 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 da ordem 
econômica e social por unanimidade, esta em discussão os referidos projetos de lei, 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, solicito ao senhor secretario para proceder a leitura do projeto de lei nº 022/08 
autoria mesa diretora, bem como a emenda apresentada pelo Vereador Paulino de Moura; 
Secretário Vereador Cláudio Santos;  PROCESSO 2.044/195/08, Projeto de Lei 022/08, 
Autor: Mesa Diretora, Ementa: Fixa o subsídio dos Vereadores e Presidente da Câmara 
Municipal, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais para o período administrativo que 
iniciará em 1° de janeiro de 2009 e findará em 31 de dezembro de 2012; Presidente Vereador 
Luiz Leite; solicito ao senhor secretario para que proceda a leitura da emenda do Vereador 
Paulino de Moura; Secretário Vereador Cláudio Santos; EMENDA MODIFICATIVA. Art. 1º - É 
alterado o Art. 2º do Projeto de Lei nº 022/2008, que passará a viger com a seguinte redação: 
“Art. 2º - O subsídio mensal dos Vereadores, na Legislatura que iniciar-se-á em 1º de janeiro de 
2009 e findará em 31 de dezembro de 2012, será de R$2.695,95 (dois mil seiscentos e noventa 
e cinco reais noventa e cinco centavos)”.NR . Sala das Reuniões em 29 de Setembro de 2008. 
PAULINO DE MOURA – PTB; Presidente Vereador Luiz Leite; esta em discussão a emenda 
do Vereador Paulino de Moura, vereador autor para discutir a emenda; Vereador Paulino de 
Moura; senhor presidente, senhores vereadores, imprensa aqui representada com a Ana, 
professores, servidores, alunos do Ernesta Nunes, essa emenda ela está fixando os valores dos 
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salários dos vereadores, mantendo o que é hoje, o salário dos vereadores hoje é de R$ 
2.600,00 e eu estou fazendo uma emenda para manter esse valor, para que ele não seja 
majorado e aumentado para cima, então eu estou colocando esta emenda, cada vereador aqui 
tem o livre arbítrio de fazer o que bem entende e o que quiser porque o voto é pessoal de cada 
vereador, porque eu entendo que nós aumentando salário dos vereadores, tem muitas pessoas 
na sociedade e hoje eu tive a oportunidade de fazer o bairro Brandina, onde tem pessoas que 
não tem o que comer, pessoas que não tem nem o que botar dentro de casa, e nós iremos 
aumentar o valor do nosso salário para três mil e alguma coisa, eu acho que R$ 2.600,00 é um 
bom salário, nós podemos fazer muita coisa com esses valores, eu fico assim muito entristecido 
mas sabedor que sou, e conhecedor que sou da palavra isto aqui esta representado cada 
pessoa que esta neste poder para que a sociedade possa conhecer cada um de nós, e eu 
tenho uma versão sobre a vida, sobre o ser humano, tu engana alguns por pouco tempo, mas 
não engana todos o tempo todo, porque quando menos  se espera a mascara cai, então hoje foi 
bom estarem aqui pessoas de nível superior, pessoas com conhecimento, para que possa levar 
para a sociedade como funciona um poder legislativo, e nós temos que respeitar os colegas 
vereadores que aqui estão a debater, a se questionar, porque o poder funciona assim, só que a 
sociedade precisa saber, porque quando nós vamos lá fora pedir o voto, nós não colocamos o 
que acontece aqui, o embate que acontece aqui, as divergências de idéias que acontecem aqui, 
então eu estou fazendo Senhores professores, servidores da escola Ernesta Nunes, pessoas 
que nos dão a honra de estar na casa do povo, uma emenda que mantém o salário dos 
vereadores no patamar que esta, seria isso senhor presidente, senhores vereadores, muito 
obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite: continua em discussão a emenda do Vereador 
Paulino de Moura, Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores 
vereadores, pessoas que já mencionamos anteriormente  nossa saudação, em primeiro lugar 
eu gostaria de esclarecer a comunidade presente, e os vereadores aqui já são sabedores de 
que além do subsidio atual, os vereadores percebem em lei, lei essa que esta sendo revogada 
