
Ata da Reunião Ordinária do dia 23 de abril de 2007......Ata 18 
  
Presidente Vereador Vilson Paese; Havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus declaro 
abertos os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal do dia 23/04/2007. Convido 
o Vereador João Mafalda, para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e convido a todos a 
permanecer de pé; Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em apreciação a ata da reunião 
ordinária realizada no dia 16/04/2007, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por 
unanimidade, convido o senhor secretário para fazer a leitura do expediente da presente reunião; 
Secretário Vereador Paulo Silva; expediente da reunião ordinária do dia 23/04/2007: Of. 060/07 do 
Executivo Municipal, encaminha projeto de lei complementar n° 002/07, que dá nova redação ao art. 
109 da lei complementar n° 110 de 28/09/06, que aprova o código tributário do município de 
Carazinho, para apreciação sob regime de urgência. Of. 061/07 do Executivo Municipal, encaminha 
projeto de lei n° 042/07, o qual altera e transfere fonte de recurso da lei orçamentária de 2007 e 
autoriza abertura de credito especial no orçamento de 2007, no valor de R$ 435.579,60, para 
apreciação sob regime de urgência. Of. 062/07 do Executivo Municipal, encaminha projeto de lei n° 
043/07, o qual altera  o artigo 5° da lei municipal n° 6.401/06, que  consolida a legislação que institui o 
estacionamento rotativo pago, em vias publicas e outros locais de uso comum do povo, para 
apreciação sob regime de urgência. Of. 063/07 do Executivo Municipal, referente ao OP 057/07, que 
encaminha copia de expediente recebido da secretaria municipal de desenvolvimento industria, 
comercio e habitação com a documentação pertinente a empresa landrin. Projeto de lei de autoria 
dos vereadores Felipe Sálvia, Jaime Fragoso, João Mafalda Antonio Azir e Paulo Silva,  que dá nova  
redação na letra “B” do inciso “I” do art. 11 do regimento. Projeto de lei de autoria dos vereadores 
Felipe Sálvia, Jaime Fragoso, João Mafalda Antonio Azir e Paulo Silva,  que dá nova  redação no 
inciso “II” do art. 23 da lei orgânica. Projeto de Lei de autoria do vereador Cláudio Santos que  altera a 
redação do art. 21°, fica suprimido o inciso IV do art. 23 e altera a redação, suprime parágrafo único e 
cria parágrafo 1° e 2° do art. 24 da lei n° 5.444/00. Of. 035/07 da Sociedade Recreativa Flor da Serra,  
convidando para esta casa fazer parte do Programa de reciclagem de resíduos sólidos. Of. 002/07 da 
FUNDESCAR comunicando a posse da nova diretoria. Convite do IBRAP, para curso A Câmara 
Municipal  a realizar-se em diversas datas e locais. Convite do IBRAP, para curso Recepção de 
autoridades e atendimento no gabinete  a realizar-se em diversas datas e locais. Convite do IBRAP, 
para curso O Departamento Pessoal e o serviço publico  a realizar-se em diversas datas e locais. 
Convite da ASCAM, para realização de curso de 09 a 11 de maio. Convite do ESAFI, com datas de 
cursos para maio e junho. Convite da Secretaria de Educação e Cultura para solenidade da obra 
realizada na EMEF professor Francelino Dorneles e EMEF Pedro Vargas. Convite da Construtora 
SENGER para comemoração de aniversario de 40 anos a realizar-se dia 26 de abril. 
Correspondência do Senado Federal, registrando recebimento do OD 189/07. Diversos Comunicados 
do Ministério da Saúde, informando a liberação de Recursos Financeiros do Fundo Nacional, no valor 
de R$ 157.908,11. Diversos Comunicados do Ministério da Educação, informando a liberação de 
Recursos Financeiros do Fundo Nacional, no valor de R$ 27.359,20; Presidente Vereador Vilson 
Paese; a seguir convido o senhor secretário para fazer a leitura das indicações; Secretário Vereador 
Paulo Silva; indicações apresentadas pelos senhores vereadores para a reunião de hoje: 
783/445/07, Conserto no calçamento da Rua Charrua, Bairro Princesa, onde existe um buraco 
próximo à esquina com a Rua David Canabarro, causando, inclusive, danos matérias nos veículos 
que por lá transitam; Conclusão do asfalto na Rua Almirante Tamandaré, acesso a Rua Charrua, no 
Bairro Princesa, por tratar-se de uma antiga solicitação dos moradores e uma obra de suma 
importância; Calçamento bem como a construção de meio-fio na Rua Leo Neuls, em frente ao salão 
comunitário, além de canalização e instalação de bocas-de-lobo na Rua Guilherme Schultz, para 
escoamento das águas fluviais, no Bairro Alvorada, conforme solicitação em anexo dos moradores 



deste Bairro; Limpeza das laterais na Rua Humberto de Campos, Bairro Princesa, que se encontra 
tomada pelo mato, Vereador Vilson Paese; 784/446/07, seja enviado oficio solicitando ao executivo 
municipal que elabore um projeto e encaminhe ao Ministério da educação solicitando que Carazinho 
faça parte do rol dos municípios brasileiros beneficiados com unidades de escolas técnicas federais, 
Vereador Vilson Paese; 785/447/07, Para que o Executivo Municipal confeccione cartazes com a lei 
sobre a proibição do uso de capacete em estabelecimentos comerciais, industriais, escolas, 
repartições públicas e condomínios residenciais e distribua nestes locais e também se não for do 
interesse do Executivo fazer que comunique ao Legislativo, Vereador Josélio Guerra; 786/448/07, 
Para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de cascalhamento do beco localizado na rua Dinarte 
da Costa próximo ao número 667 no bairro Sassi, Vereador Josélio Guerra; 787/449/07, para que a 
secretaria de obras realize trabalhos de limpeza dos canteiros da rua Charrua próximo ao número 
300, Vereador Josélio Guerra; 788/450/07, para eu a secretaria de obras realize trabalhos de limpeza, 
ou notifique o proprietário dos terrenos localizado na rua Ipiranga esquina com Polidoro Albuquerque, 
Vereador Josélio Guerra; 789/451/07, para que o executivo municipal estude a possibilidade de 
colocação de sinaleira na Avenida Flores da Cunha esquina com Mercedes M. da Luz, estrada para 
UPF, Vereador Josélio Guerra; 790/452/07, reiterando o pedido para que a secretaria de obras realize 
trabalhos de melhorias nas ruas do Distrito Industrial Iron Albuquerque, Vereador Josélio Guerra; 
791/453/07, para que o departamento de trânsito realize pintura nos quebra-mola da rua Eurico 
Araújo em frente ao Colégio Glória, Vereador Josélio Guerra; 792/454/07, solicitando a secretaria de 
obras a realização de patrolamento, cascalhamento e compactação  da rua Arthur Diehl, Vereador 
Jaime Fragoso; 793/455/07, solicitando a Secretaria de obras a realização de patrolamento, 
cascalhamento e compactação  do final da rua Leo Neuls, Vereador Jaime Fragoso; 794/456/07, 
solicitando a secretaria de obras a realização de patrolamento, cascalhamento e compactação  da rua 
Cuiabá, Vereador Jaime Fragoso; 795/457/07, solicitando a secretaria de obras a realização de 
patrolamento, cascalhamento e compactação  da rua Eduardo Gama, Vereador Jaime Fragoso; 
796/458/07, solicitamos ao executivo municipal a colocação de um redutor de velocidade quebra 
mola, na rua São Luiz, bairro Central, em frente ao nº 195, Vereador Paulo Silva; 797/459/07, 
reiterando solicitação que seja feita à confecção de um abrigo de ônibus na rua Diamantino Tombini, 
esquina com Pernambuco, Vereador Paulo Silva; 798/460/07, solicitando que seja efetuado a 
abertura de uma vala no trecho da rua Silva Jardim a partir do nº 567, Vereador Paulo Silva; 
799/461/07, solicitando ao setor competente que realize melhorias urgentes na rua Ceara, no bairro 
Oriental, Vereador Felipe Sálvia; 800/462/07, reiterando solicitação ao setor competente para que 
realize melhorias na rua General Martins Brum, Vereador Felipe Sálvia; 801/463/07, solicitando ao 
executivo municipal para que determine a vigilância sanitária do município providências urgentes 
quanto à retirada de alguns pneus velhos que foram atirados nas proximidades do prédio da 
Delegacia de policia, Vereador Felipe Sálvia; 802/464/07, solicitando ao setor competente para que 
efetue serviços de limpeza e capina ao longo da viação férrea, Vereador Felipe Sálvia; 803/465/07, o 
vereador abaixo assinado solicita que seja enviado ao Sr, prefeito municipal para que determine a 
secretaria de obras que executa trabalhos de: limpeza e capina na praça do Bairro Sommer; reparos 
na pavimentação asfáltica da rua Silva Jardim, entre as ruas Ceara e Agnelo Senger; patrolamento, 
cascalhamento e compactação  da rua das Violetas; reparos na pavimentação asfáltica da rua 
Antonio Pasin e demais ruas do Bairro Dileta; reparos na pavimentação asfáltica da rua Osilio Zolet; 
reparos na pavimentação asfáltica da rua Henrique Theodoro Schutz; patrolamento, cascalhamento e 
compactação  na rua germano Napp; canalização e limpeza as margens da rua Caçapava; 
patrolamento, cascalhamento e compactação  na rua Colibri; Vereador Luiz Leite: 804/466/07, 
solicitando que seja feito operação tapa-buracos na rua Fernando Ferrari, Vereador João Mafalda; 
805/467/07, solicitando melhorias como compactação da rua Julio Rosa Teixeira, Vereador João 
Mafalda; 806/468/07, solicitando que a secretaria de obras realize melhorias como compactação na 
rua Guaicurus, Vereador João Mafalda; 807/469/07, solicita o patrolamento do Beco Gonçalves Ledo 



