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Ata da Reunião Ordinária do dia 22 de fevereiro de 2007.......Ata 09 
  
 

Presidente Vereador Vilson Paese; Havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus 
declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal do dia 
22/02/07; Convido o Vereador Jaime Fragoso para proceder à leitura de um trecho da Bíblia; 
Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em apreciação a Ata ordinária realizada no dia 
05/02/2007, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por 
unanimidade; agora coloco a Ata da reunião que foi realizada dia 07/02/2007, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão os contrários que se manifestem, aprovado por 
unanimidade convido o Senhor Secretário para fazer a leitura do requerimento à mesa diretora 
com pedido de licença do Vereador Gilnei Jarré; Secretário Vereador Paulo Silva; 
requerimento encaminhado à mesa diretora do Vereador Gilnei Jarré, bancada do PSDB, 
Ilustríssimo Senhor Presidente da Câmara de vereadores de Carazinho, Vilson Paese, 
encaminhado a esse plenário: O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que 
seja encaminhado esse requerimento à Mesa Diretora, comunicando seu licenciamento do 
exercício da vereança a partir desta data, obedecendo ao disposto do Artigo 11, inciso I, 
alínea “a” do Regimento interno desta casa Legislativa. Solicitamos ainda a convocação do 
Vereador Suplente para substituição durante a licença, conforme artigo 12 do regimento 
interno. Com urgência, Vereador Gilnei Jarré, bancada do PSDB, para ciência Presidente; 
Presidente Vereador Vilson Paese; convido o Senhor Secretário para fazer a leitura da 
convocação do Vereador suplente João Mafalda; Secretário Vereador Paulo Silva; Câmara 
de vereadores de Carazinho, Senhor Presidente Vilson Paese convocando suplente para 
assumir esta casa: Prezado Senhor: pelo presente, estamos convocando Vossa Senhoria para 
assumir na Câmara Municipal de Vereadores, a partir de 22 de fevereiro de 2007, tendo em 
vista o pedido de licença do Vereador Gilnei Alberto Jarré, de acordo com a letra “a” do inciso I 
do art. 11 do regimento interno desta Casa. Sem outro motivo, colhemos o ensejo para 
renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, 
Vereador Vilson Paese, Presidente, recebido em 22/02/2007, Exmo.sr. João Alberi Mafalda, 
MD. Suplente de Vereador do PSDB; Presidente Vereador Vilson Paese; a seguir convido o 
Senhor secretário para fazer a leitura do expediente da presente reunião; Secretário 
Vereador Paulo Silva; expediente 22/02/2007: Of. 014/07 do Executivo Municipal, indica o 
vereador Cláudio Santos como líder do Governo Municipal; Projeto de lei de emenda 
modificativa de autoria do vereador Antonio Azir, que dá nova redação no artigo 1°da lei 5.119 
de 1997; Projeto de lei de autoria do vereador Jaime Fragoso que dispõe sobre a instalação 
de equipamento eliminador de ar nas tubulações do sistema de abastecimento de água da 
Corsan; Projeto de lei de autoria do vereador Jaime Fragoso que regulamenta a instalação de 
medição individual nas instalações hidráulicas das edificações residenciais no município de 
Carazinho, conforme especifica; Projeto de Resolução n° 01/07 que cria o Projeto 
CAMARA.COM e dá outras providencias; Of. 035/07 da  Brigada Militar, informando o novo 
comando do 2° Grupo ambiental; Of. 001/07 da Câmara Municipal de Bagé, informando a 
composição da nova mesa diretora; Of. 001/07 do Tribunal superior eleitoral, que estabelece 
cronograma de processamento de listas especiais para o primeiro semestre do ano de 2007; 
Of. 2844/07 da Caixa Econômica Federal, comunicação de assinatura de contrato; 
Correspondência do Ministério Publico, informa termo de audiência; Correspondência do 
comitê municipal para superação da miséria e da fome e programa fome zero, encaminhando 
reivindicações ao poder legislativo; Of. 061/07 da 15ª Zona Eleitoral solicitando a divulgação 
das datas de processamento das listas especiais de filiação partidária; Of. 142/07 do Poder 
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Judiciário, comunicando a apreciação do ADIN n° 70014924807; Correspondência do IGAM 
felicitando pela passagem do aniversário do Município; Comunicado do IGAM informando 
cursos 2007; Convite da Sicred, para pré-assembléia da cooperativa a realizar-se dia 22 de 
fevereiro; Convite da Brigada Militar 3° batalhão ambiental, para solenidade de passagem de 
comando do 2° grupo ambiental a realizar-se dia 22 de fevereiro; Diversos Comunicados do 
Ministério da Saúde, informando a liberação de Recursos Financeiros do Fundo Nacional; 
Memorando interno referente a audiência pública de prestação de contas do 3° quadrimestre  
de 2006; Presidente Vereador Vilson Paese; quero registrar a presença do professor 
Jefferson, também do Rudimar Ross e o professor Clóvis e o nosso amigo Almiro Silveira e 
também dar as boas vindas para o suplente, hoje titular desta casa, João Mafalda, seja bem 
vindo, desejamos a você toda a sorte, que você tenha, que continue sempre tendo êxito que tu 
tiveste como um profissional na policia civil e também como vereador desta casa e como Ex. 