hoje, mais uma ajuda de combustível no valor de R$ 995,00 então somado este valor ao valor 
atual  do salário do vereador, do subsidio do vereador, ele vem a totalizar o mesmo valor 
proposto pela mesa diretora, eu não vou mais com correr ao cargo de vereador, não estou 
concorrendo, mas nem por isso quero que os vereadores que para cá vierem na próxima 
legislatura, tenham um baixo salário, e vou explicar porque, o vereador ele ajuda muita gente, o 
vereador não é vereador apenas na segunda-feira, ele é vereador 24 horas por dia, o vereador 
atende na sua casa, atende no supermercado, atende até no transito às vezes, atende 
caminhando, vai assistir uma partida de futebol, atende, e muitas vezes, e tenho certeza que 
aqui não tem nenhum vereador que não escape disso, até porque todos nós temos bons 
corações, ajudamos as pessoas de baixa renda, quem aqui já não ajudou alguém a comprar  
um medicamento para o seu filho, quem aqui já não ajudou a pagar um talão de água que esta 
sendo cortada a agua de uma família de cinco ou seis crianças,  ou a luz, quem não compra 
aqui dez, vinte cartões de galeto com massa por semana, todos aqui ajudam a nossa 
comunidade, e devem continuar ajudando, é elogiável a atitude do Vereador Paulino de Moura, 
mas não adianta eu ser hipócrita, vir aqui dizer que o vereador tem que ganhar mil reais e não 
fazer nada pela nossa comunidade, o que o povo tem que cobrar é resultado do vereador, tem 
que acompanhar o trabalho do vereador, vendo aquilo que ele esta fazendo pelo seu município, 
pelo seu povo, ver que solução ele esta buscando, que ajuda ele esta dando ao poder 
executivo para poder resolver os nossos problemas, porque não é numa pequena 
economiazinha na câmara municipal que nós vamos resolver os problemas de Carazinho, nós 
vamos resolver os problemas de Carazinho trazendo para cá mais industrias, como a Aurora 
que vai gerar mais de 3 mil empregos diretos e em torno de 7 mil empregos indiretos, onde o 
ICM do nosso município vai multiplicar por cinco vezes, e ai poderão ser feitas muitas obras e 
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muitos programas no nosso município que tanto nós queremos, então minha gente, nós não 
podemos nivelar por baixo, nós não podemos ir pelo principio da mediocridade, nós queremos 
sim que aquelas pessoas que estão em dificuldades melhores de vida, mas para isso não basta 
nós reduzir o salário do vereador, precisamos sim fazer com que Carazinho cresça, se 
desenvolva, progrida, gere emprego, gere renda e que nós construa mais casa para essas 
pessoas para que seja feito o saneamento básico, para que seja feito asfalto e para isso nós 
necessitamos de empresas, e os dez vereadores aqui unidos, tenho certeza que buscarão isso, 
assim como já buscamos a Aurora, no ano que vem estarão buscando outras, eu não estarei 
aqui, mas quero bons legisladores, bons vereadores, e que não digam depois para o povo,  não 
vale a pena ser vereador porque ganha apenas mil reais, eu prefiro que o povo cobre, você 
ganha R$ 3.000,00 e tem que dar resultado, não pode ir à câmara apenas na segunda feira, 
esse é o meu pensamento, e espero que seja o pensamento também da nossa comunidade, e 
dos demais vereadores, nós precisamos dar resultado, é o custo beneficio em qualquer 
empresa, e no ente público não é diferente, não adianta o vereador trabalhar de graça e não 
fazer nada pelo seu povo e pela sua comunidade, obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; 
continua em discussão, só para contribuir Vereador Antonio Azir, o subsidio foi discutido entre 
os dez vereadores, que ninguém queira aqui se fazer de anjinho, até porque, os dez 
vereadores, eu vou repetir, se reuniram para revogar o projeto do auxilio combustível, que 
vamos ser bem claro, existe me todos os órgãos do estado, todos, Assembléia Legislativa, nos 
secretariados, em todos, dizer que esse aumento de subsidio solicitado pelos senhores 
vereadores, não é compatível com o que era o subsidio do combustível, ele ficou bem abaixo, 
ele ficou em torno de um piso salarial abaixo; Vereador Antonio Azir; só uma questão de 