em frente ao nº 832, Vereador Antonio Azir; 808/470/07, solicita que seja feito patrolamento e 
cascalhamento na rua Pedro Viau, Vereador Antonio Azir; 809/471/07, solicita ao executivo para que 
estude a possibilidade de incluir ao menos uma turma de zero a dois anos na EMEI Ataídes 
Conceição Osório, Vereador Cláudio Santos; 810/472/07, solicita com urgência a Eletrocar melhorias 
na iluminação da praça da AMOVIS no bairro Sommer, Vereador Cláudio Santos; 811/473/07, solicita 
ao departamento de trânsito a imediata colocação de uma placa de indicação PARE na rua Paulo 
Coutinho com a rua Marechal Floriano, Vereador Cláudio Santos; 812/474/07, Solicita para que a 
Secretaria de Obras realize o trabalho de limpeza e recolhimento de entulhos da rua Francisco 
Antônio Vieira Carlos Jr., próximo ao n° 185, Bairro Vila Rica. Solicitação de moradores, Vereador 
Adroaldo De Carli; 813/475/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de limpeza 
(roçar e capinar inços) do canteiro central em toda a extensão da Rua Charruas do Bairro Princesa. 
Solicitação de motoristas e moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 814/476/07, Solicita para o 
Executivo Municipal, que notifique os proprietários dos terrenos localizados na Rua Saldanha Marinho 
próximo aos ns° 524 e 597, Bairro Princesa para que seja feita a limpeza dos mesmos. Solicitação de 
moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 815/477/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize 
trabalho de limpeza e de melhorias do trecho de calçamento da rua Presidente João Goulart do Bairro 
Boa Vista, Vereador Adroaldo De Carli; 816/478/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize o 
trabalho de limpeza e recolhimento de entulhos da rua Cristóvão Colombo esquina com a rua Dom 
João Becker, Bairro São Pedro. Solicitação de moradores, Vereador Adroaldo De Carli; Presidente 
Vereador Vilson Paese; a seguir solicito ao secretário a leitura dos requerimentos; Secretário 
Vereador Paulo Silva; requerimentos: 817/123/07, Votos de pesar a família do Senhor REINARDO 
WANDSCHEER, pelo seu falecimento ocorrido no dia 21.04.2007, Vereador Vilson Paese; 
818/124/07, Ofício ao Senhor Romeu Giacomelli, Presidente da ELETROCAR, solicitando que 
designe pessoal para realizar melhorias na iluminação pública da Rua Humberto de Campos, Bairro 
Princesa, Vereador Vilson Paese; 819/125/07, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma 
regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado 
ofício ao Tribunal de Contas e  ao Ministério Público,  manifestando a insatisfação deste Vereador 
com relação à venda da Folha de Pagamento do funcionalismo público municipal de Carazinho para o 
Banco Santander Banespa,  que venceu a mesma apresentando liminar. Como a licitação ainda não 
foi homologada, acreditamos que a mesma possa ser embargada pela justiça, pois a venda da folha 
de pagamento a um banco privado causa muita insatisfação aos servidores, que atualmente recebem 
a folha podendo optar entre os três bancos públicos com agencias em nosso município, Banco do 
Brasil, Caixa Econômica Federal e Banrisul, tendo um atendimento diferenciado, com empréstimos 
com juros baixos, financiamentos, cartões de crédito, sem falar que há agências destes bancos 
distribuídas em toda cidade proporcionando acesso mais facilitado aos clientes (no caso, os 
servidores públicos municipais). Somos cientes de que o funcionalismo perde com essa aliança, 
perde com relação aos benefícios que possui recebendo nos bancos públicos como vinha sendo feito 
até então, mas ao que percebe-se o executivo municipal parece não se importar com esse fato em 
razão de que insistiu nessa idéia. Não entendemos, pois se há em todo país ações prevendo o 
cancelamento da administração de folhas de pagamento por bancos privados, qual o motivo que leva 
o executivo municipal a insistir, sendo inclusive, contrário ao parecer do Tribunal de Contas, que 
entende como irregular esse fato. E por tratar-se de um banco privado o Santander ligado ao Banco 
Banespa que segundo informações divulgadas na imprensa de todo país, possui envolvimento em 
escândalos financeiros no estado de São Paulo, nossas dúvidas são ainda maiores, poderá uma 
instituição financeira como esta ter credibilidade suficiente para administrar a folha de pagamento dos 
nossos funcionários sem nenhum prejuízo aos mesmos. Será que um banco privado terá condições 
de oferecer ao nosso funcionário público todas as vantagens oferecidas pelos três bancos públicos 
até então, pois os mesmos oferecem inúmeras vantagens, além de possuir caixas eletrônicos e 
agências em diversos pontos da cidade facilitando o acesso, agilizando pagamentos, depósitos, etc.; 



