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Ata da Reunião Ordinária do dia 09 de abril de 2007......Ata 16 
  
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 09/04/2007. Convido o 
Vereador Cláudio Santos, para proceder à leitura de um trecho da Bíblia; Presidente Vereador 
Vilson Paese; informo aos senhores vereadores que a ata da reunião ordinária realizada no dia 
02/04/2007 será votada e apreciada na próxima reunião ordinária, motivo: pelo feriado, pela reunião 
que nós fizemos aqui numa manhã, a funcionária que redige, que faz a redação da ata não fez a 
conclusão da mesma, não estando concluída a ata eu não iria colocar em votação porque de repente 
algum vereador poderia não ou questionar ou falar alguma coisa, então por esse motivo na próxima 
reunião nós estaremos colocando, a ata da reunião do dia 02/04 e a de hoje, e por isso nós deixamos 
transparente todo o trabalho desta casa, sem nada a esconder, convido o senhor secretário para 
fazer a leitura do expediente da presente reunião; Secretário Vereador Paulo Silva; expediente da 
reunião ordinária do dia 09/04/2007: Of. 054/07 do Executivo Municipal, encaminha projeto de lei n° 
038/07, o qual autoriza abertura de credito especial no orçamento de 2007, no valor de R$ 
494.441,59, para apreciação sob regime de urgência. Of. 055/07 do Executivo Municipal, encaminha 
impacto demonstrativo orçamentário e financeiro, para que seja anexado ao projeto de lei n° 028/07, 
que cria  03 vagas de vigilante no quadro de pessoal efetivo do município. Of. 056/07 do Executivo 
Municipal, encaminha projeto de lei complementar n° 001/07, o qual inclui alínea “e” no artigo 106 da 
lei municipal n° 03/85 – código de posturas, para apreciação sob regime de urgência. Of. 057/07 do 
Executivo Municipal, encaminha projeto de lei n° 039/07, o qual revoga a lei municipal n° 3.925, de 09 
de novembro de 1989, para apreciação sob regime de urgência. Projeto de lei de autoria do vereador 
Jaime Fragoso, que assegura o direito a livre circulação aos moradores do município de carazinho, 
em cujo perímetro urbano situam-se praças e postos de pedágios, sem vias alternativas adequadas. 
Projeto de Resolução de autoria do vereador Vilson Paese, que modifica o art. 69, incisos I e II do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Carazinho, que dispõe sobre as reuniões. Of. 156/07 da 
Famurgs, para o 19° fórum das secretarias Municipais de Educação do RS a realizar-se dias 17 e 18 
de abril em Porto Alegre. Of. 015/07 da Secretaria Municipal de planejamento e urbanismo em 
atenção OD 198/07. Of. 028/07 da Escola Paulo Frontim, solicita verba para realizar cobertura de 
quadra da escola. Convite do Executivo Municipal, para a realização do ato inaugural do PSF do 
bairro Nova Ouro Preto a realizar-se dia 10 de abril. Convite da OAB, para jantar de posse dos 
membros eleitos para o triênio 2007/2009 a realizar-se dia 20 de abril. Convite da UVERGS para o III 
Seminário de estudos jurídicos municipais, a realizar-se de 18 a 20 de abril em Porto Alegre. Convite 
da Assembléia Legislativa, para o grande expediente em homenagem aos 50 anos da Cotrijal, a 
realizar-se dia 10 de abril em Porto Alegre. Convite da FUCCAR, para inauguração de sua sede no 
dia 13 de abril. Convite da Secretaria Municipal de Assistência Social, para entrega oficial do CELTI, 
dia 12 de abril. Convite do IGAM para o curso O Pacto de gestão da saúde em Porto Alegre dias 08 e 
09 de maio. Correspondência da Grazziotin em agradecimento ao oficio recebido deste Poder. 
Câmara dos Deputados acusa recebimento do OD 186/07. ; Presidente Vereador Vilson Paese; a 
seguir convido o senhor secretário para fazer a leitura das indicações; Secretário Vereador Paulo 
Silva; indicações: 668/385/07, que seja enviado oficio solicitando ao executivo municipal que 
determine a secretaria de obras à realização das obras relacionadas no bairro Oriental: Calçamento 
ou pavimentação e limpeza dos entulhos no final da Rua Minas Gerais; Calçamento e canalização do 
esgoto na Rua Djanira Prompt Kochemborger; Calçamento ou pavimentação, limpeza e canalização 
do esgoto na Rua Piauí; Calçamento na Rua Nenê de Sassi (retificando solicitação já encaminhada 
anteriormente); Instalação de uma quadra de futebol de areia no Bairro; Colocação de areia na praça 
para instalação de brinquedos para as crianças, manutenção periódica da praça e plantio de árvores 
e flores; 
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Construção de calçadas em toda área da praça, Vereador Vilson Paese; 669/386/07, para que estude 
a possibilidade da construção de uma pista de skate nas proximidades da antiga estação ferroviária 
(GARE), para os skatistas que praticam este esporte, Vereador Luiz Leite; 670/387/07, seja enviado 
oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que: determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos 
de reparos na pavimentação asfáltica da rua Bernardo Paz no bairro Medianeira. Pois a referida rua 
encontra-se com inúmeros buracos em sua extensão; determine a Secretaria de Obras que execute 
trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da Av Flores da Cunha, próximo a Loja Loni. Pois no 
referido local existem buracos; determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos em 
todas as ruas do bairro Cantares, que encontram-se em péssimas condições de trafegabilidade; 
determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de  reparos no calçamento da rua Fernandes 
Vieira entre a Av São Bento e a rua Rio Branco, no bairro Glória. É impossível trafegar no referido 
local devido aos buracos e desníveis; para que determine a Secretaria de Obras que execute 
trabalhos de limpeza, patrolamento e cascalhamento da rua Francisco Rosa Marcondes, no bairro 
Ouro Preto. Esta é uma reivindicação dos moradores da rua; determine a Secretaria de Obras que 