ordem; Presidente Vereador Luiz Leite; só para deixar bem claro para que não haja 
interpretação, pois não vereador; Vereador Antonio Azir; eu até não expus para que as 
pessoas tomem conhecimento, que a câmara municipal de carazinho, pelo porte do município, 
em torno de 60 mil habitantes,  é a câmara com menor valor de subsídios dos vereadores, é a 
câmara também com menor orçamento, a câmara que menos despesa tem, porque a maioria 
do nosso orçamento que nós constitucionalmente temos direito, nós deixamos no poder 
executivo para que aplique em obras, para que aplique na saúde, obrigado; Presidente 
Vereador Luiz Leite; Vereador Jaime Fragoso, por gentileza; Vereador Jaime Fragoso; 
senhor presidente, colegas vereadores, pessoas amigas que estão no plenário, imprensa falada 
e escrita, nessa campanha eu tenho ido em vários bairros e falado com várias pessoas, a gente 
discute idéias, uma das coisas que foi discutida essa semana com várias pessoas é sobre os 
secretários, o meu entendimento é que os secretários, teria que ser um profissional, um 
secretário de obras teria que ser um engenheiro, mas só com esse valor que ganha um 
secretário, não vão achar um engenheiro nunca, secretario de saúde teria que ser um médico, 
que entenda, para buscar, falar a língua de um médico, não tem condições, não tem médico 
que aceite ser secretário, porque? Porque ele te quem ficar 24 horas ali, ou seja horário normal 
de trabalho, não vamos achar, e como vereador eu posso dizer, quem quer trabalhar ele tem 
que ganhar bem, porque? O custo como vereador é muito alto, eu vou usar o nome de um 
vereador, que eu sei que ele disse e sei que ele vai concordar, meu colega vereador que estimo 
muito, Vereador Vilson Paese, que ele disse nessa discussão lá, que eu não estive, na 
promotora, que ele quando entrou como vereador, ele tinha uns bens, agora chegou a perder, 
porque o coração do vereador, querendo ou não é mito grande, vem pessoas sempre aqui 
pedindo, por necessidade, com sua luz, sua água, e não tem vereador que não ajudou, não tem 
vereador que não comprou galeto com massa ou alguma outra coisa que possa ajudar uma 
pessoa acidentada, então eu posso dizer para a comunidade que vou votar contrário a essa 
emenda, e o vereador para a comunidade pode se dizer que, penso, e eu sei porque as 
pessoas dizem, ah o vereador ganha 5 mil reais, ganha bem, pode dar isso, pode dar aquilo, e 



 17 

na verdade sobra muito pouco, tira do bolso, quem quer ser vereador, tira do bolso, isso a gente 
tem, que dizer e eu não digo com medo porque é a grande verdade, o que o colega Vereador 
Vilson Paese disse é verdade, eu, na minha profissão no transporte, deixei dessa profissão, 
praticamente deixei, deixei os meus irmãos, e várias pessoas me perguntaram, Jaime, ganhava 
R$ 6.000,00 por mês, porque tu deixou de trabalhar no transporte e foi ser vereador, porque? É 
um caso pessoal, que eu gosto de ajudar as pessoas, e fico feliz quando consigo ajudar a 
minha comunidade, represento graças a Deus muito bem, se Deus permitir que eu continuo na 
próxima legislatura eu não quero ficar dentro do gabinete sem recurso para sair e ver as 
necessidades dentro da cidade, seja onde for, tenho certeza que os meus colegas vereadores 
pensam dessa maneira e teria que ser o valor não de R$ 3.200,00 teria que ser mais, quem 
quer trabalhar, seria isso; Vereador Paulino de Moura; concede um a parte colega, eu gostaria 
de esclarecer ao meu ilustre presidente do meu partido, meu colega vereador que enquanto a 
vossa excelência, e até gostaria de para não ir à tribuna novamente, quando vossa excelência 
foi presidente dessa casa, esse vereador marcou todas as audiências que vossa excelência 
precisou para a restauração do trevo do baixinho, para o ensino médio lá no colégio de Pinheiro 
Marcado, para o colégio Paulo Frontin, para o colégio Marques de caravelas, esse vereador 
esta fazendo essa emenda porque ele  entende que a sociedade ela já paga um preço caro por 
isso, esse vereador, e vossa excelência é testemunha viva disso, esse vereador trabalha 24 