presidente desta casa também, as boas vindas da Presidência e da Mesa Diretora e, pode ter 
certeza, dos demais vereadores, seja bem vindo João Mafalda, convido o Senhor secretário 
Paulo Silva pra fazer a leitura das indicações; Secretário Vereador Paulo Silva; indicações: 
273/167/07, solicita ao poder executivo que determine ao setor competente para que o mesmo 
tape um buraco na rua Barão do Triunfo esquina com Alexandre da Motta, Vereador Cláudio 
Santos; 274/168/07, solicita ao poder executivo que seja oficiado ao proprietário do terreno 
baldio localizado na Av. Antonio José Barlete ao lado do nº 661 para que proceda a limpeza 
do mesmo, Vereador Cláudio Santos; 275/169/07, solicitando a Eletrocar vistoria na rede de 
iluminação pública e substituição das lâmpadas por outras mais potentes na rua Monte Alegre, 
Vereador Jaime Fragoso; 276/170/07, solicitando a Secretária de Obras a realização de 
operação tapa buracos na rua Sen. Salgado Filho, Vereador Jaime Fragoso; 277/171/07, 
solicitando ao setor competente a construção de redutor de velocidade tipo quebra-molas na 
baixada da rua São Luiz, Vereador Jaime Fragoso; 278/172/07, solicitando ao setor 
competente a construção de quebra-molas na rua Tupiniquins, Vereador Jaime Fragoso; 
279/173/07, solicita ao executivo municipal que determine a secretaria de obras e demais 
órgãos competentes que realizem os seguintes trabalhos: pavimentação asfáltica na rua 
Barão de Antonina, sentido Av. Pátria – Sommer, patrolamento com ensaibramento e 
compactação na rua Adalberto Broecker, calçamento na rua Francisco Marcondes Rosa, 
conserto do calçamento na rua João Clemente Elsing, esquina com a rua Francisco 
Marcondes Rosa, em frente a parada de ônibus, patrolamento com ensaibramento e 
compactação na Travessa Barão de Antonina, bem como a canalização das águas servidas, 
Vereador Vilson Paese; 280/174/07, solicitação ao executivo municipal para que determine ao 
setor competente a realização de imediatos reparos no asfalto da rua Diamantino Conte 
Tombini, Vereador Felipe Sálvia; 281/175/07, solicitando ao setor competente para que seja 
realizado melhorias na rua Machado de Assis, Vereador Paulo Silva; 282/176/07, solicitando 
ao setor competente para que seja feita a confecção de um abrigo de parada de ônibus na rua 
Monte Alegre, Vereador Paulo Silva; 283/177/07, solicitando ao executivo para que determine 
ao setor competente que sejam colocado tubos na rua Porto Alegre, Vereador Felipe Sálvia; 
284/178/07, solicitando ao setor competente que realize trabalhos de limpeza e canalização 
da sanga na rua Felipe Camarão, Vereador Felipe Sálvia; 285/179/07, para que a sec de 
obras realize trabalhos de patrolamento, cascalhamento e compactação da rua Antonio 
Andreis, Vereador Josélio Guerra; 286/180/07, para que a Sec. de obras realize trabalhos de 
limpeza da rua Antonio Andreis, Vereador Josélio Guerra; 287/181/07, para que a secretária 
de obras realize trabalhos de limpeza da rua Gonçalves Ledo, Vereador Adroaldo De Carli; 
288/182/07, para que o departamento de trânsito estude a possibilidade de colocar um redutor 
de velocidade do tipo quebra-molas na rua Aparecida próximo ao numero 120, Vereador 
Josélio Guerra e Vereador Adroaldo De Carli; 289/183/07, para que a Secretaria de obras 
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realize trabalhos de melhorias no calçamento da rua Barão de Antonina a partir da Av. Pátria, 
Vereador Josélio Guerra e Vereador Adroaldo De Carli; 290/184/07, reiterando o pedido para 
que a Secretaria de obras realize trabalhos de melhorias no calçamento da rua Coroados 
entre as ruas Salustiano de Pádua e Humberto Campos, Vereador Josélio Guerra e Vereador 
Adroaldo De Carli; 291/185/07, para que a secretaria de obras realize patrolamento, 
cascalhamento e compactação do final da rua Felipe Camarão, Vereador Josélio Guerra e 
Vereador Adroaldo De Carli; 292/186/07, solicita para que a secretaria de obras realize 
melhorias no calçamento da rua Pinheiro Machado, trecho entre as ruas Ceará até o inicio da 
rua Minas Gerais, Vereador Vilson Paese; 293/187/07, para que a secretaria de obras 
execute: trabalhos de patrolamento, cascalhamento e compactação da rua Travessa Ipiranga, 
reparos na pavimentação asfáltica da rua Antonio Pasim e demais ruas do Bairro Dileta, 
reparos na rua Ozílio Zolet, reparos na rua São Sebastião, capina e limpeza as margens da 
rua Dona Júlia, reparos na pavimentação asfáltica da rua Guilherme Sudbrack, capina e 
limpeza as margens da rua La Salle, reparos na pavimentação asfáltica da rua João Kraemer, 
patrolamento, cascalhamento e compactação na rua Piauí esquina com a rua Minas Gerais, 
reparos no calçamento da rua Monte Alegre, capina e limpeza na rua Travessa Edson, 
Vereador Luiz Leite; 294/188/07, solicitando ao setor competente que instale ou um redutor de 
velocidade, ou um quebra-molas, ou até viabilize a construção de uma rótula no 
entroncamento entre as ruas Silva Jardim, Mato Grosso e Travessa Oriental, Vereador Felipe 
Sálvia; 295/189/07, solicitando ao setor competente a construção de um quebra-molas na rua 
Silva Jardim entroncamento com a rua Mato Grosso, Vereador Jaime Fragoso; Presidente 
Vereador Vilson Paese; senhor secretário, por gentileza a leitura dos requerimentos; 
Secretário Vereador Paulo Silva; requerimentos:296/041/07, seja enviado oficio a Comissão 
de Justiça da Câmara e do Senado, com cópia para o Ministro da Justiça, Marcio Thomas 
Bastos, o apoio do poder Legislativo a Lei de redução de Pena para menores praticantes de 
crimes hediondos, Vereador Felipe Sálvia; 297/042/07, oficiado votos de profundo pesar a 
família do senhor Gelson Luiz Boeira de Camargo, pelo seu falecimento ocorrido no dia 
20/02/2007, Vereador Vilson Paese; 298/043/07, oficiado votos de profundo pesar a família da 
senhora Geni dos Santos Camargo, pelo seu falecimento ocorrido no dia 21/02/2007, 
Vereador Vilson Paese; 299/044/07, enviado oficio de profundo pesar ao sr. Rui Luiz Toso e 
seus familiares, pelo falecimento de seu irmão Sr. Vanderlei Toso ocorrido no ultimo dia 
16/02/2007, Vereador Luiz Leite; 300/045/07, oficiado aos familiares da Srª Maria de Couto 