execute trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da rua Ibaré, no bairro Floresta. Pois a 
referida rua encontra-se com vários buracos; determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos 
de patrolamento, cascalhamento, tubulação e posterior pavimentação na rua Lapa, no bairro 
Esperança. Esta é uma reivindicação dos moradores; determine a Secretaria de Obras que execute 
trabalhos de patrolamento, cascalhamento, limpeza e posterior pavimentação na rua Piauí, no bairro 
Oriental. Pois na rua existem inúmeras valetas dificultando o tráfego de veículos e pessoas; 
determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da rua 
Vitória, no bairro Floresta.Pois a referida rua encontra-se com inúmeros buracos em seu asfalto; 
Vereador Luiz Leite; 671/388/07, solicita para que a secretaria de obras realize visita na rua Arthur 
Bernardes, Bairro sassi, para que seja feita uma vala de emergência em toda a sua extensão, 
Vereador Adroaldo De Carli; 672/389/07, solicita para que a secretaria de obras realize visita na rua 
Pe. Réus, para que sejam tomadas as devidas providencias sobre a troca do lugar do bueiro 
existente no local, Vereador Adroaldo De Carli; 673/390/07, solicita para que o executivo municipal 
notifique o proprietário do terreno localizado na rua Silva jardim, próximo ao nº 43, para que seja feita 
a limpeza do mesmo, Vereador Adroaldo De Carli; 674/391/07, solicita para que o executivo municipal 
notifique o proprietário do terreno localizado na rua Dinarte da Costa, em frente ao posto de saúde do 
Bairro sassi para que seja feita a limpeza do mesmo, Vereador Adroaldo De Carli; 675/392/07, 
solicitando a secretaria de obras a melhorias na pavimentação com operação tapa buracos na rua 
Pedro B. Junges, B. Dileta, Vereador Jaime Fragoso; 676/393/07, solicitando a secretaria de obras a 
realização de patrolamento, cascalhamento e compactação  da rua Santos Dumont, Vereador Jaime 
Fragoso; 677/394/07, solicitando a secretaria de obras a realização de patrolamento, cascalhamento 
e compactação  da rua Belém, Vereador Jaime Fragoso; 678/395/07, solicitando a secretaria de 
obras a melhorias na pavimentação com operação tapa buracos na rua Antonio pasin, Vereador 
Jaime Fragoso; 679/396/07, solicitando a Eletrocar a realização de vistoria na rede de iluminação 
pública e substituição de lâmpadas queimadas na rua Félix Guerra, Vereador Jaime Fragoso; 
680/397/07, solicitando a secretaria municipal de saúde que realize estudos no sentido de realizar um 
leilão de veículos inutilizados e aquisição de um microônibus para transporte de passageiros, 
Vereador Jaime Fragoso; 681/398/07, para que a secretaria de obras realize com urgência limpeza 
da boca de lobo localizada na rua Silva jardim esquina com Antonio Vargas, Vereador Josélio Guerra; 
682/399/07, para que a secretaria de obras realize o conserto na escada localizada na Avenida 
Antonio José Barlette entre a Avenida Flores da Cunha e a rua Silva jardim, Vereador Josélio Guerra; 
683/400/07, solicitando que o executivo municipal determine ao setor competente para que efetue a 
colocação de um redutor de velocidades na rua Silva jardim, nas proximidades da residência nº 135, 
Vereador João Mafalda; 684/401/07, solicitando que sejam efetuadas melhorias no calçamento da rua 
Silva Xavier, Vereador João Mafalda; 685/402/07, solicitando a secretaria municipal de obras que 
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efetue serviço de recolhimento de entulhos na rua Liberal em frente à residência nº 75 e 
proximidades, Vereador João Mafalda; 686/403/07, solicitando que o executivo municipal determine 
ao setor competente para que efetue a colocação de um redutor de velocidades na rua Marechal 
Floriano esquina com a rua 20 de Setembro, Vereador João Mafalda; 687/404/07, seja enviado oficio 
ao Senhor Prefeito Municipal, para que: determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de 
patrolamento, cascalhamento e compactação bem como a canalização da Rua Pedro Viau, no bairro 
Camaquã. Esta é uma reivindicação dos moradores da rua que reclamam que em dias chuvosos a 
rua fica intrafegável e também do cheiro insuportável de esgoto a céu aberto decorrente do Presídio;  
determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de  construção de uma ponte no final da rua 
Germano Napp, para que seja possível a passagem dos moradores, entre os  bairros Esperança  e 
Wincler, Vereador Luiz Leite; 688/405/07, solicitando que seja providenciado uma operação tapa 
buracos na rua Fernando Ferrari, Vereador Paulo Silva; 689/406/07, solicita a secretaria de obras 
para que efetue a imediata melhoria na esquina das ruas Iracema e Coimbra, Vereador Cláudio 
Santos; 690/407/07, solicita a secretaria de obras para que efetue com urgência melhorias na rua 
Anália Weber, Vereador Cláudio Santos; 691/408/07, solicita a secretaria de obras que realize 
melhorias no asfalto localizado em frente ao posto da brigada militar na Avenida Flores da Cunha, 
Vereador Cláudio Santos; 692/409/07, solicita ao setor de fiscalização que realize com mais 
freqüência à medição do volume de som dos carros de som, Vereador Cláudio Santos; 693/410/07, 
que seja enviado oficio ao executivo municipal, sugerindo que o mesmo desista da idéia de vender a 
folha de pagamento do funcionalismo como forma de arrecadação de recursos, Vereador Felipe 
Sálvia; Presidente Vereador Vilson Paese; secretário, por gentileza a leitura dos requerimentos; 
Secretário Vereador Paulo Silva; requerimentos: 694/106/07, que seja enviado oficio ao Presidente 
da Assembléia Legislativa, Dep. Frederico Antunes, contra a prorrogação dos pedágios, Vereador 
Jaime Fragoso; 695/107/07, que seja enviado oficio ao comandante da brigada militar de Carazinho, 
Tenente Coronel Aderli Maximiniano Dal Bosco, solicitando que informe a esta casa se procede à 
informação de que o postinho nas proximidades do Campus da UPF de Carazinho está ou não sendo 