sem falar que quando há por parte do executivo municipal interesse em realizar obras, reformas, 
compra de máquinas e equipamentos, os bancos procurados para realização de tais investimentos 
são os públicos, como é o caso do que ocorre com a construção da nova sede da Eletrocar, que é 
financiada com recursos do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Por quê para solicitar 
financiamento para tais benfeitorias são procurados os bancos públicos e não os privados, porque 
com certeza são eles que oferecem maiores vantagens e melhores condições de pagamento a juros 
menores. Nosso alerta nesse sentido, justifica-se especialmente porque nos causa estranheza à 
insistência do Prefeito Municipal em realizar este acordo, e como fiscalizadores dos atos do Poder 
Executivo, solicitamos acompanhamento também destes órgãos fiscalizadores quanto a esta 
questão. Com urgência, Sala Antônio Libório Bervian, 23/04/2007. Vereador: Felipe Sálvia - PDT; 
820/126/07, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o 
Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho a Governadora Yeda Crusius e ao Secretário da Segurança do Estado do Rio Grande do 
Sul, sugerindo que seja estudada uma forma de elevar o valor do salário dos soldados da Brigada 
Militar, pois segundo o que consta a Brigada Militar de nosso estado é a que possui o menor salário 
do país. Não podemos continuar compactuando com essa situação, pois o descaso com um setor de 
tão relevante importância para a segurança de nosso estado não deve chegar ao limite da 
incoerência, pois se o estado busca combater a criminalidade nada mais justo que dar aos 
profissionais da área, àqueles que estão na linha de frente, que são alvos fácies dos meliantes, 
condições dignas de sustentar sua família, pois o salário atual é indigno com a situação de risco de 
vida por que passam diariamente. Num país, que enfrenta tantas crises na área da segurança, onde 
em vários estados enfrentam situações de greves de soldados da brigada, os nossos soldados tão 
mal remunerados continuam desenvolvendo suas atividades normalmente, apesar de estarem no 
limite, ainda não optaram por fazer uma paralisação que deixaria nosso estado em situação de 
emergência. Somos cientes de que há aumento de salário para diversos setores, deputados e outros, 
e para estes profissionais que merecem mais valorização e que muitas vezes tem que fazer “bicos” 
de segurança particular nos horários de folga para incrementar seu sustento proporcionando 
melhores condições de vida aos seus familiares, não se dá o valor que merecem. Se queremos 
proporcionar ao nosso cidadão um estado seguro, livre da criminalidade, marginalidade e violência, 
aguerrido no combate ao crime, devemos também proporcionar ao soldado da Brigada Militar um 
salário digno para com o papel que desenvolve em  nossa sociedade, um salário equiparado com o 
de soldados dos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Brasília, e outros. Com 
urgência, Sala Antônio Libório Bervian, 23/04/2007. Vereador: Felipe Sálvia – PDT; 821/127/07, O 
Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a 
aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO 
DE INFORMAÇÕES: 1 – Quantas vagas de cargos em comissão (Cargos de Confianças) e 
contratados existem nos diversos quadros do Executivo Municipal – Secretarias e Organização Social 
- CMPP? 2 – Das vagas existentes quantas foram preenchidas? * Informar o número de cargos e 
vagas preenchidas na administração direta e indireta, exceto Eletrocar, com os respectivos ocupantes 
de cada cargo e salário, onde estão lotados e para qual função foram designados. 3 – Informar 
inclusive se existem funcionários/cargos em comissão cedidos a órgãos oficiais e entidades não 
lucrativas  diversas, se for o caso. 4 – Quanto o Município gasta mensalmente com os cargos em 
comissão, incluindo encargos e qual o percentual em relação à folha, de acordo com a preconização 
da Lei de Responsabilidade Fiscal? JUSTIFICATIVA: quando muito se fala em necessidade de corte 
nos gastos públicos com pessoal, para que sobre recursos para investimentos, é importante que os 
vereadores conheçam tais detalhes o quadro de servidores lotados como cargos de confiança. O 
autor entende que, a menos que alguém tenha alguma coisa a esconder, o presente Pedido de 
Informações deve ser aprovado por todos os demais colegas, pois a maior prerrogativa dos 
vereadores é fiscalizar os atos do Poder Executivo. Com urgência, Sala Antônio Libório Bervian, 



23/04/2007. Vereador Felipe Sálvia – PDT; 822/128/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que logo após lido em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado ofício ao SR 
Ermógenes Bodanese Gerente da Companhia Riograndense de Saneamento de Carazinho - 
CORSAN, para que solicitando ao departamento técnico da empresa para que sejam tomadas as 
devidas providências sobre as valas abertas nas ruas dos bairros de Carazinho. Com as chuvas 
agrava ainda mais, pois as valas estão trazendo transtornos aos motoristas que têm seus veículos 
danificados ao transitarem sobre as valas. Solicitação de motoristas e moradores dos bairros, 
Vereador Adroaldo De Carli; 823/129/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, 
que logo após lido em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado ofício ao SR Romeu 
Giacomeli Presidente da Eletrocar, para que solicitando ao departamento técnico da empresa para 
realizar uma visita a noite em toda a extensão da rua 14 de Julho (atrás do HCC) no Bairro Centro, 
para que sejam tomadas as devidas providências sobre a troca de lâmpadas queimadas e colocação 
de lâmpadas mais potentes nesta região. Solicita também à empresa Eletrocar, após verificação, 
medidas para solucionar definitivamente este problema da escuridão da rua 14 de julho atrás do 
Hospital Comunitário de Carazinho, zelando pela segurança dos pedestres, funcionários do HCC, 
motoristas e moradores desta localidade. Solicitação de moradores e funcionários do HCC, Vereador 
Adroaldo De Carli;  Presidente Vereador Vilson Paese; a seguir solicitamos ao Secretário a leitura 
das moções; Secretário Vereador Paulo Silva; moções apresentadas pelos senhores vereadores: 
824/122/07, Oficio de cumprimentos à nova Diretoria da FUNDESCAR - Fundação Desportiva e 
Cultural de Carazinho, nas pessoas dos Senhores PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS – PRESIDENTE 
e GILBERTO AUGUSTO KAMPHORST – DIRETOR EXECUTIVO, Vereador Vilson Paese e em 
anexo, com mesmo teor, Vereador Jaime Fragoso; 825/123/07, Oficio de cumprimentos a 
COSNTRUTORA SENGER LTDA, pela passagem dos seus 40 anos de uma pujante história no 
Município de Carazinho, que serão comemorados no próximo dia 26, Vereador Vilson Paese; 
826/124/07, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício 
de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho ao Proprietário da ARMAZÉM ACADEMIA, 
Senhor Amaurel Rodrigo Schneider,  por ocasião do aniversário de 10 (dez) anos, ocorrido no último 
dia 21 de abril. Destacamos o belo trabalho que vêm sendo desenvolvido por toda a equipe de 
professores da ARMAZÉM ACADEMIA ao longo destes dez anos de atividades, promovendo o bem 
estar, visando proporcionar aos seus clientes e amigos condições de uma vida mais saudável através 
da prática de exercícios físicos adequados e desenvolvidos de acordo com as necessidades físicas 
de cada cliente.  Sentimo-nos honrados em fazer parte da do quadro de clientes desta conceituada 
empresa, pois todos são tratados de forma especial, com a dedicação de clientes preferenciais, o que 
os torna ainda mais profissionais, uma vez que o cliente merece total dedicação, o que faz com que o 
sucesso de uma empresa seja constante e inabalável. Por este exemplo, entendemos que toda a 
equipe de funcionários da ARMAZÉM ACADEMIA,  merece o reconhecimento de seu trabalho pelo 
Poder Legislativo que representa todo o povo de Carazinho, Vereador Felipe Sálvia; 827/125/07, seja 
enviado oficio a Sra. Luciana Soares Meyer, diretora do Senac Carazinho e ao Senhor Verno 
Lenhardt, proprietário e gerente do Hiper Boa Vista, pela brilhante iniciativa de realização do curso 
gastronômico “Lanches rápidos”, Vereador Jaime Fragoso; 828/126/07, seja encaminhado oficio ao 
Dr. Luciano Feldman, da OAB, no sentido de manifestar o reconhecimento e parabenizar desejando 
sucesso na presidência da OAB, subseção de Carazinho; Vereador Antonio Azir; 829/127/07, seja 
enviado oficio parabenizando os alunos do curso de educação física ULBRA, pela promoção e 
abertura do V gol de placa de Futsal, ocorrido no ultimo dia 22 do corrente do ginásio de esportes 
Sercesa Ulbra, Vereador Cláudio Santos; 830/128/07, seja enviado oficio parabenizando os 
proprietários da UP!! Academia pela passagem do segundo ano de suas atividades no dia 25 do 
corrente, Vereador Cláudio Santos; 831/129/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o 
Novo Responsável Técnico da Unidade SEBRAE de Carazinho, na pessoa do Sr. Moacir da Silva 