votos de profundo pesar pela perda irreparável, ocorrido dia 11/02/2007, Vereador Paulo Silva; 
301/046/07, oficiado aos familiares votos de profundo pesar pela perda irreparável da Srª 
Maria Couto, que veio a falecer dia 11/02/2007, Vereador Josélio Guerra; 302/047/07, oficiado 
aos familiares do Sr. Adão Moraes da Silva votos de profundo pesar pela perda irreparável, 
ocorrido em 11/02/2007, Vereador Paulo Silva; 303/048/07, oficiado aos familiares da 
adolescente Michele Vargas Soares pelo trágico falecimento ocorrido dia 21/02/2007, 
Vereador Paulo Silva; 304/049/07, realize na reunião do próximo dia 05 do mês de março a 
entrega de uma placa em homenagem a empresa Shuster Medeiros pela passagem dos seus 
50 anos estabelecidos em Carazinho, que ocorreu dia 04/10/2006, Vereador Cláudio Santos; 
305/050/07, enviado oficio a direção da empresa Glória de Transportes no sentido de viabilizar 
a criação da Passagem integrada, Vereador Cláudio Santos; 306/051/07, enviado oficio a 
CORSAN solicitando a instalação de medidor na casa localizada na Negrinho Pastoreio, 53, 
Vereador Antonio Azir; 307/052/07, enviado oficio ao comandante geral da brigada militar, 
coronel Edson Ferreira Alves, sugerindo que devido a grande área de abrangência e as 
responsabilidades do Grupo ambiental de Carazinho, seja o mesmo elevado a categoria de 
Pelotão Ambiental, Vereador Vilson Paese; 308/053/07, enviado oficio ao Comandante da 
Brigada Militar, Coronel Edson Ferreira Alves, para que o mesmo estude a possibilidade de 
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transformar em Pelotão ambiental o atual Grupo Ambiental que existe em nosso município, 
Vereador Cláudio Santos; 309/054/07, oficiado solicitação de licença a fim de atender convite 
para participar do lançamento oficial da Expodireto Cotrijal 2007, a realizar-se no próximo dia 
26, em Porto Alegre, Vereador Vilson Paese; Presidente Vereador Vilson Paese; registro 
também a presença do radialista, nosso amigo, nosso irmão Gilmar da Rádio Gazeta, senhor 
secretário para a leitura das moções; Secretário Vereador Paulo Silva; pois não senhor 
presidente; moções: 310/039/07, enviado oficio de congratulações do Poder Legislativo de 
Carazinho ao Pinheiro Atlético Clube, por ocasião do aniversário de 50 anos, ocorrido no 
ultimo dia 17, Vereador Felipe Sálvia; 311/040/07, enviado oficio de congratulações ao Sr. 
Alfredo Gartner, Vereador Jaime Fragoso; 312/041/07, enviado oficio de cumprimentos ao 
Sargento Roberto Grespan, com os votos para que realize uma profícua gestão como 
comandante do 2º grupo ambiental da Brigada Militar, Vereador Vilson Paese; 313/042/07, 
enviado oficio parabenizando o sargento Roberto Carlos Grespan que assumiu o comando do 
2º grupo ambiental em Carazinho, Vereador Cláudio Santos; Presidente Vereador Vilson 
Paese; solicito ao líder da bancada do PDT se faremos o intervalo regimental ou se 
suprimimos o intervalo regimental; Vereador Luiz Leite; eu queria pedir que fosse suprimido o 
intervalo regimental e se os colegas entenderem também o grande expediente; Presidente 
Vereador Vilson Paese; bancada do PSDB, OK; bancada do PMDB, OK; suprimimos?! Agora 
solicito ao Senhor, por questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; 
Senhor presidente, inclusive eu gostaria de fazer um requerimento verbal pra que fosse 
votado também, se assim os vereadores entenderem, as bancadas entendessem, os 
requerimentos, as moções e os projetos em bloco; Presidente Vereador Vilson Paese; 
solicito então a bancada do PDT se concorda com o requerimento verbal do Vereador Felipe 
Sálvia; Vereador Luiz Leite; concordamos; Presidente Vereador Vilson Paese; bancada do 
PMDB; bancada do PSDB; Vereador Cláudio Santos; Senhor Presidente, até por uma 
questão de ordem, pra dizer que virá a vossa excelência através do Vereador Jaime Fragoso 
que a partir de então passa a ser o novo líder da bancada do PSDB, então ele responderá 
com relação à bancada do PSDB, mas acredito que nós também votamos com os demais 
vereadores; Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Jaime Fragoso como líder da 
bancada do PSDB, pergunto a Vossa excelência se concorda? Havendo a concordância de 
todas as bancadas está suprimido então o grande expediente e todos os requerimentos e 
moções serão votados em bloco; queremos registrar a presença de nosso ex-companheiro de 
câmara, o Prefeito de Tamandaré, João Domingos, o Vereador João Domingos de Carazinho, 
hoje Prefeito de Tamandaré, seja Bem vindo, agradecemos a sua presença João Domingos 
no plenário que só vem abrilhantar esta casa, obrigado pela sua presença, e pergunto se nós 
faremos então o grande expediente? Foi suprimido? Suprimido o grande expediente, então, 
vamos para a ordem do dia então, para votação em bloco dos requerimentos, Senhor 
secretário para leitura do nº e autor do requerimento; Secretário Vereador Paulo Silva; 
requerimento nº 1 Vereador Felipe Sálvia, requerimento nº 9, Vereador Cláudio Santos, 
requerimento nº 10, Vereador Antonio Azir, requerimento nº 12, Vereador Vilson Paese e nº 
13, apenas dando ciência, srs. Vereadores que é a solicitação de licença, como um ato 
democrático, segundo o presidente coloca aqui, a fim de atender o convite para participar do 
lançamento oficial da Expodireto Cotrijal 2007, a realizar-se dia 26 em Porto Alegre, e 
conforme dispõe o regimento interno, no artigo 11, inciso 2º, alínea “a” desta casa, pois o 
mesmo, segundo coloca, estará representando este poder legislativo na sua essência, em 
nome dos dez vereadores, na capital do estado, tendo em vista essa importante exposição 
que é a Expodireto Cotrijal 2007, Vereador Vilson Paese, presidente desta casa; Presidente 
Vereador Vilson Paese; coloco em discussão a urgência dos requerimentos, não havendo 
vereador que queira discutir a urgência, coloco em votação, vereadores favoráveis 
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permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado a urgência por 
unanimidade, está em discussão os requerimentos dos vereadores, para discussão Vereador 
Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos; Senhor presidente, Srs. Vereadores, ex-vereador 