ocupado como residência de um soldado da brigada; Vereador Felipe Sálvia; 696/108/07, que seja 
enviado oficio ao Sr. Romeu Giacomelli, presidente da Eletrocar, para que solicite ao departamento 
técnico que faça uma visita à noite na Avenida Flores da Cunha a partir do nº 4450, para que sejam 
tomadas as devidas providencias sobre a troca das as lâmpadas queimadas, Vereador Adroaldo De 
Carli; 697/109/07, enviado oficio ao gerente da Brasil telecom para que seja colocado um orelhão na 
rua Osmar Weber s/n em frente ao PSF do bairro Nova Ouro Preto, Vereador Paulo Silva; 
698/110/07, seja oficiado votos de profundo pesara família da senhora Myriam Simões Petry, pelo 
seu falecimento no dia 06/04/07, Vereador Vilson Paese; 699/111/07, seja oficiado votos de profundo 
pesara família da senhora Myriam Simões Petry, pelo seu falecimento no dia 06/04/07, Vereador 
Adroaldo De Carli; 700/112/07, oficiado votos de profundo pesar  a família da senhora Lira Pereira 
Granier, pelo seu falecimento ocorrido no dia 06/04/2007, Vereador Vilson Paese; 701/113/07, 
oficiado votos de profundo pesar aos familiares do Sr. Rodolfo Noetzold, ocorrido no dia 07/04/2007, 
Vereador Josélio Guerra; 702/114/07, solicita que a mesa diretora destine ao Patronato Santo Antonio 
o valor de R$ 6.000,00, Vereador Josélio Guerra; 703/115/07, solicita que a mesa diretora destine a 
escola Estadual de ensino médio Paulo Frontin o valor de R$ 7.000,00, Vereador Josélio Guerra; 
704/116/07, solicita que a presidência coloque em apreciação do plenário a autorização de diárias 
correspondente ao período para que possa participar de reuniões na capital do estado de reuniões do 
COREDE região da produção, Vereador Cláudio Santos; Presidente Vereador Vilson Paese; a 
leitura das moções senhor secretário Paulo Silva; Secretário Vereador Paulo Silva; moções que 
deram entrada na noite de hoje: 705/100/07, enviado oficio parabenizando a Escola Municipal de 
ensino fundamental professor Polibio do Vale pela passagem do seu 25º ano de atividades em 
carazinho, Vereador Josélio Guerra; 706/101/07, que seja enviado oficio de cumprimentos à nova 
diretoria e o novo conselho da ordem dos advogados do Brasil – OAB, eleitos no triênio 2007/2009, 
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Vereador Vilson Paese; 707/107/07, que seja enviado oficio do poder legislativo de carazinho ao Sr. 
Carlos Luiz Dummel, encarregado da filial do Jornal correio do Povo do nosso município, 
cumprimentando ao Grupo Record que desde o dia 30/03/2007 passou a dirigir a empresa citada, 
Vereador Felipe Sálvia; 708/103/07, que seja enviado oficio parabenizando o município de Almirante 
Tamandaré do Sul, na pessoa do Sr, Prefeito Municipal João Domingos da Silva pela comemoração 
aos 11 anos de emancipação político-administrativo, Vereador Adroaldo De Carli; 709/104/07, seja 
enviado oficio parabenizando a posse da nova diretoria da AMAJA realizada no dia 30/03/2007, 
Vereador Adroaldo De Carli; 710/105/07, que seja enviado oficio parabenizando a ELETROCAR, na 
pessoa do senhor presidente Romeu Giacomelli, pela solenidade que marcou oficialmente o inicio da 
construção do novo centro Administrativo, Vereador Adroaldo De Carli; 711/106/07, que seja enviado 
oficio parabenizando a empresa Viação Ouro e Prata na pessoa do Sr. Pedro Martins, motorista há 
20 anos, pelo recebimento do prêmio, Vereador Adroaldo De Carli; 712/107/07, seja enviado oficio 
parabenizando a TW transportes na pessoa do sr, Milton Schmitz, pela doação de 18 computadores e 
outros materiais de informática ao HCC, Vereador Josélio Guerra; 713/108/07, seja enviado oficio 
parabenizando a TW transportes na pessoa do sr, Milton Schmitz, pela doação de 18 computadores e 
outros materiais de informática ao HCC, Vereador Adroaldo De Carli; 714/109/07, seja enviado oficio 
parabenizando a TW transportes na pessoa do sr, Milton Schmitz, pela doação de 18 computadores e 
outros materiais de informática ao HCC, Vereador Jaime Fragoso; Presidente Vereador Vilson 
Paese;  queremos registrar a presença então do Marcelo Justus, professor Jefferson, do Marcos 
Soares, dos demais amigos que se encontram presentes, do meu amigo Silveira, e pergunto aos 
senhores vereadores se vamos suprimir o intervalo regimental e Jaime, questão de ordem Vereador 
Jaime Fragoso; Vereador Jaime Fragoso; em nome da bancada então nós pedimos que seja 
suprimido o grande expediente, o grande expediente não, o intervalo regimental, e toca adiante, o 
grande expediente espero; Presidente Vereador Vilson Paese; mas eu vou consultar as bancadas 
da mesma forma, até porque pra suprimir o grande expediente eu quero ter certeza; Vereador Jaime 
Fragoso;  a bancada do PSDB tá de acordo; Presidente Vereador Vilson Paese; de acordo? 
Vereador Paulo Silva; PTB tá de acordo; Presidente Vereador Vilson Paese; bancada do PTB de 
acordo, bancada do PDT? Vereador Luiz Leite; de acordo senhor presidente; Presidente Vereador 
Vilson Paese; de acordo que seja suprimido o intervalo e também o grande expediente; Presidente 
Vereador Vilson Paese; também solicitamos que seja suprimido o grande expediente; Presidente 
Vereador Vilson Paese; que seja suprimido o grande expediente; Vereador Luiz Leite; que seja 
suprimido o grande expediente e também a votação em bloco já dos requerimentos que irão à 
votação e moções; Presidente Vereador Vilson Paese; é até porque só tem um projeto na casa pra 
ser votado, questão de ordem Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos; senhor 
presidente até porque havia conversado antes com os membros da comissão de justiça e finanças é 
só pra registrar da possibilidade de incluir o projeto 032/07 pra votação de hoje se houver 
entendimento por parte da comissão, que é o que cria a campanha parceria premiada no município 
de Carazinho; Presidente Vereador Vilson Paese; esse projeto é de autoria do executivo? 