Júnior  , sendo a principal meta da entidade buscar novas formas de sempre desenvolver Carazinho e 
região. Visando promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas 
empresas, além de fomentar o empreendedorismo.O município coloca-se a disposição da entidade 
para parcerias de projetos que visam o bem e o desenvolvimento da região e da comunidade 
carazinhense. Desejamos sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 832/130/07, O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício parabenizando os Senhor Diretor  Paulo Finger da Empresa Augustin Massey 
Ferguson, revendedora no município de Não-Me-Toque  pelo recebimento da segunda vez da 
premiação como uma das melhores concessionárias no mundo pela AGCO Corporation (EUA) no 
Programa Dealer Incentive Trip.   A solenidade de entrega da premiação ocorreu no dia 15 de março 
de 2007, na cidade de Santa Bárbara, Califórnia – EUA.  Desejamos a direção e funcionários sucesso 
a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 833/131/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o 
Sindicato Rural de Carazinho na pessoa do Senhor Presidente Jânio Pacheco por representar 
Carazinho na 20ª edição do Fórum da Liberdade. O Evento buscou analisar questões sociais, 
políticas e econômicas, buscando alternativas e sugestões para uma sociedade mais livre e 
próspera.Tendo como tema “Propriedade e Desenvolvimento”. Evento realizado nos dias 16 e 17 de 
abril de 2007 na cidade de Porto Alegre - RS.  Desejamos sucesso a todos, Vereador Adroaldo De 
Carli; 834/132/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Universidade Luterana do Brasil - 
ULBRA, na pessoa do Senhor Diretor Remi Rigo – Campus Carazinho pelo Programa Escola de 
Fábrica ULBRA – MEC é  sucesso na região. O objetivo do programa é proporcionar a qualificação da 
mão-de-obra. Os jovens e adolescentes alem de receber treinamento especifico para atender as 
necessidades das empresas parceiras, são orientados nos mais diversos temas transversais 
recebendo orientações para uma boa conduta e postura dentro da empresa e na própria vida em 
sociedade.  Desejamos sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 835/133/07, O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício parabenizando a Universidade de Passo Fundo, na pessoa da Senhora Coordenadora do 
Projeto Maristela Piva – Psicóloga pelo Programa De bem com a Vida  sendo transmitido pela Rádio 
Diário da Manha AM 780. O objetivo do programa voltado à saúde emocional da população visando 
utilizar a rádio como meio de aproximação da comunidade à psicologia. Buscando conhecer as 
demandas que a comunidade tem a respeito do trabalho do psicólogo e as dúvidas a respeito do 
assunto. Desejamos sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 836/134/07, O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício parabenizando os novos componentes do diretório da JPMDB, Sr. Roger Baumgratz 
Presidente, Alan Barriquel Vice-Presidente, Secretário Geral Roberto da Cruz, 1º Secretario Gabriela 
Citolin, Tesoureiro Diego Alencar Fassini de Oliveira, 1º Suplente Roberta Roese, 2º Suplente Lucas 
Cabral e 1º Conselho Fiscal Vanderlei Lopes, Vereador Josélio Guerra; Presidente Vereador Vilson 
Paese; faremos um intervalo de 5 minutos, mas 5 minutos, até em respeito às pessoas que estão 
presente no plenário. Enquanto o secretário não vem, o secretário da mesa Paulo Silva, nós 
queremos registrar a presença de todos aqui presentes e agradecer também ao Fernando Oliveira 
Teixeira, repórter da rádio diário da Manhã, acompanhado do Serginho também do jornal Diário, seja 
bem vindo e desejamos sucesso em nosso município, Fernando; o nosso registro também da 
presença do Pisca da rádio comunitária, e o Eliseo Bertei, Mara Bertei, Irineu Graebin, o Yuri e o 
Jonathan do Rui Barbosa, sejam bem vindos, o Olmiro Silveira, Ilone, Ronaldo, Romano Guerra e o 
Nelson Portilho, professor Jefferson e seu filho Rafael, sejam todos bem vindos, e vamos dar 
seqüência para não perdermos tempo, e dizer aos vereadores que como foi suprimido o grande 
expediente e só iremos suprimir o grande expediente, espero que isso aconteça, nesse mês, porque 
a partir do mês que vem todas as sessões serão transmitidas pela rádio Gazeta, então como essa 



câmara vai pagar a rádio, tem despesa pra isso, nós gostaríamos que todas as segunda-feira nós 
pudéssemos fazer o grande expediente, solicito ao secretário para ler o numero e autor dos 
requerimentos, questão de ordem Vereador Jaime Fragoso, bancada do PSDB; Vereador Jaime 
Fragoso; peço pra que seja votado em bloco e coloque em destaque, separado, o pedido de 
informação e mais aquele requerimento, um oficio, a denuncia ao ministério público, em separado 
esses dois e o resto em bloco; Presidente Vereador Vilson Paese; a mesa irá atender o seu pedido 
vereador, está em destaque então, o pedido de informação, e o demais requerimentos então, para 
votação em bloco; Secretário Vereador Paulo Silva; requerimentos para votação em bloco: de nº 4 
Vereador Felipe Sálvia, bancada do PDT; Vereador Adroaldo De Carli de nº 6 bancada do PMDB; de 
nº 2 Vereador Vilson Paese bancada do PDT e Vereador Adroaldo De Carli bancada do PMDB de nº 
7; Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em discussão a urgência dos requerimentos, não 
havendo vereador que queira discutir a urgência, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade a urgência 
dos requerimentos; está em discussão os requerimentos com as urgências já aprovadas, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem, aprovado os requerimentos por unanimidade; coloco em 
discussão a urgência do pedido de informação do Vereador Felipe Sálvia, não havendo vereador que 
queira discutir a urgência do pedido de informação, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado a urgência por unanimidade; 
coloco em discussão o requerimento pedido de informação do Vereador Felipe Sálvia para discussão, 
tá em discussão, com a palavra o autor do requerimento Vereador Felipe Sálvia bancada do PDT; 
Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que assistem a reunião 
na casa do povo na noite de hoje, quando se fala muito em economia ali na nossa prefeitura eu fico 
preocupado com o numero de cargos de confiança que o nosso município diz que tem, ha 
informações que ali no CMPP existem cargos em contrato em demasia,  há informações também que 
o município já passou da cota, aquela cota que dá pra colocar cargo de confiança, nas diversas 
secretarias do nosso município, quando se fala em economia no nosso município, nós temos que se 
preocupar, os vereadores, de sempre nós fiscalizar com os atos do prefeito, ou seja, do executivo, a 
minha preocupação com esse pedido de informação, senhores vereadores e pessoas que assistem a 
reunião na casa do povo na noite de hoje, é que o vereador é eleito pra fiscalizar, quando o povo 
elege o vereador, elege pra fazer projetos, e mais pra fiscalizar os atos do prefeito, e esse meu 
pedido de informação aqui é pra fiscalizar o número de cargos de confiança que tem a nossa cidade, 
a nossa prefeitura, que tem informações e há uns disque-disque na cidade aí que já passou e 
bastante a cota, eu não to dizendo que tem, mas que me respondam esse pedido de informação, me 
respondam, quando se fala muito em transparência nas prefeituras, os prefeitos falam em 
transparência,  então não precisa temer, o prefeito tem que responder o pedido de informação pra 
essa casa, senhor presidente, dizendo pra essa casa o numero de cargos de confiança que tem em 
todas as secretarias, dizer o nome das pessoas que estão lá, e eu me recordo quando o PMDB agora 
se desligou, o PMDB retirou todos os cargos, tá o presidente do PMDB nessa reunião, o Romano, tá 
o Zeca, pessoas do PMDB que assistem a reunião, a imprensa, eu me recordo que o PMDB saiu e 
retirou todos os cargos, diz que retirou dez e outro dia colocaram vinte, não to dizendo que colocaram 
vinte, mas há informações, o pessoal fala aí fora, eu to pedindo, com esse pedido de informação, eu 
to pedindo para que me respondam, para essa casa, para os senhores vereadores, que aqui nessa 
casa somos dez vereadores mas que representamos o povo de nossa cidade, então, senhor 
presidente, eu espero que os vereadores aprovem esse pedido de informações, e tenho certeza que 
o prefeito não teme em dizer quantos tem, os cargos de confiança lá, quantas pessoas são 
contratadas no regime do CMPP, lá na saúde, para nós podermos informar às pessoas que nos falam 
aí abertamente sobre cargos de confiança quantos tem lá na prefeitura e no CMPP, obrigado; 
Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão o requerimento, pedido de informação, 