desta cassa, Ilustríssimo Prefeito de Tamandaré do Sul, João Domingos, particular amigo de 
todos, queremos desejar boas vindas a essa casa, é um prazer recebê-lo, Gilmar Machado, 
representante da Rádio Gazeta, professor Clóvis, professor Jefferson, todos já foram 
cumprimentados anteriormente pelo presidente, colegas vereadores, nós gostaríamos, Senhor 
Presidente, antes de falarmos rapidamente sobre os requerimentos, de desejar Boas vindas 
ao colega vereador João Mafalda, que assume em lugar do vereador Jarré, e que seja bem 
vindo a esse poder, como Vossa Excelência já fez parte na legislatura passada, e traga com 
seu conhecimento, sua contribuição pra esse poder Legislativo, tenho certeza que podemos 
contar com isso, seja bem vindo vereador, e que possa fluir os seus pensamentos, e que 
possa os tornar realidade àqueles seus anseios como vereador, seja bem vindo, Senhor 
Presidente três requerimentos que demos entrada esta noite, gostaríamos de rapidamente 
comentá-los, um, Senhor Presidente, peço encarecidamente, já que talvez devido aos 
problemas que aconteceram no ano passado nessa casa com relação à mudança, reforma da 
Câmara, nós não tivemos, dando seqüência Senhor Presidente, nós não tivemos êxito no ano 
passado no requerimento que nós havíamos feito a Mesa Diretora, exatamente pela 
construção da Câmara, nós não tivemos essa possibilidade, mas hoje Senhor Presidente eu 
peço através de um requerimento à Mesa, que Vossas Excelências estude com carinho, e que 
seja feito dentro da reunião do próximo dia 05/03, ainda a tempo pra isso, que o Legislativo 
entregue uma placa de reconhecimento aos 50 anos de existência da empresa Shuster de 
Medeiros em Carazinho, foi ainda comemorado no inicio do mês de outubro do ano passado, 
já foi solicitação deste vereador, desde julho do ano passado, mas a empresa ainda não 
recebeu essa merecida placa em reconhecimento, do poder Legislativo, pelos 50 anos de 
serviços prestados desta empresa aqui em nosso município, repito Senhor Presidente, não foi 
entregue o ano passado porque a Câmara estava em obras, e não teve tempo para que a 
placa fosse entregue, por isso, acredito eu, não tenha sido entregue no ano passado, e por 
isso to pedindo a Vossa excelência que faça na reunião do dia 5 a entrega aos diretores da 
empresa em reconhecimento do legislativo pelos 50 anos dessa empresa em nosso município, 
também Senhor Presidente, nós entramos com um requerimento, e vossa excelência também 
entrou com o mesmo requerimento, ao Comandante geral da Brigada Militar Coronel Edson 
Pereira Alves, pra que ele estude a possibilidade de transformar a nossa patrulha ambiental, 
aqui em Carazinho, de grupo ambiental para Pelotão ambiental, porque a partir do momento 
que se torne um pelotão ambiental nós vamos ter mais no mínimo 9 efetivo pra que possa 
cuidar melhor dos 24 municípios que abrange esse grupo atual, e que nós tivemos algumas 
informações que desse 24 municípios, eles trabalham em 11 comarcas, e praticamente 80% 
do serviço da patrulha ambiental do município de Carazinho é exatamente cumprindo mandato 
da Promotoria Pública, e sugiro mais, Senhor Presidente, de que com vossa autorização nós 
possamos amanhã marcar com o chefe de gabinete do Comandante geral da Brigada Militar, 
uma audiência pra próxima semana, onde os vereadores que quiserem fazer parte, que 
quiserem participar e que entendam ser uma boa reivindicação pra o município, pra região, 
essa transformação, possam também estar representando o município nessa audiência que a 
gente possa marcar na semana que vem com o Comandante Geral da Brigada Militar, acho 
que Carazinho vai ganhar muito com isso, e principalmente, porque a moda hoje é se falar em 
meio ambiente, e acho que Carazinho vai estar trabalhando e dando um passo importante pra 
que isso possa acontecer, porque nós vamos levar mais efetivo a esses 24 municípios que 
hoje estão sendo atendidos por 9, apenas 9 policiais da patrulha ambiental, e também Senhor 
Presidente, gostaria de aproveitar a oportunidade em outro requerimento que nós também 
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demos entrada nesta reunião, de comentar sobre o requerimento que enviamos, a partir de 
amanhã, tenho certeza, à empresa Glória, que detêm o transporte coletivo urbano do 
município, que estude a possibilidade de criar a passagem integrada em Carazinho, e até 
explico porque, um exemplo Senhor Presidente, colegas vereadores, e até colegas da 
imprensa, nós moradores, por exemplo, do Bairro Sommer, se quisermos nos deslocar de 
ônibus até a estação rodoviária, ou nós pegamos um ônibus até o centro e do centro nós 
pegamos outro e vamos até a rodoviária, ou nós subimos até o centro, pegamos um ônibus e 
vamos até a estação rodoviária, se nós quisermos nos deslocar pro lado sul da cidade de 
Carazinho, do bairro Sommer, por exemplo, nós temos que pegar um ônibus, ir até o centro, 
pegar outro ônibus pra ir, por exemplo, ao Bairro Alegre, ao Bairro Ouro Preto, enfim ao lado 
sul da cidade, temos que pagar duas passagens, então que a empresa Glória estude uma 
possibilidade de que a pessoa que pegue este ônibus, em outros bairros também existe esse 
mesmo problema, que possam embarcar em outro ônibus, ir até o final de seu trajeto sem 
precisar pagar duas passagens, porque do Bairro Sommer pra você ir à estação rodoviária, 
você pagar duas passagens eu que se poderia estudar melhor, uma forma de que a 
comunidade não pague essas duas passagens, podendo gratuitamente continuar o seu 
destino em outro coletivo urbano, e também Senhor Presidente, aproveitando, conversava 
com o Vereador Antonio Azir, conversava com Vossa Excelência, e também transmito aos 
demais vereadores, acho que aproveitando Senhor Presidente, essa ida à Porto Alegre, 
Carazinho que já foi levantado em outra oportunidade, na legislatura passada, a questão do 
Albergue do Presídio e que ta cada vez mais dando problema pro presídio, a super lotação, 
acho que podia, já vou terminar Vereador Adroaldo, já terminamos, a hora que termina Senhor 
Presidente, o Senhor pode pedir que termine que não há problema, pra que a gente possa 
marcar uma reunião com o representante da SUSEPE, pra resolver de vez essa questão do 