Vereador Cláudio Santos;  é do executivo; Presidente Vereador Vilson Paese; eu pergunto as 
comissões de justiça e de ordem econômica se tem algum impedimento? Solicito ao Felipe Sálvia, 
questão de ordem Felipe; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, a comissão se reuniu  poucos 
momentos atrás e resolveu manter o pedido para o Igan, a consulta para o Igan neste projeto de lei; 
Presidente Vereador Vilson Paese; até para conformar o Vereador Cláudio Santos, sei que até o 
projeto que também hoje ia definir que era a mudança do regimento interno que eu tinha maior 
interesse, com relação ao outro que foi votado em dois turnos, da lei orgânica, o nosso também foi 
pro Igan, parece que todos os projetos dos vereadores, as comissões resolveram, segundo 
informação  que eu recebi hoje, fazer o encaminhamento pro Igan; Vereador Felipe Sálvia; é 
verdade Senhor presidente, a comissão entende, desde que começou essa legislatura, que todos os 
projetos dos vereadores, todos, não pode haver exceção, sejam consultados no Igan; Presidente 
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Vereador Vilson Paese; não me oponho a isso de forma nenhuma, as comissões que são as 
responsáveis com os pareceres é naturalmente que eu declino né, as comissões, suprimimos então o 
intervalo regimental, foi suprimido também o grande expediente, iremos direto então, senhor 
secretário para a leitura dos requerimentos nome e autor dos mesmos; Secretário Vereador Paulo 
Silva; para encaminhamento e votação os requerimentos presidente: requerimento Vereador 
Adroaldo De Carli bancada do PMDB, Vilson Paese subscrito, aliás, em tempo, Jaime Fragoso 
subscrito Vereador Vilson Paese e Vereador Paulo Silva; Vereador Paulo Silva nº 9, Vereador Felipe 
Sálvia nº 10, Vereador Cláudio Santos nº 11; Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em 
discussão então a urgência dos requerimentos, só para que fique claro, o requerimento então de 
autoria do Vereador Cláudio Santos, que coloca a mesa diretora, mais uma vez, como se trata de 
finanças, cabe a essa mesa então decidir, não será colocado ao plenário à votação, para que o autor 
do requerimento tome conhecimento antes da votação para que depois imaginar vossa excelência 
que ele foi votação em bloco junto com os demais e esse requerimento não irá à votação então, mas 
a mesa vai analisar com muito carinho teu requerimento, coloco em discussão a urgência dos demais 
requerimentos, vereadores favoráveis permaneçam como estão, a urgência, estou colocando a 
urgência dos requerimentos, não havendo vereador que queira discutir a urgência dos requerimentos, 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovada a urgência por unanimidade; agora coloco em discussão os requerimentos 
com as urgências já aprovadas, para discussão Vereador Felipe Sálvia, também registramos a 
presença do Erineu Bertei e a sua esposa, seja bem vindos a essa casa, registramos também a 
presença da Simone, jornal Integração, do Pisca, radio Comunitária, do Serginho, Diário da Manhã, 
com a palavra Vereador Felipe Sálvia bancada do PDT; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, 
senhores vereadores, imprensa na pessoa do Sergio Cornélios do Diário da Manhã, Tio Pisca Rádio 
Comunitária, Simone Jornal Integração, o Gilmar Machado, pessoas que assistem a reunião na casa 
do povo na noite de hoje, entrei com o requerimento, senhor presidente, preocupado, preocupado 
com a informação que o posto, postinho da policia, ali ao lado da UPF tá sendo ocupado por um 
soldado, por um brigadiano, nós na legislatura retrasada, nós tivemos um trabalho muito grande pra 
concluir aquele posto de policia ali, pra dar segurança para os alunos da UPF, para os moradores do 
bairro Marcondes, para os alunos do Ernesta Nunes que saem à noite, e hoje nos estranha que esse 
posto esteja sendo ocupado por um soldado, nós queremos que seja ocupado por um soldado mas 
não pra mora, não foi construído pra fazer casa ali, pra moradia, então eu to pedindo ao senhor 
presidente para que o Tenente Coronel Dal Bosco, nós informe pra essa casa se realmente está 
sendo ocupado por um morador, porque a gente sabe o que a gente lutou aqui nessa casa, lutou pra 
construir um posto na frente da rodoviária, da rodoviária e tiraram o posto dali, a gente sabe também 
que lá na Borgueti tem um posto que funciona de forma precária, funciona com soldados, esses 
soldados vovôs, aposentados que é pais escolar, então a nossa preocupação como da comissão de 
segurança dessa casa, nós também estamos preocupados com a segurança, quando se fala tanto 
em segurança e as duas entradas da cidade não tem policiamento e a gente passa por lá e não vê 
mesmo os soldados lá fazendo a segurança nos preocupa, e isto é um pedido dos moradores do 
bairro Marcondes, é um pedido dos alunos da UPF, pra esse vereador e pra comissão de segurança 
dessa casa, dependendo da resposta à comissão de segurança irá de reunir com a brigada, com o 
comandante da brigada para ver o que da pra fazer, para nós ajudar, o que essa casa vem fazendo 
dando dinheiro pra câmara de vídeo pra segurança, dando dinheiro pra outras coisas, eu e o 
vereador Déio fomos lá muitas vezes buscar colete a prova de bala, buscar mais pistola, agora temos 
já agendado com a secretaria de segurança do estado pra pedir mais efetivo pra policia civil, que faz 
20 anos que a policia civil tem o mesmo efetivo de policiais, há 20 anos atrás é o mesmo efetivo de 
hoje, então não tem cabimento brigar, brigar, mas também cobrar das autoridades quando se faz um 
posto com o dinheiro da comunidade e se bota um brigadiano mora lá, era isso senhor presidente; 
Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão os requerimentos, para discutir Jaime 
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Fragoso da bancada do PSDB; Vereador Jaime Fragoso; senhor presidente, colegas vereadores, 
imprensa falada e escrita, pessoas amigas aqui no plenário, minha amiga lá do bairro São Lucas, a 
baixinha, é um prazer vê a senhorita aqui visitando a casa do povo, eu quero falar sobre o 