para discussão Vereador Cláudio Santos, bancada do PSDB; Vereador Cláudio Santos; senhor 
presidente, colegas vereadores, pessoas que já foram nominadas anteriormente, até na qualidade de 
líder do governo, senhor presidente, acho que devo vir a essa tribuna para dar satisfação a essa 
mesma comunidade, vereador autor do requerimento, que também é a minha, que também é a do 
prefeito, que também é de nós vereadores, ele elencou aqui uns três, quatro motivos, de que 
estariam um numero excessivo de vagas lá no CMPP, disseram que tem vinte, disseram que 
tem.então se disseram, alguma base ele tem, se já disseram acredito que ele tem algum 
conhecimento, mas se foi como disse, e eu acredito que o PMDB não faria isso, em todo o tempo que 
já estivemos juntos, e a comunidade sabe porque não houve condições de permanecer, enfim não 
cabe aqui discutir no momento, mas eu não acredito que os vereadores do PMDB ou o presidente do 
PMDB ou  alguém do PMDB tenha dito essa.tenha dado essa informação infundada, quando 
dizem ao vereador Felipe que quando tiraram 10 puseram 20, eu acho que os vereadores do PMDB e 
a executiva do PMDB não é tão leviana para levar essa informação, nós acreditamos sim, de que 
ainda haverá conversas entre o que aconteceu, aquilo que aconteceu, mas essa informação acredito 
que a diretoria executiva do PMDB não deve ter levado, porque sabe que não é verdade, então 
acredito que os vereadores do PMDB, a diretoria executiva do PMDB, não é tão leviana a ponto de 
sair por aí dizendo de que tiraram dez cargos de confiança; Vereador Felipe Sálvia; um à parte, 
vereador; Vereador Cláudio Santos; deixa eu só concluir, vereador, que tiraram dez cargos de 
confiança do PMDB e que puseram vinte, eu acho que isso deve ser palavras de vossa excelência, e 
não dos vereadores do PMDB porque eu acredito que não fariam, não dariam essa informação, 
principalmente porque eles sabem que não tem nem fundamento essa informação, mas permito o a 
parte vereador, com certeza; Presidente Vereador Vilson Paese; com a parte Vereador Felipe 
Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; eu não falei que tinham sido pessoas do PMDB que tinham falado 
isso, fui bem claro no falar, eu disse que quando o PMDB saiu tirou dez, saiu dez pessoas e há 
informações, e há informações, mas eu não disse que foi o PMDB que me disse, há informações que 
colocaram vinte; Vereador Cláudio Santos; semana que vem, com certeza vai estar transcrita a ata 
e aí vossa excelência vê, que vossa excelência disse: PMDB disse que tirou dez cargos e que 
colocaram vinte; Vereador Felipe Sálvia; vamos ver a ata; Vereador Cláudio Santos; eu não 
acredito que isso tenha acontecido, e até porque o número de CCs, aqui essa câmara, essa câmara 
sabe quantos CCs podem ser colocados, tem um numero de CCs, eu acredito que alguns vereadores 
tem mais  é que tenta buscar, levar a informação correta à comunidade, que a comunidade tá 
sedenta disso, tá precisando disso, do que simplesmente vir aqui e começar a atirar com a 
metralhadora giratória, eu acho que isso não leva a nada, não leva de forma alguma, principalmente 
as pessoas que estão aí fora esperando mais do que esse colegiado de vereadores, porque o 
vereador foi eleito pra fiscalizar, o vereador foi eleito pra defender isso, o vereador...todo mundo 
sabe, mas então vamos ajudar, vamos quem sabe tirar as dúvidas que o eleitor tem, que a 
comunidade tem, mas com coisas um pouco mais séria, porque, só pra lembrar, e quem sabe eu 
venha a fazer isso mais vezes quando for preciso, bem há pouco tempo, o ano passado, tinha o 
mesmo número de cargos de confiança, talvez um pouco menos, mais não, e o vereador era da 
situação, então não tinha problema, quando ele estava na situação, podia se colocar 100, 150, 200, 
mil, não tinha problema, hoje que esta na oposição é ...está tudo errado, então senhor presidente, só 
pra justificar meu voto aqui, todo aquele pedido de informação que  esse vereador entender que tem 
o intuito politiqueiro e, principalmente que as informações, o próprio vereador autor sabe das 
informações, esse vereador é terminantemente contra; Vereador Felipe Sálvia; como é que eu vou 
saber se eu não estou no governo vereador, tu me trás a informação que não precisa votar o pedido 
de informação, como líder do governo, se me trazer as informações, se me trazer as informações; 
Vereador Cláudio Santos; só vou pedir ao presidente aqui, não permito o a parte, vossa excelência 
já aparto, tem um a parte, isso consta no regimento interno, me garanta a palavra presidente, me 
garanta a palavra; Presidente Vereador Vilson Paese; garantida a palavra ao vereador que tá na 



tribuna; Vereador Cláudio Santos; o regimento interno diz isso, de repente dá pra ler, o artigo do 
regimento interno diz que é apenas um a parte por vereador, então só pra finalizar senhor presidente, 
não tem necessidade de trazer as informações que há bem pouco tempo ele tinha esse 
conhecimento, era isso senhor presidente, esse vereador  vota contrário; Presidente Vereador 
Vilson Paese; continua em discussão; Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem, senhor 
presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; 
Vereador Felipe Sálvia; eu faço aqui um pedido, se a bancada do PSDB aceitar, não precisa nem 
colocar em votação, eu retiro meu pedido de informação, e dizer pro vereador, eu fui situação já, e fui, 
hoje sou oposição, mas nunca deixei de fiscalizar os atos do prefeito, agora querer defender o 
prefeito de um jeito, de um jeito aguerrido e deixar o povo de lado, isso é feio, eu retiro o pedido de 
informação se o líder do governo me trazer as informações em mãos; Presidente Vereador Vilson 
Paese; eu até parabenizo e cumprimento vossa excelência e quero colocar então, e tenho certeza 
absoluta que os vereadores da situação irão entender a sua questão de ordem e para que e porque 
sempre que foi solicitado à situação sempre trouxe as informações, questão de justiça também, então 
eu coloco a questão de ordem do vereador em apreciação dos demais vereadores se concordam em 
trazer as informações, nós retiramos então o pedido de informação; Vereador Cláudio Santos; quem 
deve trazer, senhor presidente, alguma informação quando é solicitado é o líder de governo, e na 
qualidade de líder de governo meu voto é não, e nós vamos pro plenário que eu acho que é 
importante, não; Presidente Vereador Vilson Paese; não concorda então em trazer as informações, 
então continua, não havendo a concordância do pedido também, para discussão Vereador Déio, 
bancada do PMDB, queremos antes que o Déio use a tribuna, registrar a presença também do José 
Carlos Costa, ex-presidente do PMDB, juntamente com o Romano que nós não citamos que é o atual 
presidente do PMDB, e o professor Savoff, PMDB sempre presente aqui conferindo os trabalhos dos 
Vereadores, com a palavra então Vereador Déio; Vereador Josélio Guerra; senhor presidente, 
senhores vereadores, público presente, quero cumprimentar a imprensa aqui, tio Pisca, Serginho, 
Fernando, dá as boas vindas ao Fernando que vem trabalhar agora no Diário da Manhã, 
cumprimentar aqui o presidente do PMDB o Romano, o Portilho, a Mara, grande amigo Eliseu, o 
professor, enfim o Zeca, professor Savoff, seu Olmiro, a todas as pessoas que se fazem presentes 
aqui, seu Graebin; senhor presidente, eu venho falar nessa tribuna a respeito desse pedido de 
informação, até eu não ia vim comentar, da meu comentário, mas como foi usado o nome da sigla do 
PMDB eu acho importante aqui colocar o que foi comentado ali a respeito dos meus colegas ali, em 
relação ao PMDB, realmente o PMDB retirou os cargos do executivo, não foi passada essa 
informação de que foi colocado vinte, mas acredito que foi colocado vinte, não foi passado mas 
acredito que foi, até mais que vinte na verdade, porque vossa excelência, o prefeito municipal, em 
várias reuniões que esse vereador se fazia presente, lá no gabinete do prefeito, colocava, tanto 
colocava que seria muito fácil buscar vereadores dentro desse poder, barganhando cargos, levando 
vereadores, puxando pro seu lado, então acredito vereador, parabenizo vossa excelência pelo pedido 
de informação e acredito que realmente tenha cargos mesmo, acrescentado muito mais de vinte 
cargos, tanto é que esse vereador pediu ao executivo que usasse da reforma administrativa partes 
importantes aonde iria eliminar cargos de confiança, não foi atendido, também solicitando ao 
executivo, projeto nepotismo, o qual não foi atendido também, então acredito que tem muita coisa 
suja, podre por baixo disso, nós estamos aqui cobrando, pedindo, pedindo informação que é um 
direito do vereador, esse vereador quando era situação muitas e muitas vezes, a maioria votando a 
favor aqui de pedidos de informação, e hoje infelizmente o que esta acontecendo nessa casa aqui é 
uma vergonha, que nem diz o Bóris Casoy, é uma “poca vergonha” , seria isso senhor presidente; 
Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão o requerimento, pedido de informação, 
para discussão Vereador Antonio Azir bancada do PTB; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, 
senhores vereadores, as pessoas que se fazem presentes na casa, imprensa, a nossa saudação, eu 
acho que nós não podemos falar em vergonha nessa casa, nós temos que parar de desmoralizar 