albergue que nós temos aqui no município de Carazinho e que esta ai cada vez tendo mais 
problemas, e mais problema e acredito que nós possamos encaminhar pelo menos a 
resolução deste problema, e também na COHAB, onde há varias áreas no município de 
Carazinho que pertencem a COHAB, e que quem sabe com esse contato nós possamos, 
quem sabe transferir essas áreas pra o município de Carazinho, acredito que em uma ida só a 
Porto Alegre, todos os vereadores que quiserem fazer parte, pra que possam resolver 
problemas que são de interesse da comunidade, desculpe Presidente e demais vereadores 
pelo excesso de tempo que passei, seria isso Senhor Presidente, Srs. Vereadores, muito 
obrigado, qualquer vereador que tiver, no meu entendimento, relevância ao assunto que 
interessa a comunidade deve, não pode, deve se exceder ao tempo do regimento interno, 
obrigado Senhor Presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão os 
requerimentos, para usar a tribuna Vereador Paulo Silva da bancada do PTB; Vereador Paulo 
Silva; Senhor presidente, Srs. Vereadores, inicialmente quero cumprimentá-lo Vereador 
Alberi, nosso querido Mafalda, ex-presidente dessa casa que hoje assume o seu posto, 
queremos desejar pleno sucesso, tenho certeza quem ganha é a comunidade de Carazinho, 
quero cumprimenta a Rádio Gazeta, Clóvis, nosso amigo Ross, nosso amigo ali, João 
Domingos ex-vereador dessa casa e também hoje Prefeito da cidade de Almirante 
Tamandaré, Senhor Presidente, Srs. Vereadores, eu não poderia me furtar de vir a essa 
tribuna fala de um assunto que tem realmente uma importância muito grande nessa cidade, 
Carazinho na sua essência, acorda pela manhã de hoje com o coração machucado, pra 
aquelas pessoas de bem que acompanharam pelos jornais, pela televisão, o triste, lamentável 
acontecido e não gostaríamos que a cidade de carazinho fosse conhecida através do cenário 
nacional como aconteceu hoje pela manhã as 6:30h, jornal nacional do grande Brasil, quando 
dizia: estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Carazinho uma criança foi morta 
covardemente, a exemplo daquele caso que aconteceu em São Paulo até houve uma 
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interferência nessa questão como o menino, aquele João Vitor, que não foge a regra e eu 
disse pelo aquilo que acompanhei desde as primeiras horas do acontecido, isso se chama 
fatalidade, local errado, na hora errada, mas pasmem senhores, pasmem senhores, eu vou 
chama de coisa, Porque um ser humano, prezado Vereador Vilson Paese, que já sentiu na 
carne, nas entranhas do sentimento quando se perde alguém ligado, até mesmo sangue do 
nosso sangue, eu não posso admitir, e não quero admitir, que um ato dessa forma seja 
encarada, não pela sociedade, mas pelas malhas da justiça, como uma questão intempestiva, 
principalmente ser tratado como louco, o doido, e a pergunta eu deixo bem clara, louco, doido, 
não rasga dinheiro; aproveitando Vereador Felipe Sálvia, Presidente da Comissão desta casa, 
da Comissão de Segurança desta casa, sabemos Vereador Felipe, que não está ao alcance 
do Ministério Público, da justiça, do Juiz, porque o que tem ali, tem que ser julgado, a lei que é 
feita pelos nossos representantes em Brasília, mas que nós possamos ser uma gota de 
oceano jogado ao mar adentro, começando por Carazinho um grande movimento que é na 
questão penal, modificando o código civil, taí o Vereador Antonio Azir que é bacharel, sabe da 
importância, e que nós obviamente podemos fazer alguma coisa, um grito de paz, num grito 
de basta, num grito desesperado que ecoa nesta cidade e nós não temos o retorno porque a 
deficiência é grande, o governo do estado reclama, secretário da justiça reclama, governo 
federal reclama, brigada militar reclama, policia civil reclama, que querem melhores condições 
de trabalho, o essencial é a segurança, então não podemos nos calar, não podemos ficar de 
braços cruzados, vereador Felipe eu gostaria que também colocasse em sua pauta no 
momento oportuno que foi definido pra fazer essa audiência pública, que trouxesse a tona 
esse triste acontecido, isto é lamentável, isto é inaceitável é claro, porque vão vir aqui e vão 
dizer o seguinte: nós temos que trabalhar em cima da prevenção, mas que tipo de prevenção, 
atacando a raiz, indo na base, participando ativamente aonde está florescendo a maior, 
importância que muita gente não dá não, o cinturão de miséria, afloresse a marginalidade, a 
questão do menor, Gilmar Machado repórter policial, 99% de atos ilícitos, acontecidos em 
roubos e assaltos à mão armada, por quem? Por menores que assim eu intitulo como 
camundongos, menor, e a lei, na verdade nós estamos de braços e mãos atadas, é apenas 
um desabafo, apenas um desabafo Vereador Vilson Paese, não poderia me furtar esse 
momento, hoje eu digo sem demagogia, eu estou de ressaca, esta ressaca pela qual a ligação 
eu tinha com essa família e que lamentavelmente, lamentavelmente, muitos comentários se 
ouve, fazer justiça pelas próprias mãos? Não, fazer a lei pelas próprias mãos, pra que os 
nossos representantes em Brasília criassem vergonha na cara e a partir de então 
começassem a legislar, porque quem é o pára-choque dos problemas somos nós, vergonhoso 
senhores, hoje pela manhã uma noticia bombástica, deputados estaduais gastaram R$ 
300.000,00, daria pra dá 7 vezes à volta ao mundo, gastando praticamente milhões, centenas 
de litros de combustível, segundo diz o seguinte, nem todos, mas alguns disseram o seguinte: 
visitamos as bases, e hoje no meu programa eu perguntei: você que votou no seu deputado 
recebeu o deputado batendo em sua porta e dizendo o seguinte: eu vim pra agradecer o voto 
que você me deu, e tem câmera escondida, o Grizotti tá fazendo essa semana, deputados 
gozando da beleza das águas termais, das praias, com nosso dinheiro, e onde é que esta o 
problema? Quem é que tem que fazer um pouquinho mais? Porque sobra pra nós, quem é os 
pecadores nesse exato momento? Os vereadores que não fazem nada, os vereadores que 
são cobrados, os vereadores que muitas vezes são perseguidos, e tem agüentado coisas aí 