requerimento de apoio sobre os pedágios, que tá sendo aberta uma CPI, ao menos tem a assinatura 
de mais de 20 parlamentares pra abrir uma CPI sobre os pedágios, a gente sabe que as 
Concessionárias tão pleiteando para que aumente mais 10 a 15 anos para o contrato, o contrato ele 
foi assinado em fevereiro de 98 ele tem o término em 2013 e eles querem no mínimo mais 10 anos, 
justificativa que eles vão pleitear mais de R$ 700,00 pra fazer obras, e eu to dando o apoio, pedindo 
até os colegas vereadores que aprovem com unanimidade isso aí, que a gente participa também 
onde amanhã até vai ter uma reunião sobre esse assunto, onde nós também vamos participar de 
reuniões em Porto Alegre, e também esta marcada uma reunião com a comissão de obras junto com 
o Vereador Adroaldo De Carli e o Vereador Luiz Leite para nós estarmos, senhor presidente, no dia 
25/04, agora nesse mês, as 16:30 horas em Porto Alegre, numa reunião marcada pelo gabinete do 
Deputado Gilberto Capuani do PMDB, com o secretário estadual de infra-estrutura logística que é o 
senhor Daniel Andrade, para tratar assuntos relacionados aos pedágios, que mesmo a gente vê 
reportagem dele onde ele se colocou a disposição e dando também apoio pra que saia a CPI, 
primeiro a CPI pra depois sim se pensar em dar a prorrogação do contrato, pra ver se não tem nada 
de errado, e também junto com essa reunião a gente pode, se caso vão dar a prorrogação que nós 
também precisamos ver que Carazinho não esteja esquecido, eu vi várias reportagens, senhor 
presidente, sobre os pedágios, e Carazinho, por incrível que pareça, em todas as manchetes 
Carazinho tá esquecido, falam de todos os pedágios, dos pólos mas Carazinho ta esquecido, tem 
uma reportagem que saiu no site que fala sobre os pedágios e só pra ter uma idéia, o contrato, o 
contrato, o contrato que seria no mínimo 100Km de um para outro, lá em Vacaria, se comenta o de 
Vacaria que é 30Km, só que Carazinho, só que Carazinho se vocês pegarem a 285 não dá 10 Km de 
um pro outro, e o contrato original seria uma direção só, eles fizeram duas, eles infringiram no caso o 
contrato, por conta, quando se pede pra isenta, isenta placas locais que o povo nosso de Carazinho é 
o mais prejudicado em todas as praças de pedágio, aí vai infringi o contrato e eles pedem 
indenização pro estado, é bem fácil né, quando vai pro lado deles não tem problema né, então seria 
isso Senhor presidente, e também senhor presidente eu faço um requerimento verbal já pedindo o 
carro então pra comissão de obras pra ta no dia 25 então em Porto Alegre para essa reunião com o 
secretário, muito obrigado senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em 
discussão os requerimentos, para discutir Vereador Paulo Silva bancada do PTB; Vereador Paulo 
Silva; senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentá-los a todos questão aqui 
presentes, inclusive a Simone do jornal Integração, satisfação Simone, quero parabeniza-la pela 
ultima reportagem que foi veiculada pelo jornal com referencia a câmara de vereadores, agradeço 
tenho certeza em nome dos 10 edis, tio Pisca da rádio Comunitária, nosso amigo do diário da manhã, 
valeu Serginho, demais pessoas, Nelson Portilho enfim, meus amigos aí, suplente de vereador 
Marcos Soares, to pegando uma carona num gancho deste requerimento de apoio e eu 
acompanhava, eu que estive nesse final de semana em Porto Alegre, viajando nessas estradas, a 
gente tem notado uma das coisas impressionantes que é a manutenção, mas também notamos a 
indignação, os valores e Carazinho hoje é cercado por pedágios, eu acompanhando inclusive no 
ultimo final de semana a manchete dos jornais, o movimento afônico do deputado Frederico Antunes, 
que tá na carona do deputado Sossela da bancada do PDT, eu não acredito nessa CPI, eu acho que 
a forma que eles tão tentando mobilizar a sociedade, mobilizar a comunidade, não seria dessa forma, 
eu duvido, duvido que um contrato pra exploração de pólos de pedágio tenha alguma coisa de errado 
porque foi muito bem planejado e nos pegou de calças curtas, porque se tivesse na oportunidade o 
próprio ministério público teria entrado, eu acho que essa CPI vai chamar a atenção dessas 
empresas que monopolizam os pedágios e pra bem da verdade é essa, a Aldrebech é uma delas, e 
assim sucessivamente, porque na verdade entre uma e outra estão todas juntas, vocês lembram aqui 



 7 

quando eu e acho o Vereador Felipe Sálvia, não sei se to lembrado, nós denunciamos o esquema 
eleitoreiro que estava acontecendo através do deputado eleito, bem graças a Deus, tchau, boa 
viagem, Deputado Beto Albuquerque, lembra o que ele disse na oportunidade, lembra o que ele 
trouxe de denúncias que foram todas em vão, e o povo acabou acreditando e elegendo com uma 
votação esplendida, e ele foi secretário e não resolveu bulhufas nenhuma, não estou eu aqui 
criticando o presidente da assembléia, não estou aqui Vereador Vilson Paese, não estou aqui 
criticando o deputado Sossela, mas eu acho que eles tão errados, mas eu já ouvi, inclusive o 
presidente da Solvia em entrevista ontem numa emissora de rádio da capital dizendo que vai fornecer 
toda a documentação necessária, inclusive com aprovação do conselho Estadual através do 
ministério do transporte, inclusive com avaliação que foi feita através do ministério público, eu 
pergunto pros senhores, que tipo de advogados pegam essa causa pra estudar um contrato de 10, 
15, 20, 30 anos? São gente diplomada, o que eu acho que esta faltando e que eles deveriam fazer é 
mostrar a força através de um plebiscito, mostrar através dos próprios sofredores que no dia a dia 
eles utilizam os pólos de pedágio, Passo fundo a bem poucos dias atrás, uma mobilização ganharam 
na justiça aquela que é explorada pelo DAER, que via a Getulio Vargas, eu tava observando, você 
que viaja na malha rodoviária, você paga um absurdo, inclusive na serra R$ 10,00 e uns quebrados, 
lá em Portão você paga R$ 3,20, é uma grande diferença, só que a qualidade, nós temos que ser 
aqui honestos, a qualidade lá é zero, é claro que se fizesse o plebiscito mostrando a força eu acredito 
que renderia muito mais do que uma CPI, eu acho que uma CPI eles vão acabar mostrando o 