esse poder, assim como tenho visto muito por aí desmoralizar a cidade de Carazinho, nós temos que 
parar de politicagem, parar de falar de vergonha quando não olhamos o que acontece por aí, nós 
estamos numa democracia, nós estamos num parlamento livre, onde os vereadores votam aqui o que 
querem, conforme suas convicções, conforme sua consciência, conforme sua orientação partidária, e 
eu não aceito que algum vereador venha aqui e diga que falta vergonha nessa casa, porque nós 
vamos ter que começar a  puxar alguns assuntos aí que realmente são vergonhosos, nós vamos ter 
que começar a puxar alguns podres que muita gente vai ficar com vergonha também, nós 
esquecemos do governo federal, esquecemos do governo estadual, e queremos fazer de Carazinho 
aqui uma ilha, queremos fazer aqui onde muitos se fazem de puritanos, eu realmente não quero 
muita discussão nessa tribuna, não quero brigar com vereador aqui, mas se continuarem a utilizarem 
desses termos, a dar entender de que aqui existe apoio, ou falta de apoio por cargos ou não, nós 
vamos ter que começar a falar sim, quanto à questão dos cargos de confiança é impossível se criar 
algum cargo de confiança sem passar por essa casa, e o vereador que não sabe disso deveria 
aprender, o vereador que não sabe que é impossível colocar um cargo de confiança sem criar o 
cargo aqui, tem que buscar saber. Sim vereador; Vereador Josélio Guerra; obrigado pelo a parte 
vereador, mas eu não sei se este vereador não sabe mas como foi passado no projeto da reforma 
administrativa que ficou em aberto vários cargos na verdade, que ficou lá realmente pra isso, pra 
colocar pessoas, e ficou em aberto, não foi colocado e agora tá sendo utilizado, mas eu muito me 
admiro o senhor, na verdade, ir à essa tribuna falar em vergonha e enfim, também não quero entrar 
em discussões, mas acho que isso é muito cabível, mas se tiver alguma coisa pra colocar eu acho 
bem fundada, acho importante colocar, porque eu acho que a política deve ser um livro aberto pra 
comunidade, eu muito me admiro o senhor puxar mas tem que falar, eu acho que se é pra falar vai ter 
várias e várias folhas pra nós discutir muita coisa na verdade, que eu acho importante pra 
comunidade, seria isso; Vereador Antonio Azir; não, é importante, se o senhor quiser nós vamos 
pro debate sem problema nenhum, o senhor escolhe o assunto e nós vamos debater, só que eu acho 
o seguinte, assim ó, eu acho muito feio, e eu não dou lição de moral em ninguém, porque já troquei 
de partido, já fui situação, já fui oposição, como muitos aqui já fizeram também, e assumo isso 
perante a comunidade, mas eu acho assim ó, realmente uma falta de respeito com o próprio eleitor às 
pessoas virem aqui pregar moral, quando se analisarem realmente a nível de partido, a nível de 
lideranças do partido, muitas coisas foram feitas que não podem ser defendidas dessa forma, nós 
temos que encontrar sim uma coerência, um bom senso para que essa casa trabalhe e busque 
resultado para a nossa população, eu acredito que os vereadores que aqui estão tem um potencial 
maior do que simplesmente ficar discutindo essas picuinhas que realmente não vão levar a nada, se 
fala que Carazinho precisa de desenvolvimento, que precisa de mais emprego, mas o que nós 
estamos fazendo? O que cada um de nós está fazendo para resolver isso? A não ser nos reunir na 
segunda-feira aqui e um acusar o outro, um falar do prefeito outro defender o prefeito, um falar de 
cargo de confiança, mas o que mais interessa não está sendo resolvido nesse município, que é 
buscar o desenvolvimento do município, eu faço um apelo aqui, senhor presidente, que a gente utilize 
as energias e a potencialidade de cada vereador para que realmente se faça algo de positivo, algo de 
bom pelo município de Carazinho, algo que as pessoas possam realmente colher num futuro bem 
próximo o resultado do nosso trabalho, porque realmente, esse debate vazio não leva a nada, não 
leva a lugar nenhum, e não é a comunidade que ganha com isso, ninguém ganha com isso, nem o 
vereador ganha com isso, nem o partido ganha com isso, se nós continuarmos realmente nesse 
caminho e nessa direção, obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão o 
requerimento, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação o requerimento, pedido 
de informação com a urgência já aprovada, vereadores favoráveis ao pedido de informação, 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, está rejeitado o pedido de informação por 
cinco a quatro; Secretário Vereador Paulo Silva; requerimento de nº 3, Vereador Felipe Sálvia com 
referência à folha de pagamento do funcionalismo público municipal de Carazinho. A solicitação que 



seja enviado ao tribunal de contas, ao ministério público manifestando a insatisfação desse vereador 
com relação à venda da folha de pagamento do funcionalismo; Presidente Vereador Vilson Paese; 
secretário, vossa excelência já fez a leitura, eu pediria pra fazer a leitura para que todos os 
vereadores tomassem conhecimento mesmo na integra do requerimento; Secretário Vereador Paulo 
Silva; O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e 
com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao Tribunal de Contas e  ao Ministério 
Público,  manifestando a insatisfação deste Vereador com relação à venda da Folha de Pagamento 
do funcionalismo público municipal de Carazinho para o Banco Santander Banespa,  que venceu a 
mesma apresentando liminar. Como a licitação ainda não foi homologada, acreditamos que a mesma 
possa ser embargada pela justiça, pois a venda da folha de pagamento a um banco privado causa 
muita insatisfação aos servidores, que atualmente recebem a folha podendo optar entre os três 
bancos públicos com agencias em nosso município, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e 
Banrisul, tendo um atendimento diferenciado, com empréstimos com juros baixos, financiamentos, 
cartões de crédito, sem falar que há agências destes bancos distribuídas em toda cidade 
proporcionando acesso mais facilitado aos clientes (no caso, os servidores públicos municipais). 
Somos cientes de que o funcionalismo perde com essa aliança, perde com relação aos benefícios 
que possui recebendo nos bancos públicos como vinha sendo feito até então, mas ao que percebe-se 
o executivo municipal parece não se importar com esse fato em razão de que insistiu nessa idéia. 
Não entendemos, pois se há em todo país ações prevendo o cancelamento da administração de 
folhas de pagamento por bancos privados, qual o motivo que leva o executivo municipal a insistir, 
sendo inclusive, contrário ao parecer do Tribunal de Contas, que entende como irregular esse fato. E 
por tratar-se de um banco privado o Santander ligado ao Banco Banespa que segundo informações 
divulgadas na imprensa de todo país, possui envolvimento em escândalos financeiros no estado de 
São Paulo, nossas dúvidas são ainda maiores, poderá uma instituição financeira como esta ter 
credibilidade suficiente para administrar a folha de pagamento dos nossos funcionários sem nenhum 
prejuízo aos mesmos. Será que um banco privado terá condições de oferecer ao nosso funcionário 
público todas as vantagens oferecidas pelos três bancos públicos até então, pois os mesmos 
oferecem inúmeras vantagens, além de possuir caixas eletrônicos e agências em diversos pontos da 
cidade facilitando o acesso, agilizando pagamentos...; Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem  
senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; por gentileza vereador, eu vou deixar que 
termine, eu solicitei ao secretário; Vereador Felipe Sálvia; mas o secretário tá lendo muito rápido, tá 
pulando os textos; Secretário Vereador Paulo Silva; vamos a leitura, senhor presidente: O Vereador 
abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação 
dos senhores Edis, seja enviado ofício ao Tribunal de Contas e  ao Ministério Público,  manifestando 
a insatisfação deste Vereador com relação à venda da Folha de Pagamento do funcionalismo público 
municipal de Carazinho para o Banco Santander Banespa,  que venceu a mesma apresentando 
liminar. Como a licitação ainda não foi homologada, acreditamos que a mesma possa ser embargada 
pela justiça, pois a venda da folha de pagamento a um banco privado causa muita insatisfação aos 
servidores, que atualmente recebem a folha podendo optar entre os três bancos públicos com 
agências em nosso município, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banrisul, tendo um 
atendimento diferenciado, com empréstimos com juros baixos, financiamentos, cartões de crédito, 
sem falar que há agências destes bancos distribuídas em toda cidade proporcionando acesso mais 
facilitado aos clientes (no caso, os servidores públicos municipais). Somos cientes de que o 
funcionalismo perde com essa aliança, perde com relação aos benefícios que possui recebendo nos 
bancos públicos como vinha sendo feito até então, mas ao que percebe-se o executivo municipal 
parece não se importar com esse fato em razão de que insistiu nessa idéia. Não entendemos, pois se 
há em todo país ações prevendo o cancelamento da administração de folhas de pagamento por 
bancos privados, qual o motivo que leva o executivo municipal a insistir, sendo inclusive, contrário ao 
parecer do Tribunal de Contas, que entende como irregular esse fato. E por tratar-se de um banco 