fora, até nós explicar que focinho de porco não é tomada se foi os quatro anos, obrigado; 
Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão os requerimentos, eu solicito ao 
vice-presidente da mesa, Felipe Sálvia, para que assuma para que esse vereador possa usar 
a tribuna pra se manifestar; Presidente Vereador Felipe Sálvia; com a palavra o vereador 
Paese; Vereador Vilson Paese; senhor presidente, senhores vereadores, amigos que se 
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encontram presentes na reunião ordinária na noite de hoje, especial mais uma vez o nosso 
cumprimento ao Prefeito João Domingos de Tamandaré, senhores vereadores, os 
requerimento, embora hoje à noite não houvesse nenhum projeto para ir à votação, mas os 
requerimentos realmente mostraram sua importância nos vários assuntos abordados e 
trazidos à baila na reunião de hoje, senhor Presidente Felipe Sálvia, senhor Presidente Felipe 
Sálvia, eu fiz um requerimento, embora presidente, não havia necessidade para fazer o 
requerimento, para passar a votação no plenário o Presidente da casa Vereador Paese fez um 
requerimento para que vossa senhoria, vossa excelência na segunda-feira assume a 
presidência, os trabalhos na reunião ordinária de segunda-feira, para que o presidente possa 
se deslocar até Porto Alegre para participar do lançamento da Expocar, Expodireto de Não-
Me-Toque, eu ia falar Expodireto alguém falou Expocar e eu fui no embalo, mas é na 
Expodireto, e pela importância que a Expodireto traz para a região eu acho que essa casa não 
pode deixar de se fazer presente, vai em missão então oficial, representando-se assim se os 
senhores aprovarem o meu requerimento, se me outorgarem essa procuração, eu peço 
autorização agora para mim poder representar os dez vereadores na noite de segunda-feira 
em Porto Alegre, mas senhor presidente, senhores vereadores, com relação ao requerimento 
que o Cláudio Santos fez, apresentou nesta noite, com relação a ir à Porto Alegre em missão 
também oficial para que nós possamos colocar aqui, e a possibilidade é enorme porque o 
comandante geral da PATRAN nos colocou hoje que eles já solicitaram o Pelotão para 
Carazinho, e com isso vem a valorizar a nossa região, e como o meio ambiente hoje, e todos 
nós conhecemos os problemas causados na nossa natureza, eu que nós temos que pensar, 
nós devíamos ter pensado para antes de ontem, mas vamos começar agora, todos nós na 
defesa da natureza, para que nós possamos deixar condições e um bom oxigênio para nossos 
filhos e nossos netos no dia de amanhã, porque ninguém, todos nós estamos apavorados com 
o aquecimento global, com essa grande abertura nesse nosso maravilhoso céu, da camada de 
ozônio, então é para ontem e é um assunto urgente, aí eu faço também um requerimento 
verbal juntamente com o requerimento do Vereador Cláudio Santos, para que todas as 
bancadas coloquem um vereador nessa missão, representando o partido, e aí, Vereador 
Cláudio Santos, senhores vereadores, que nós possamos lá em Porto Alegre também para 
aproveitar a viagem, o deslocamento de carro, o custo beneficio, nós possamos além desse 
trabalho, de buscar, nós também temos o problema da COHAB, dos terrenos, ver outros 
assuntos pertinentes a nossa comunidade, e nós então trabalharmos para trazer algo de bom 
para Carazinho, eu tenho certeza que o requerimento de vossa excelência será aprovado 
inclusive a Presidência concorda plenamente porque o deslocamento, o custo de uma diária e 
o deslocamento a Porto Alegre, aonde for, é custo beneficio, a pessoa não pode sair para 
fazer passeio, mas a serviço para trazer, somar, trazer vantagens para o nosso município, nós 
temos que fazer sim, já te darei a parte nobre colega, tenho prazer em ouvi-lo, à parte 
Vereador Paulo Silva; Vereador Paulo Silva; senhor presidente, Vereador Paese, eu só 
gostaria de fazer, quando o senhor falava a respeito de viagem, de custos, aperfeiçoamento 
de Vereadores, hoje pela manhã, sinceridade eu tive que rir sozinho, uma cidade Áurea, 
aonde os vereadores num ato demagógico, lamentável, acontecia o velho episódio, ter 
vergonha de ser vereador, aonde não viaja, não viaja, não sabe elabora um projeto, não sabe 
o que tão aprovando, não sabe o que lei de diretrizes orçamentárias, e num ato demagógico a 
imprensa, até a própria Ana Amélia Lemos dizendo que seria um exemplo, isso pra mim é 
pura demagogia da imprensa, com todo respeito, vereador que fica com o nariz enterrado 
debaixo de seu próprio teto, não vai buscar, ta aí o vereador Domingos, Prefeito de Almirante 
Tamandaré, se não vai buscar, não vai auxilia, não vai corteja os seus representante que 
botamos lá, a cidade para, aí o povo sim, se envergonha, isso é vergonhoso, a cidade de 
Áurea a maior demagogia que a imprensa fez, claro é a poderosa globo; Vereador Vilson 
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Paese; seu à parte vereador só vem abrilhantar realmente e fortalecer a opinião e o nosso 
pensamento, mas com relação ao requerimento do Vereador Felipe Sálvia, aonde ele coloca 
pra que seja analisado a maior idade, senhores vereadores, senhor presidente, foi muito 
oportuno, vossa excelência como presidente da Comissão de Justiça, e pedi autorização para 
vossa excelência para também assinar o seu requerimento, quando nós analisamos e vemos 
os paises desenvolvidos, a maior idade não é 18 anos, mas nesse país aonde o jovem não 
pode trabalhar, mas pode ficar a serviço do narcotráfico, alguma coisa está errada, o estatuto 
do menor nós temos que rever, tem muita coisa boa, mas tem que rever sim, e só iremos 
rever se a sociedade se mobilizar, dizem os entendidos, que amanhã depois vão querer 
colocar a maior idade com menos de 12, com menos de 10, não é isso, o menor, 16 anos 
vota, escolhe o seu presidente, o nosso presidente quem manda é essa nação, porque que o 
menor não pode ser maior de idade para responder seu atos a partir de 16 anos? E isso só vai 
acontecer se nós nos mobilizarmos, porque a constituição de 88, eu já vou encerrar senhor 
presidente, porque eu também to me passando no tempo, a constituição de 88 já saiu muito 
remendada, essa constituição que deu direito, e deu direito, e deveres muito pouco, tem 