horas em prol da sociedade, muitas vezes levando dependentes químicos  a Chapecó, a 
Lajeado, a Estrela, esse vereador tem a obrigação e tem o dever como legislador de fazer o que 
ele bem entende em prol da sociedade, jamais a vossa excelência vai dizer que o Vereador 
Paulino de Moura foi um vereador relapso, foi um vereador que não buscou resolver os 
problemas da sociedade, e agora, para esse ano que vem, através do Sine no qual eu estava 
trabalhando, virá para Carazinho recurso para qualificação das pessoas do meu município, 
queria deixar bem claro que o Vereador Paulino de Moura esta com a sua posição sob a 
emenda, mas ele é um vereador que sempre trabalhou em prol das pessoas e em prol do meu 
município, obrigado Jaime; Vereador Jaime Fragoso; só para terminar senhores presidentes, 
para os senhores saberem, de R$ 2.600,00 a gente sabe que tem o desconto de imposto de 
renda e INSS, o subsidio de um vereador é R$ 100,00 vereador nenhum paga menos que R$ 
500,0 ou R$ 600,00 que tem que atender a comunidade, agora se desconta tudo isso ai quanto 
é que fica? Dá para trabalhar? Não dá, eu tenho que ser real nas coisas, não tenho medo,  tem 
que ter visão, eu sei que todas as pessoas tem que ganhar bem para atuar, como eu disse do 
secretario, digo de funcionários de qualquer empresa, só fica feliz quando chega em casa com 
o dinheiro necessário para atender sua família, seria isso senhor presidente; Presidente 
Vereador Luiz Leite; está em discussão a emenda do Vereador Paulino de Moura, Vereador 
Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que 
assistem a reunião na casa do povo na noite de hoje, eu vou defender o projeto original da 
mesa diretora, de todos os vereadores, nós fizemos uma reunião se não me engano a uma 
semana ou duas semanas atrás, e foi combinado, nos acordamos de tirar o vale combustível 
conforme a justiça determinou, revoga essa lei, agora a gente não pode perder né gente, olha 
aqui, é vinte e sete e meio de imposto de renda, onze e pouco de INSS, nós pagamos 5% de 
contribuição partidária, passa de 40% o desconto, mas não é isso gente, o Vereador Antonio 
Azir falou com propriedade, nós temos que votar, o vereador ele não é um assistente social, 
não é, não deve ser, mas em Carazinho é, se for no meu gabinete, que o meu eleitor é mais de 
bairro, e aqui o pessoal que trabalha na casa sabe disso, não tem o dia que eu não sou 
mordido de um lado, do outro, eu gasto metade, se eu dependesse do salário de vereador para 
viver, eu tava morto, porque eu gasto mais da metade do salário com doações, e a gente gasta 
porque o pessoal pede, acostumaram e até o Vereador Luiz Leite nesta legislatura colocou um 
cartaz lá na frente, para o pessoal não vir pedir, mas não adianta, eles entram pela porta dos 
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fundos; Presidente Vereador Luiz Leite; por questão da legislação eleitoral, neste período; 
Vereador Felipe Sálvia; não pode pedir, mas dizer para vocês os seguinte, eu não sei acho 
que foi o Vereador Jaime Fragoso que disse aqui, que o vereador não deve ganhar menos que 
um secretário, eu acho injustiça, o vereador esta aqui, e eu ouço muito o pessoal dizer, ah, mais 
o vereador ganha R$ 5.000,00 ganha R$ 6.000,00 se eu buscar a folha minha e eu posso 
buscar, se o Plenário quiser, está em cima da minha mesa, esse mês me sobrou mil e 
quinhentos, R$ 1.497,00 e eu estou em campanha ainda, mas é horrível, não, é horrível, quero 
dizer para vocês o seguinte, nós acordamos, eu vou votar com o projeto original, tenho um 
grande respeito pelo Vereador Paulino de Moura, cada um tem o seu direito de fazer a sua 
emenda, mas nós nos reunimos, nós acordamos, e aquilo que nós acordamos eu vou votar, era 
isso; Presidente Vereador Luiz Leite; continua em discussão, Vereador Vilson Paese para 
discutir a emenda do Vereador Paulino de Moura; Vereador Vilson Paese; senhor presidente, 
nobres colegas, comunidade aqui presente, Dr. Vilson Moreira, que já foi jurídico dessa casa, 
hoje jurídico da nossa eletrocar, Ana Maria, radio Gazeta, eu quero parabenizar todos os 