privado o Santander ligado ao Banco Banespa que segundo informações divulgadas na imprensa de 
todo país, possui envolvimento em escândalos financeiros no estado de São Paulo, nossas dúvidas 
são ainda maiores, poderá uma instituição financeira como esta ter credibilidade suficiente para 
administrar a folha de pagamento dos nossos funcionários sem nenhum prejuízo aos mesmos. Será 
que um banco privado terá condições de oferecer ao nosso funcionário público todas as vantagens 
oferecidas pelos três bancos públicos até então, pois os mesmos oferecem inúmeras vantagens, 
além de possuir caixas eletrônicos e agências em diversos pontos da cidade facilitando o acesso, 
agilizando pagamentos, depósitos, etc.; sem falar que quando há por parte do executivo municipal 
interesse em realizar obras, reformas, compra de máquinas e equipamentos, os bancos procurados 
para realização de tais investimentos são os públicos, como é o caso do que ocorre com a construção 
da nova sede da Eletrocar, que é financiada com recursos do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. 
Por quê para solicitar financiamento para tais benfeitorias são procurados os bancos públicos e não 
os privados, porque com certeza são eles que oferecem maiores vantagens e melhores condições de 
pagamento a juros menores. Nosso alerta nesse sentido, justifica-se especialmente porque nos causa 
estranheza à insistência do Prefeito Municipal em realizar este acordo, e como fiscalizadores dos atos 
do Poder Executivo, solicitamos acompanhamento também destes órgãos fiscalizadores quanto a 
esta questão. Com urgência, Sala Antônio Libório Bervian, 23/04/2007. Vereador Felipe Sálvia – PDT. 
Questão se ordem senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; questão de ordem 
Vereador Paulo Silva; Vereador Paulo Silva; eu estou em cargo emprestado, por gentileza, só pra 
colocar pro senhor; Presidente Vereador Vilson Paese; eu espero que depois de ler três vezes o 
requerimento, que ficou claro, mas o que o Vereador Felipe Sálvia coloca é o seguinte, nesse 
requerimento que nós iremos votar agora, que esta aí o processo licitatório para que bancos privados 
possam participar da folha do servidor público, que já existe em dez municípios, isso ainda se 
encontra casos na justiça, mas o município colocou e o processo licitatório esta ai, e parece que não 
tá homologado ainda, então o Vereador Felipe Sálvia coloca para que esta casa aprove ou rejeite o 
requerimento dele, o pedido é para que seja rejeitado, então mais do que nunca tá bem claro perante 
os pares aqui, os vereadores e nós queremos colocar a urgência do teor desse requerimento, a 
urgência do requerimento agora, está em discussão a urgência, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários que se 
manifestem, está aprovada a urgência por unanimidade, agora coloco em discussão, já foi discutido 
antes o pedido de informação, agora coloco em discussão este requerimento, vereadores para 
discussão, autor do requerimento Vereador Felipe Sálvia bancada do PDT; Vereador Felipe Sálvia; 
senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez eu venho a essa tribuna defender um 
requerimento de minha autoria, preocupado, senhores vereadores, com a venda da folha de 
pagamento para o banco Santander Banespa, minha preocupação, senhores vereadores, é que hoje 
a folha, os funcionários recebem em três bancos, Banrisul, Banco do Brasil e Caixa Federal, a partir 
de aprovado vai ficar somente o Santander, quem conhece o Santander, o Meridional , o antigo 
Meridional, a gente chega lá só tem um caixa, lá em baixo, eles prometem colocar mais um caixa na 
prefeitura, mas mesmo assim senhores, há uma preocupação dos servidores em novamente o 
prefeito fazer as coisas e não comunicar os servidores, hoje de manhã eu conversando com a 
presidente da APROCAR ela me disse, não nós ouvimos boatos da venda da folha dos servidores 
para o Santander, mas quem perde com isso é o servidor que hoje ele pode receber, tirar no caixa 
eletrônico, dinheiro, no Banrisul da Borguetti, no hospital, na UPF nos caixa eletrônico, mesmo no 
Banrisul, no Banco do Brasil tem vários caixas eletrônico, a Caixa Federal atende com vários caixas 
eletrônicos, o Banrisul também, então tem várias opções e três bancos pra atender o funcionário, com 
a venda da folha que tá sendo apontada pelo tribunal de contas do pais inteiro, os tribunais estão 
apontando o que os prefeitos estão fazendo com a venda da folha de pagamento para bancos 
privados, e eu vou mais longe, já digo aqui, quando o município quer construir casa ele vai na Caixa 
Federal, pedi num banco público, quando ele quer fazer uma reforma ou qualquer coisa ele vai no 