alguma coisa errada, então realmente eu acho que já na Audiência Pública, Vereador Felipe 
Sálvia, na Audiência Publica nós temos que colocar e se for possível, iniciar por Carazinho um 
grande abaixo assinado da nossa sociedade, pedindo sim a mudança na maior idade, tá na 
hora de nós, pessoas de bem, defender essa sociedade que trabalha, essa sociedade ordera, 
que na mão dos menores, o estatuto protegendo o menor, eles tão a serviço do narcotráfico, 
eles tão a serviço dos que comandam essas grande gangue que tão aí, então realmente eu 
acho que tá havendo uma mudança no Congresso, mas tem que haver uma mudança maior, 
sermos mais arrojados, para cobrar realmente de quem comete esses delitos, esse caso mais 
violento com essa menina que aconteceu, que coisa triste pra nossa Carazinho, era isso 
Senhor Presidente, senhores vereadores; Presidente Vereador Felipe Sálvia; devolvo os 
trabalhos ao vereador Paese; Presidente Vereador Vilson Paese; não havendo vereador 
que queira discutir, coloco em votação os requerimentos, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade; Secretário 
Vereador Paulo Silva; Vereador Felipe Sálvia moção nº 1 do Vereador Jaime Fragoso moção 
nº 2, moção do Vereador Vilson Paese moção nº 3 e do Vereador Cláudio Santos anexo 
moção nº 4; Presidente Vereador Vilson Paese; os senhores vereadores sabem que o 
secretário ele é muito ágil, ele é muito rápido, a presidência dessa casa não precisa nem 
solicitar ao secretário que ele já está lendo, antecipando as moções, mas isso aí realmente é o 
Paulo Silva que nós conhecemos, coloco em discussão a urgência das moções, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem, aprovado a urgência das moções por unanimidade, 
está em discussão as moções com a urgência já aprovada, para discussão Vereador Felipe 
Sálvia bancada do PDT; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, 
imprensa, Gilmar Machado, Prefeito e ex-vereador dessa casa João Domingos, pessoas que 
assistem a reunião na casa do povo na noite de hoje, em especial seu Pereira, lendo a 
imprensa esta semana eu constatei pela imprensa os 50 anos do Pinheiro Atlético Clube, e 
resolvi fazer uma moção parabenizando o Pinheiro pelos seus 50 anos, me entristece, 
senhores vereadores, ver que Pinheiro, categoria de base, Pinheiros, Sercesa, ainda tão 
vivos, quando eu vejo o Atlético terminando, a CF terminando, a várzea terminando, quem foi 
esportista aqui, o Jaime que eu sei que foi esportista aqui, o Déio, o Luiz Leite, O Azir que já 
jogou na Várzea, sabe que nós tinha 20 time na primeira divisão, 26 times na segunda divisão 
e o Gilmar faz sim com a cabeça, porque sabe que isso é verdade, e hoje acabou, acabou, 
não tem 10 time na primeira divisão, tá se acabando os campos em Carazinho, e nós temo 
que fala, lazer, o povo pobre não tem onde é que ir joga futebol João, e nós, tá acabando em 
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Carazinho, mas tá acabando o tempo também desse governo, e vamos ver o outro governo 
que entra se vai olhar com outros olhos para o esporte, e eu espero que sim, há dias que eu 
vejo vários vereadores reclamar, aqui, e eu gostaria senhor presidente que me desse à 
oportunidade de falar sobre a indicação junto com as moções, porque nós estamos discutindo 
quase tudo junto hoje, aqui na frente do Jarbas Rezende, abaixo do posto Schell, naquela 
curva ali, o Jaime fez um trabalho, se eu não me engano, fez um trabalho, e hoje, senhores 
vereadores aconteceu um acidente, tá aqui as fotos, caminhão derrubou poste, bateu em 
outro carro, a gente chora aqui pra fazer as coisas, pede e nada é feito, nós temos falado aqui 
da rua da UPF, Diamantino Tombini, aquele buraco que faz 6 meses que tá lá, tenho falado da 
rua da escola Pólo que tem aqueles 10 monte de terra que tá criando não mato mais, tá 
criando arvore, tem um pé de sete capote, se deixa mais tempo vai ter sete capote lá, então 
nada é feito, nada é feito e nós temo que cobrar, nós vereadores temo que cobrar, eu to 
perdendo até a vergonha, to criando vergonha, assim, a vergonha tá me tomando, porque a 
gente é cobrado, cobrado, cobrado, pede, pede, então essa semana, essa semana to 
enviando essas foto aqui pra promotoria, porque a promotoria gosta de cobrar dos vereadores 
soluções pras coisas da comunidade, nós também devemos cobrar da promotoria sim, que ela 
também representa o povo, e tem que defender o povo, que nós vereadores cobramos aqui, 
cansamos de cobrar melhorias e nada é feito pelo município, nada é feito, eu gostaria de 
parabenizar o João, porque eu vi no jornal de hoje sacolas econômicas sendo entregues em 
Carazinho, comida sendo entregue em várias vilas de Carazinho, por outro município, lógico 
em convênio com aqui, mas porque que Carazinho não fez isso? Carazinho que é uma cidade 
30 vezes maior que Tamandaré, então falta aqui é braço, tá faltando braço do prefeito, e não 
adianta a gente ter medo de dizer não, tem que fala porque a gente é eleito pra isso João, pra 
falar a verdade, eu fico com vergonha de vê um prefeito de outro município vim entregar 
comida na minha cidade, na São Lucas, na Brandina, quando na verdade nós vereadores 
devíamos cobra do prefeito pro prefeito faze um programa, um projeto pra nós ter comida 
aqui, e assim senhores vereadores, no carnaval, eu cobrei como presidente, senhores 
vereadores, quem faço parte da comissão de segurança dessa casa, eu cobrei do prefeito e 
cobrei da brigada militar, pra que não deixasse fazer o carnaval, a liga também não tá de 
acordo, ta ali o presidente da liga, não deixasse faze o carnaval na Gare, vereador Adroaldo, 
porque ali tem pedra, ali tem ferro, material de construção, não tem iluminação, não tem 
sanitário, não deixe faze o carnaval ali, vai acontecer uma tragédia, se aqui no centro, aqui no 
centro, na praça, onde tem sanitário, tem iluminação, tinha brigada militar, aconteceu uma 
briga horrível, eu tava perto eu vi tudo, aconteceu uma morte, imagine ali em baixo onde é 
uma escuridão total, né, eu vi a eletrocar hoje botando uns poste, mas não vai adiantar, é 
escuro, não vai adiantar, tão fazendo aqui na frente da Gitana outro evento, a liGa acho que tá 