vereadores aqui, hoje a minha posição e do Vereador Antonio Azir, e do Vereador Adroaldo De 
Carli é uma posição cômoda, porque nós não estaremos na próxima legislatura, fazendo parte 
dos novos subsídios, então nós podemos votar sem problemas, nenhum dos vereadores que 
estão nesta legislatura sabem se vão retornar, agora eu quero parabenizar os vereadores, ao 
presidente e a todos os vereadores, em primeiro lugar o Vereador Paulino de Moura, vereador 
que todo mundo conhece pela sua história, ele mesmo coloca a emenda para que o salário 
permaneça igual, vereador, talvez se eu estivesse concorrendo eu votaria com a sua emenda, 
mas quero que vossa excelência entenda, que se  eu votar com a sua emenda até parece que 
eu estou retalhando os colegas que vão ficar aqui, e isso vai me causar problemas para mim, 
de sentimentos, mas eu quero parabenizar os demais colegas aqui, porque realmente não 
repõe o salário que os vereadores recebiam com o subsidio da gasolina, pela coerência dos 
meus pares, claro que eu votarei sim favorável ao projeto de ao menos reposição de parte do 
que foi nos tirado, até porque havia uma lei que o vereador pode receber, mas a forma de 
relatórios o tribunal aponta, o ministério não aceita, então vai ficar uma coisa boa para os 
vereadores, não vai ter mais problemas com ninguém, então parabéns a quem elaborou, a 
mesa diretora, aos colegas pela coerência, até porque os vereadores de Carazinho podiam 
receber um salário de 40% do deputado estadual, e é uma das poucas cidades do Brasil, que 
não recebe o subsídio pelo percentual da assembléia legislativa, então mais uma vez, a câmara 
de Carazinho esta de parabéns, a todos os vereadores, pode ter certeza, vocês que estão 
concorrendo, vocês tem todos os argumentos de falar para a nossa comunidade, que aqui 
ninguém faz nada na calada da noite ou na madrugada, por isso que nós pedimos hoje que o 
projeto fosse colocado esta noite que esta ai com esta platéia seleta assistindo e também 
podem nos julgar, muito obrigado, te concedo um a parte se o presidente permite conceder um 
a parte para o Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; colega vereador, a 
minha idéia de fazer essa emenda, foi porque esse projeto, não estava na pauta na noite de 
hoje, acordado que foi, iria sim ser votado na calada da noite, na próxima quinta-feira, então a 
polemica esta estabelecida, só foi feita essa emenda, por causa disso, por que eu entendo que 
esse projeto ia sim ser votado na calada da noite, obrigado; Vereador Vilson Paese; então eu 
solicito a vossa excelência Vereador Paulino de Moura, se assim me permitir o presidente, que 
vossa excelência coloque agora, que a bola ficou picando até para mim colocar isso para vossa 
excelência, quem sabe vossa excelência num gesto todo de grandeza, retira sua emenda 
vereador, até para que, não vai retirar, então era só um pedido meu vereador, boa noite muito 
obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; continua em discussão a emenda, não havendo 
vereador que queira discutir colocamos a emenda em votação, vereadores que concordam com 
a aprovação da emenda permaneçam como estão os demais que se manifestem, vereador que 
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concorda com a emenda permaneçam como estão os demais que se manifestem, rejeitada por 
cinco votos contra dois, está em discussão o projeto, 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 projeto de lei por cinco votos a dois, quero 
deixar claro aqui, o presidente só vota em caso de empate, nestas questões então foi rejeitada 
a emenda pelo plenário e aprovado o projeto pelo plenário, até solicito aos senhores 
vereadores, é tão fácil a situação senhores vereadores, se não concordam com o aumento, 
doem o aumento que vão receber a partir de janeiro se aqui estiverem doem a uma entidade 
filantrópica, uma coisa natural, a gente tem um trabalho aqui de assistencialismo nessa câmara 
aqui, extraordinariamente grande, todo mundo sabe disso, os Vereadores assumam a 