caminho da roça e não vão chegar a lugar nenhum, esse é o meu pensamento, eu não sou contra o 
pedágio, eu sou contra os valores absurdos que estão sendo pagos, não quero que interprete mal, 
pois não vereador Jaime; Presidente Vereador Vilson Paese; vereador; Vereador Jaime Fragoso; 
não, com relação aos pedágios também essa comissão ela vai fazer a audiência pública, inclusive já 
ta a data marcada, em Caxias do Sul, pra fazer uma audiência pública, eles vão fazer em todas as 
praças de pedágio, junto, só pra ter uma idéia, com as classes interessadas, no caso eles vão vir a 
Carazinho também, é por isso que a gente tá indo lá pra chamara atenção; Vereador Paulo Silva; 
não eu não to, até quero parabenizá-lo, essa comissão que vai na raiz, mas levem como sugestão, 
quem sabe uma mobilização mais forte nesse sentido, mobilizando toda a comunidade através, sei lá, 
de abaixo assinado, seja de que forma, de 50% mais um,  aí viabilizaria a questão, porque pelo que 
eu to entendendo, pelo que eu conversei com o deputado Sossela e o próprio deputado Frederico 
Antunes, lá na expodireto, ele diz que vai viabilizar em condições de diminuir os valores e isentar X 
Km do pedágio, agora em hipótese alguma, não tem força jurídica pra terminar com os pedágios, 
impossível, isso não existe, então quem plantar essa idéia, essa idéia não fecha, seria isso senhor 
presidente e demais vereadores; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, 
Vereador Cláudio Santos, bancada do PSDB; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, colegas 
vereadores, colegas da imprensa, Simone, Tio Pisca, Gilmar, Serginho, pessoas que já foram 
anteriormente nominadas, acho que a discussão que essa casa faz é pertinente, muito pertinente, 
nós no ano passado participamos de algumas reuniões com o próprio deputado Marcio Biolchi, onde 
ele fazia parte da comissão que avaliava, na oportunidade, os pedágios, mas acho que a discussão, 
senhor presidente, também quero abrir aqui um leque para discussão, discutesse muito hoje no 
Cored - região da produção, a questão do pedágio da RS 135, que liga Passo Fundo Erechim, que é 
justamente a questão dos pedágios comunitários, pra tentar se tirar dos pedágios privados e fazer 
com que se aproximem mais da possibilidade dos pedágios privados, e uma das lutas do Cored 
região da produção é justamente com relação a isso, se tem naquela praça de pedágio, conhecida 
como praça de pedágio de coxilha, em torno de R$ 10.000.000,00 e o preço é bem mais barato que 
as demais praças de pedágio, tem R$ 10.000.000,00 pra serem aplicados exatamente nessa mesma 
mala viária, que é a RS 135, 00  porém, senhor presidente, ainda na época do governador Antonio 
Brito, através de um decreto, ele determinou de que todo o dinheiro que passasse por essa praça de 
pedágio fosse depositado em um caixa único do estado e a devolução para essa praça de pedágio a 
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juros zero, desde 94, acredito eu, 92, 94, que se arrecada dinheiro desse pedágio, que é depositado 
no caixa único do estado e que dificilmente se retorna a essa praça de pedágio, já tem em torno mais 
ou menos de calculo feito de mais de R$ 5.000.0000,00 que perde essa praça de pedágio pelo juro, 
pela taxa de juro por ser zero, o governo do estado claro, que com o caixa único arrecada R$ 
10.000.000,00 tem projetos pra refazer essa via, pra melhorar essa via, pra melhorar vários setores, é 
pedido pelo DAER ao estado, mas o dinheiro não vem, porque do caixa único? O governo sabe 
aonde vai, nós e que não sabemos, então de repente há que se fazer uma discussão ampla também, 
com relação à possibilidade de levar alguns pedágios de forma comunitários, ou seja, pedágios 
comunitários, eu acredito  que terminar os pedágios não se terminam mais, até porque foi atado de 
uma forma tão bem feita que pra desatar isso, acredito eu que jamais vai se conseguir, eu acho até 
que o pedágio ele é salutar, é importante, isso nós já conversávamos com o deputado Marcio Biolchi 
no ano passado, e ele dizia que a tendência é de, quem sabe, abrir ainda mais praças de pedágios, 
mas porém diminuir, diminuir quem sabe o valor dos pedágios, mas não acabar com os pedágios 
porque isso aí acredito que é praticamente impossível e a tendência é aumentar praças, mas há que 
se pensar, senhor presidente, justamente nessa questão dos pedágios comunitários, até porque aí, 
não indo pra um caixa único, poderá ser aplicado da forma como nós queremos que seja aplicado 
nas rodovias porque nós também pagamos os pedágios, senhor presidente, só pra colaborar com 
nosso pensamento com relação ao requerimento; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em 
discussão, Vereador Luiz Leite bancada do PDT; Vereador Luiz Leite; senhor presidente, senhores 
vereadores, servidores da casa, imprensa escrita e falada, demais pessoas e lideranças que se 
encontram no plenário, só para contribuir com o nosso colega Cláudio Santos e também para 
comentar sobre esse requerimento, eu acredito que excluir os pedágios não seria realmente a 
solução, acho que a cobrança desses pedágios está exorbitante, pra você ir a Passo Fundo e voltar 
hoje com carro mil, você gasta quase o mesmo valor de você colocar gasolina pra ir e voltar, um carro 
mil hoje chega a fazer, 18, 19, 20 Km por litro, então pra vocês terem uma idéia, gasta R$ 10,00 de 
pedágio, tem uma parte aqui na serra que está em torno de R$ 10,00 o pedágio, R$ 10,40, então 
vocês vejam uma coisa, pra ir a Porto Alegre e voltar quanto é que se gasta em pedágio, ida e volta, 
ida e frida como se diz né, então eu acredito que exterminar esses pedágios não seriam a solução, 
até porque meu colega Jaime, teria que discutir esse assunto em termos de custo, em termos de 
custo, custo beneficio, pras cidades, pros motoristas, porque eu acredito que eu lembro muito bem 
nas praças que não existiam pedágios, anterior à instalação dos mesmos, as dificuldades que nós 
enfrentávamos nas viagens de negócios, visitas que a gente fazia, existiam trechos da BR 386 como 