fazendo isso, né Clóvis? O que eu quero dizer senhor presidente, eu quero dizer a vossa 
senhoria que a comissão de segurança em conjunto vamos trabalhar, já dia 5 tem um 
audiência pra essa quebradera de vidraça que tem em Carazinho, né, essas mortandades de 
menores matando, nós queremos mais segurança, eu não me importo se ali em Porto Alegre 
tá acontecendo morte, tá acontecendo roubo, eu não me importo se em São Paulo tão 
arrastando criança, eu tenho que me importa com a minha cidade, aqui eu tenho que me 
importa e cobra da brigada militar, policia civil, porque aqui é nossa cidade, é aqui que nós 
somos eleitos, e vamos cobrar sim senhor presidente, pode ter certeza disso, dia 5 vai ter a 
primeira reunião, eu conto com a comissão de segurança pública, conto com vossa senhoria, 
já mandei o convite pra vossa senhoria fazer parte da reunião, todos vereadores já receberem 
o convite pra que façam parte, nós temos que cobrar sim, segurança pra nossa cidade, João 
seja bem vindo, Vereador João Mafalda, teve nessa casa já, fez um belo trabalho, tenho 
certeza que o senhor não vai olhar de forma irônica pros vereadores que falam na tribuna, que 
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o senhor é um homem respeitoso, eu sei da sua trajetória política, sei também que o senhor 
não vai passar pela comissão de ética várias vezes por falta de decoro, é uma pessoa que 
sabe respeitar, então Vereador João Mafalda, seja bem vindo nessa casa, é isso; Presidente 
Vereador Vilson Paese; não havendo mais vereadores que queiram discutir, coloco em 
votação as moções dos vereadores, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários que se manifestem, aprovado as moções por unanimidade, antes de nós 
encerrarmos a sessão na noite de hoje, eu quero falar para o Vereador Cláudio Santos que 
nós vamos despachar o seu requerimento com relação ao Schuster & Medeiros, porque outros 
vereadores já também tinham falado, e a presidência dessa casa, também com a mesa 
diretora, concorda, concorda com o requerimento de Vossa excelência para que essa 
empresa que está a 50 anos em nosso município receba, realmente, um destaque como 
empresa e tal, então sem nem um problema nós iremos despachar seu requerimento, e será 
aprovado pela presidência, pela mesa diretora, com a palavra para questão de ordem 
Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; não somente pra registra já que eu era 
presidente na legislatura passada, o senhor fazia parte da mesa, nós gostaria de homenagear 
essa empresa, o Vereador Cláudio Santos mandou o oficio, mas a casa não oferecia, nós tava 
fazendo reunião lá em cima, a casa era apertada, não tinha como nós da uma comenda para 
uma empresa lá naquele lugar pequeno, né, eu esperei então, nós temos mais empresas pra 
homenagear em Carazinho, mais pessoas pra homenagear, né, e hoje, Vereador João 
Mafalda, nós temos uma casa que vale a pena trazer uma empresa né Cláudio Santos, né, 
hoje eu só totalmente a favor de homenagear o Schuster & Medeiros, eu me do bem com o 
João, né, então fica só registrado que não foi dado essa comenda, esse prêmio a essa 
empresa também por falta de espaço; Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Felipe 
Sálvia realmente foi nesse sentido que nós falamos porque vossa excelência falou pra mim, o 
próprio Vereador Luiz Leite, outros vereadores abordaram o assunto em outras oportunidades, 
eu sabia disso, por isso que eu fiz questão de fazer o registro ao nobre Vereador Cláudio 
Santos, questão de ordem Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos; só pra 
ratificar, vereador Felipe, aquilo que eu havia dito na tribuna, no meu pronunciamento, nos 
entendíamos que não houve a possibilidade de entregar essa ...exatamente pela construção 
da Câmara, então agora existe a possibilidade por isso nós estamos pedindo, em momento 
algum presidente, nós o culpamos pelo fato de não ter acontecido; Presidente Vereador 
Vilson Paese; nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus declaro encerrada a 
presente reunião, convoco, já te daria o à parte, convoco os senhores vereadores para 
aproxima reunião ordinária a ser realizada no dia 26/02/2007 às 19:15 h, que será presidida 
pelo vice-presidente a reunião de segunda-feira, já convido a vossa excelência então para que 
substitua o presidente, questão de ordem; Vereador Felipe Sálvia; o senhor dá uns 
minutinhos pra que os líder de bancada ir até sua pessoa conversar antes de o senhor 
encerrar a reunião, um minuto; Presidente Vereador Vilson Paese; sem problema nenhum 
vereador, sem problema nenhum, senhores vereadores, senhores vereadores, Vereador 
Cláudio Santos, Vereador Antonio Azir, Vereador Mafalda, só atendendo aí um requerimento 
verbal do Vereador. Felipe Sálvia, ele nos coloco, e diz que já havia um acordo entre os 
demais vereadores, mas eu faço questão de perguntar vereador nominal, para todos os 
vereadores, e daí o meu requerimento que eu fiz de segunda-feira se torna né, nulo, sem 
efeito, mas, e eu faço até a retirada desse requerimento à posteriori, mas ele se torna sem 
efeito, eu não preciso nem retirar porque ele não vai ter efeito nenhum, porque se todos 
concordarem com a antecipação da reunião de segunda-feira, agora se tiver um vereador que 
não concorda a presidência não vai transferir a reunião, então quero ouvir de todos os 
vereadores, Vereador Cláudio Santos, a opinião de vossa excelência, concorda com a 
mudança para sábado, antecipar para sábado a reunião ordinária que seria realizada na 
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segunda-feira as 17, as 19:15 h? Vereador Cláudio Santos; não senhor presidente, eu não 
concordo; Presidente Vereador Vilson Paese; não concorda? Vereador Cláudio Santos; 
não concordo; Presidente Vereador Vilson Paese; não havendo a concordância então a 
reunião será para segunda-feira então; para encerramento, nada mais havendo a tratar e sob 
a proteção de Deus declaro encerrada a presente reunião, e convoco os senhores vereadores 
para a próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 26/02/2007 as 19:15 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vereador Vilson Paese   Vereador Paulo Silva 
Presidente     Secretário 