responsabilidade, por exemplo, eu posso assumir a responsabilidade de repassar um piso, se 
forem dois de aumento, para uma entidade filantrópica, senhores vereadores podem repassar 
dois pisos, três pisos, vamos chamar a responsabilidade para não ficar nesse negócio de um 
estar discutindo com o outro, chamando de politicagem e coisa e tal, de demagogos, é só doar 
o aumento para uma entidade filantrópica, a questão é simples, então Vereador Vilson Paese, 
por gentileza; Vereador Vilson Paese; que possa assim delimir todas as duvidas, os dois 
vereadores até o Vereador Paulino de Moura que apresentou a emenda, o Vereador Déio que 
votou também favorável para que não houvesse nenhuma majoração no salário, que os dois 
vereadores já deixassem registrado também que esse valor não iriam receber, a parte deles 
não recebem, como já não quiseram votar, não concordam, então esse valor não passa para o 
subsidio dos vereadores essa importância; Vereador Josélio Guerra; senhor presidente, 
questão de ordem; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não vereador; Vereador Josélio 
Guerra; eu quero deixar registrado aqui que votei junto com o Vereador Paulino de Moura, 
gostaria que ele deixasse registrado, para fazer uma doação dessa diferença, e eu deixo 
registrado e faço, de coração; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não; Vereador Paulino de 
Moura; questão de ordem; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não vereador; Vereador 
Paulino de Moura; não vou fazer isso, porque eu não sou demagogo, e eu não sei se vou me 
eleger, eleito vereador, eu faço muito mais do que qualquer um dos senhores, e desafio 
qualquer um dos senhores, principalmente o Vereador Déio, principalmente a vossa excelência, 
se você tem ajudado a comunidade de Carazinho, então assim, eu não vou retirar porque na 
minha visão é inconstitucional, eu tenho que receber um salário porque eu sou um servidor da 
população, e eu não vou fazer, se eleito for, isso sim eu vou continuar fazendo porque a vossa 
excelência nunca fez, trabalhar pela sociedade e pelo povo de Carazinho, obrigado; Vereador 
Jaime Fragoso; questão de ordem senhor presidente;  Presidente Vereador Luiz Leite; pois 
não Vereador Jaime Fragoso; Vereador Jaime Fragoso; só para falar praticamente a mesma 
coisa que eu falei na tribuna, esse valor aumentado todos os vereadores gastam muito mais, a 
realidade eu fico pasmo até de dizer, que tem coisas que se metem na tal da campanha, isso é 
campanha política, na realidade é campanha política do Vereador Déio, porque fazer isso, eu 
sei que ele doa muito mais também, dizer que dá essa parte que aumentou, esse pouco que 
aumentou é balela para mim porque automaticamente ele dá muito mais, seria isso senhor 
presidente; Presidente Vereador Luiz Leite; bom, já que os vereadores já usaram da palavra, 
Vereador Déio já usou, o Vereador Alemão já usou, eu acho que não vamos levar a reunião 
mais uma vez para uma discussão que não agrada ninguém, nada mais havendo a tratar e 
sobre a proteção de Deus declaro encerrada a presente reunião convocando os senhores, eu 
gostaria até, gostaria, Vereador Antonio Azir, vereador, gostaria de pedir aos senhores 
vereadores que pediram as explicações pessoais, sim, pois não, eu gostaria de solicitar aos 
senhores vereadores, que declinassem das explicações pessoais, vereador gostaria de saber 
da sua posição, Vereador Cláudio Santos declina? O vereador declinou então os demais 
também declinam e nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus declaro encerrada a 
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presente reunião, convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a ser 
realizada dia 06/10/2008  às 19:30 minutos, quero desejar a todos uma boa eleição, para que 
reflitam muito bem, nas nossas eleições.  
 
 
           Vereador Luiz Leite                                              Vereador Cláudio Santos     
                   Presidente                                                                Secretário  
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