da 285, praticamente intrafegável, era mais ou menos a radiografia lá do Para, lá décima do norte, 
que a gente costuma estar acompanhando na televisão, então o pedágio para alguns é bom, para 
outros não é, então é tipo o mal necessário, o que nós precisamos de política conjunta com o 
presidente dessa empresa que fez esse contrato com o estado, conjuntamente com o secretário dos 
transportes, para fazer um preço justo, e que realmente as pessoas possam usar o pedágio com as 
rodovias em plenas condições de trafecabilidade, porque eu tenho certeza no momento e quem 
acabar os pedágios e nós não buscarmos antes uma solução que seja bom para as pessoas que 
viajam, para os transportadores, para os veículos também, os pequenos veículos de passeio, os 
carros de passeio, e também conjuntamente com eles se nós não buscarmos uma solução para esse 
impasse eu acredito que nós vamos voltar, lamentavelmente a era da pedra, porque o governo não 
tem recursos para aplicar nas melhorias das nossas Br, governo federal muito menos, não aplica os 
recursos para reparos também nas vias federais, e como é que fica a situação, fica muito pior, muito 
pior, quebrando carro, quebrando carretas, quebrando caminhões, então o que nós temos que 
encontrar é uma solução para esse impasse, que fique todo mundo de acordo e contente com a 
situação, muito obrigado senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em 
discussão os requerimentos, eu convido ao vice presidente Felipe Sálvia, para que assuma os 
trabalhos da mesa para que eu possa usar a tribuna desta câmara; Vereador Felipe Sálvia; com a 
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palavra Vereador Vilson Paese; Vereador Vilson Paese; senhor presidente, senhores vereadores, a 
nossa saudação ao Portilho, ao Gilmar da rádio Gazeta, ao Valdecir, o Flavio, acho que os demais eu 
já tinha cumprimentado anteriormente, senhor presidente, senhores vereadores, assunto pedágio eu 
acho que nesta casa ninguém brigou mais do que eu, com o cabo da...e Sertão, Passo Fundo a 
Erechim é uma fundação que gerenciava, nem é o DAER, é uma fundação, e eles de Passo Fundo a 
Erechim é um asfalto magnífico, eu não sabia, o Vereador Cláudio Santos nos coloca, que mais uma 
do ex-governador Antonio Brito, não chega os 400 imóveis que ele vendeu do meu querido IPE, não 
chega à venda que ele fez neste estado de tudo que nós tínhamos no estado, agora retira o dinheiro 
da fundação, e que os pedágios, senhores vereadores, eu acho, Antonio Azir, Mafalda, Felipe, o meu 
amigo Adroaldo, o Jaime a todos os vereadores aqui nesta casa, também o Déio, e o Vereador 
Cláudio Santos, acho que fechei os 10 vereadores, o Luiz Leite eu citei o nome do Luiz Leite, é mas 
vamos novamente falar o nome dele pra que seja reforçado, vereador Felipe, meus queridos colegas, 
se nós estamos batendo há tanto tempo e não estamos resolvendo, e nós sabemos que o grande 
problema da cobrança era só ida, agora é ida e volta, é a planilha de custo, quando eles fizeram o 
contrato, fizeram tão bem feito que só dá direito as concessionárias, como tudo é terceirizado, os 
terceirizado colocam o preço que querem, o custo que querem, quando eles vão apresentar pro 
governo tem um custo enorme para fazer o gerenciamento da rodovia, e vejam o absurdo, o pedágio 
tá logo adiante de carazinho, quem vai de Carazinho a Santa Bárbara, eles nem chegam a Santa 
Bárbara, eles param eles não conseguem asfaltar um metro a mais, eles param, ia até Santa 
Bárbara, agora não vai mais, os deputados que se mobilizaram contra essa situação que aí está, nós 
temos que dar todo o apoio, e eu acho que como nós, Carazinho, é uma cidade que é vitima desse 
sistema, eu dizia e fui plagiado pelo Sossela em Porto Alegre, na rádio Guaíba, quando eu dizia que 
Carazinho, e digo, tem dois presídios, um para as pessoas que cometeram delito e outro para as 
pessoas de bem, que não podem nem entrar e sair de Carazinho sem pagar, porque não temos nem 
como desviar os pedágios, então senhor presidente, senhores vereadores, imprensa aqui presente, 
comunidade, falava hoje na rádio diário da manhã, e dizia, o dia que o elefante souber a força que 
tem ele é dono do circo, nós os cidadãos de bem, temos, nós somos os donos do sistema, não é o 
governo, não são eles, é que nós, veja senhores vereadores, amigos que estão aqui presentes, 
arrastaram uma criança por vários quilômetros numa capital e mesmo assim o povo não foi arrastado 
para as ruas, é difícil, é difícil, nós estamos acomodados, e fazem de nós o que querem, agora mais 
uma em Brasília acontece mais um, sobre a emenda três, tirando mais direito do trabalhador, quem 
trabalha uma vida toda, assim não dá, assim não dá pra ser feliz, eu acho que nós temos que 
encontrar a solução, nós somos um país de jovens, de gente trabalhadora, que trabalha, que produz, 
esse país produz muito de noite quando dorme, e de dia às vezes as coisas não é produzido tanto 
assim, porque a corrupção toma conta do nosso dinheiro, então realmente, senhor presidente, 
senhores vereadores, eu acho que cabe a nós fazermos um documento dos 10 vereadores, e pra 
essa comissão que tá indo a Porto Alegre vereador Jaime, levar em mãos o documento dos 
vereadores e pegar de mais as entidades que possam se somar a nós para que nós mandamos para 
os deputados, para fortalecê-los nesse trabalho, que não é fácil, hoje tirar, porque as concessionárias 
só tem direito, além de pintar, deixar o asfalto bonito, mas não fizeram a 3ª via, não fizeram nada, 
então é difícil entender, te darei um à parte Vereador Jaime Fragoso; Vereador Jaime Fragoso;  o 
requerimento vereador, to de acordo, que se retire e se coloque os dez nomes, os 10 assinam, seria 
uma força maior perante a reunião lá né, eu só quero colocar que eu jamais me pronunciei que era 
pra tirar o pedágio porque não tem como, eles se queixam, todas as concessionárias se queixam, que 
tá dando prejuízo, só que largar o osso eles não largam, vai terminar em 2013 esse contrato, o que 
eles querem é mais 10 há 15 anos, isso que nós estamos lutando para que não aconteça esses 10, 
15 anos a mais, já estamos sendo explorados demais, é isso aí; Vereador Vilson Paese; mas é 
natural vereador, que sempre vai da prejuízo, se as empresas que prestam serviço é terceirizado, 
eles vão bota um custo muito acima do real e com isso não vai da lucro mesmo, e cós isso, tanto é 
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que eles tão com um processo contra o estado pedindo uma indenização astronômica, era isso 
senhor presidente, senhores vereadores; Vereador Felipe Sálvia; devolvo os trabalhos ao presidente 
Vereador Vilson Paese; Presidente Vereador Vilson Paese; não havendo mais vereador que queira 
discutir, coloco em votação os requerimentos com as urgências já aprovadas, vereadores favoráveis 
aos requerimentos permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado os 
requerimentos por unanimidade, secretário por gentileza para a leitura do nº e autor das moções; 
Secretário Vereador Paulo Silva; moções apresentadas pelos vereadores para apreciação e 
votação na noite de hoje: moção Vereador Déio bancada do PMDB, PMDB vereador Déio em anexo 
Vereador Adroaldo De Carli, Vereador Vilson Paese, Vereador Felipe Sálvia, Vereador Adroaldo De 
Carli; a nova diretoria da AMAJA Vereador Adroaldo De Carli; as centrais elétricas de Carazinho ao 
presidente Romeu Giacomelli extensiva a toda diretoria da eletrocar, Vereador Adroaldo De Carli 
bancada do PMDB;  seu Pedro Martins, motorista 20 anos que recebeu sua comenda nº 9, e 
Vereador Jaime Fragoso, bancada do PSDB à TW transportes; Presidente Vereador Vilson Paese; 
após a leitura do nome e o número das moções, coloco em discussão a urgência dos mesmos, não 
havendo vereador que queira discutir a urgência, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado a urgência por unanimidade, 
esta em discussão as moções com as urgências já aprovadas, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação as moções, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários que se manifestem, aprovado todas as moções por unanimidade, senhor secretário, nós 
temos um projeto para ir a votação essa noite, solicito a leitura da emenda e autor dos projetos e os 
pareceres; Secretário Vereador Paulo Silva; projeto de lei, autor executivo municipal, ementa: 
autoriza repasse financeiro ao sindicato rural de Carazinho e abertura de crédito especial no 
orçamento de 2007 no valor de R$ 4.000,00, processo nº 479/049/07, parecer da consultoria jurídica: 
Versa que o projeto de lei sobre autorização para o Poder Executivo repassar recursos financeiros ao 
sindicato rural de Carazinho. A iniciativa do projeto de lei em comento está correta, eis que emanado 
do poder executivo, não ocorrendo óbices constitucionais que o impeçam de tramitar. A previsão 
orçamentária para a cobertura da despesa está correta, eis que advinda de patrocínio de instituição 
financeira – BARISUL. Logo, opina a consultoria pela regular tramitação do projeto de lei em 
comento. Nesse sentido é o parecer. Carazinho, 30 de março de 2007. Dr. Hélio Selbach da Rocha.  
Parecer da comissão da ordem econômica e social: o presente projeto de lei encontra-se apto a ser 
incluído na ordem do dia, Vereador Josélio Guerra secretário e relator, Vereador Luiz Leite 
presidente, Vereador Antonio Azir membro. Parecer da comissão de justiça e finanças: o presente 
projeto de lei é constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor, Vereador Paulo Silva 
membro e relator, Vereador Felipe Sálvia presidente e Vereador Adroaldo De Carli secretário; 
Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em discussão o parecer da comissão de justiça e 
finanças que é pela aprovação do presente projeto, não havendo vereador que queira discutir o 
parecer, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovado o parecer da comissão de justiça por unanimidade; coloco em discussão o 
parecer da comissão de ordem econômica e social, não havendo vereador que queira discutir o 
parecer, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovado o parecer da ordem econômica e social por unanimidade; agora coloco em 
votação, em discussão, o projeto com os pareceres já aprovados, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação então, o projeto com os devidos pareceres, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado o projeto por unanimidade; 
esta casa durante essa semana que passou foi representada pelo Vereador Felipe, Vereador Déio no 
plano diretor no bairro Santo Antonio, certamente foi, né, também estivemos presentes no 
lançamento da pedra fundamental da eletrocar com o Vereador Antonio Azir, Vereador Cláudio 
Santos, Vereador Jaime Fragoso e Vereador Vilson Paese, pergunto aos senhores vereadores se 
alguém mais representou essa casa durante a semana? Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe 
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Sálvia; senhor presidente, estive também na reunião do plano diretor do bairro oriental, no bairro 
Oriental também, tive com o Déio na Santo Antonio e depois estive sozinho lá no bairro Oriental; 
Presidente Vereador Vilson Paese; que bom que essa casa se fez presente então e quero 
comunicar aos senhores vereadores que amanhã, a reunião do plano diretor amanhã a noite será 
nesta casa, então todos os vereadores estão convidados para participar, e também para os amigos 
que estão presentes nessa casa, seus familiares, vereadores, no dia 12/04 estará palestrando nesta 
casa aqui, uma palestra única, imperdível, Valdir Butchen, pai da Gisele Butchen, gostaríamos que 
ela se fizesse presente também, mas parece que pelos compromissos da mesma ela não pode vir a 
Carazinho, mas ele é um sociólogo de nome e renome, faz palestras no mundo todo, e nós 
gostaríamos e teríamos o prazer de recebê-los, gostaria de poder contar com todos os vereadores, é 
as 14:00 horas do dia 12/04, o plano diretor é amanhã as 20:00 horas nessa casa, 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 dia 16/04/2007 as 19:15 horas, 
boa noite a todos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
                       Vereador Vilson Paese                            Vereador Paulo Silva  

Presidente                              Secretário  
 