Banrisul, busca empréstimo, a exemplo da nova sede da Eletrocar que esta sendo construída ali na 
Avenida Pátria, uma baita placa lá que diz Banrisul, quer dizer, os bancos públicos, ali tem os juros 
menores, juros menores, eles ajudam a comunidade, ajudam a cidade, e eu não sei porque que o 
prefeito teima, ele sabe, sabe que o tribunal vai apontar, mas teima em vender a folha de pagamento 
para o Santander, por causa disso eu quero comunicar ao tribunal de contas através desse meu 
requerimento e ao ministério público para eu eles se assim o entenderem apontem e conversem com 
o prefeito através de ações, ou através de apontamentos, eu to fazendo o meu trabalho novamente, 
fui eleito pra isso, to fazendo o meu trabalho, cabe ao plenário decidir, tem razão o Vereador Antonio 
Azir quando fala que nós somos livres, fomos eleitos, o voto é livre, eu nunca questionei o voto de 
qualquer vereador aqui dentro dessa casa, assim como eu não gostaria que questionassem o meu 
voto e eu não vou questionar o voto de ninguém, cada um sabe o que faz, é grande, vacinado, sabe o 
que faz, mas eu peço para que vote a favor desse meu requerimento, né, para que o prefeito seja 
comunicado através das autoridades pelo que ele tá fazendo, eu acho, no meu ver é uma forma 
errada, porque banco privado visa lucro, trabalha com taxas maiores, né, e o banco publico tem taxas 
menores,  era isso; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir 
Vereador Cláudio Santos bancada do PSDB; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente eu já falei 
isso no ano passado na sala do presidente Vereador Felipe Sálvia, quando ele era presidente da 
casa gostaria que até que ele me olhasse para que eu pudesse repetir isso na tribuna, eu falei pra 
vossa excelência no ano passado que eu admirava a forma como vossa excelência trabalhava, e não 
menti, nem uma virgula do que eu havia lhe dito, e quero dizer de que quando me pronuncio falto com 
o respeito não é essa a minha intenção, mas eu penso de forma diferente, embora respeite a vossa, 
nós aqui nessa casa, toda segunda-feira, toda reunião, toda reunião que nós vamos lá fora, onde nós 
vamos na rua, onde a comunidade possa ver o vereador, qualquer que seja um dos dez vereadores, 
eles vem nos pedir, vem nos clamar, e aqui nesta casa é justamente onde explode, uns com mais 
ênfase, outros com menos ênfase, uns entendendo atender as reivindicações, outros pensando de 
outra forma, mas eu não posso entender vereador, muito embora respeite as suas colocações, que o 
município de Carazinho, onde os vereadores vem a essa tribuna e esse vereador também vem, pedir 
melhoria pras ruas nos bairros, é buraco, é poeira, é barro, é dificuldade, tem uma entidade cultural 
que não pode fazer um evento porque não tem dinheiro, que o município tá quebrado, que o 
município tem rombo, que o município tem isso, que o município tem aquilo, só tem coisa ruim, e 
essa mesma comunidade que é levado que só tem coisa ruim nessa administração, quando o 
executivo consegue R$ 1.451.000,00 de um banco privado, que ganho de forma, sob liminar, a 
participação, de uma forma, portanto, correta, a justiça deu oportunidade pra participar dessa 
licitação, participou, ganhou, e enquanto o município embolsa pros seus munícipes R$ 1.451.000,00 
e não entendo como é que alguém pode ser contrário, eu não entendo, eu não entendo, vereador, eu 
até discutiria o juro com o senhor, se nós tivéssemos visto a licitação, não há prejuízo nenhum, 
certamente o prefeito não iria fazer com juros abusivos pra abusar dos funcionários, os juros que 
eram cobrados antes pelas entidades públicas bancárias, serão os mesmos, então eu não quero, 
inclusive, fazer demagogia nessa tribuna, mas como é que nós preocupados com o desenvolvimento 
do município de Carazinho, preocupados com a situação periclitante, calamitosa colocada por muitos 
vereadores aqui na câmara, quando se consegue, meu Deus,  R$ 1.451.000,00 pra aplicar pra essa 
comunidade que pede pra nós, os vereadores são contrário se querem derrubar, eu não entendo, 
sinceramente, eu não entendo, respeito as suas colocações, respeito sua posição, pois não vereador; 
Vereador Felipe Sálvia; então o dinheiro não é pra folha, é pra consertar rua? Vereador Cláudio 
Santos; não mas o dinheiro não é pra folha, quem disse que o dinheiro é pra folha? Eu acho que 
tem, mais uma vez eu volto a dizer nós temos que buscar então a licitação, ler a licitação, do que se 
trata à licitação, pra depois a gente vem e discutir, o porque da situação que foi causada; Vereador 
Felipe Sálvia; não eu não tenho acesso a papel nenhum na prefeitura, por isso que eu não sei;  
Vereador Cláudio Santos; mas se vossa excelência for lá vossa excelência vai receber; Vereador 



Felipe Sálvia; eu gostaria só ter acesso a esses documentos e eu até retiro esse pedido se o senhor 
me trazer; Vereador Cláudio Santos; então vossa excelência vai até a prefeitura e pede, é pública; 
Vereador Felipe Sálvia; além do juro, eu questiono vereador Cláudio, eu questiono os pontos de 
atendimento, esse banco privado tem só um caixa no Meridional, esse banco vai colocar mais um 
caixa na prefeitura pra atender os funcionários, quando na verdade são três bancos, que eu acabei 
de dizer, com vários caixas na cidade inteira, então perde o funcionário no atendimento; Vereador 
Cláudio Santos; muito bem, eu até concordo no atendimento,  mas veja que, não desmerecendo o 
servidor público de forma alguma, que eu admiro e admiro muito, fui criado, graças a Deus, com 
dificuldade mas por um funcionário público federal, com todas as dificuldades da época mas, 
funcionário público, então com todo o merecimento e respeito que tem o funcionário público, mas olha 
o que o Vereador Antonio Azir disse no requerimento, pedido de informação, discutido anteriormente, 
quando se discute uma questão de avanço, uma questão de progresso, uma questão de conquista, 
este vereador particularmente, não pode vir a essa tribuna e concordar, ou então, até posso 
concordar mas que ninguém mais critique nada, porque aí, quando se critica, não se dá solução, não 
se dá sugestão para que se melhore, através da critica, e quando se abre uma porta, abre-se um 
canal pra que as coisas melhorem, eu sou contra, então eu se fizesse isso certamente eu estaria 
assinando um atestado de contrariedade a minha comunidade, e eu tenho certeza, não sou daqui, 
sou de Vacaria, vivo há muito tempo aqui, mas penso nessa comunidade que dá o sustento do meu 
filho, da minha família, e das pessoas que aqui moram, então eu estaria assinando algo contra os 
próprios munícipes de Carazinho, se eu fosse contra, votasse favorável ao vosso requerimento, só 
quero dizer mais uma vez Felipe, admiro muito o trabalho que vossa excelência faz, da forma que faz, 
talvez por isso nós debata tanto, talvez a gente tenha algum ponto em comum e por isso a gente se 
pega seguidamente, mas não é a toa que vossa excelência tá aí no 5º mandato, sendo eleito por 
essa comunidade, seria isso senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em 
discussão, para discutir o requerimento Vereador Paulo Silva, bancada do PTB; Vereador Paulo 
Silva; senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria apenas de fazer uma colocação, dizer ao 
Vereador Felipe Sálvia eu acho que esse seu comportamento, todo mundo conhece vossa excelência 
pelo seu comportamento, em primeiro lugar vossa excelência tem respeito pelas pessoas, isso se 
chama dignidade, e não é de graça, como disse o Cláudio Santos que esta no 5º mandato aí, o voto é 
livre, então quero fazer essa ressalva, mas às vezes a gente fica surdo, cego e mudo, sinceridade, 
não tem nem palavras, eu fico besta às vezes sentado nessa cadeira aqui presidente, a questão é a 
seguinte, se não fosse por liminar eu seria contra, como foi com a liminar acredito eu, é claro, foi dado 
pela justiça, por isso serei contra, Vereador Felipe Sálvia, se não seria a favor, defendo a mesma tese 
de que tem que investir em bancos públicos, nós temos bons bancos, nós temos ai a Caixa 
Econômica Federal, temos o Banrisul, que eu acho de deveria ser olhado de uma forma diferente, 
porque na verdade o dinheiro circulante, circula aqui, circula no estado, nós temos mais poder de 
chegar até o governo do estado, saber que nós estamos investindo no nosso município, nessa 
questão, mas tratando-se de liminar, obedeço aquilo que, na verdade, foi determinado pela justiça, 
seria apenas isso, Vereador Cláudio Santos; Presidente Vereador Vilson Paese; com o à parte 
Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos; só me permite Vereador Paulo Silva, até que 
eu tinha esquecido, o Felipe colocou antes, tinha esquecido, com relação ao valor de R$1.451.000,00  
que é vendida à folha de pagamento ao Santander e ela vem para o executivo, cabe ao executivo 
realizar o que quiser com esse dinheiro, só pra lembrar, eu tinha escrito antes, presidente, eu tinha 
antes anotado ali e acabei esquecendo, e se por ventura algum dinheiro desse for aplicado em 
relação a melhorias de ruas nós não teremos mais o PIMES que tínhamos uma vez, pra conseguir o 
BNDS é uma dificuldade, então eu vibro com isso porque eu acredito que nossa comunidade vai 
receber muitas coisas com esse dinheiro, nesse sentido, só pra esclarecer que o dinheiro é vendido e 
vem para o executivo esse valor para que o executivo não devolva em folha de pagamento mas que 
seja colocado no caixa da prefeitura e eu acredito que o prefeito, com o auxilio desses vereadores, 



dos dez vereadores, deve administrar muito bem esse dinheiro que é da comunidade de Carazinho, 
obrigado; Vereador Paulo Silva; só pra colocar presidente, seria essa colocação, volto ao meu...; 
Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão o requerimento, para discussão 
Vereador Antonio Azir, bancada do PTB; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores 
vereadores, o Vereador Felipe se manifestou a respeito da preocupação com os funcionários, e 
realmente ela deve existir, mas acredito eu que com caixa nas próprias instalações da prefeitura não 
vai haver assim um prejuízo pros funcionários, em termos de atendimento, e também a questão de 
taxas, devido ao mercado financeiro até porque há uma fixação de taxas pelo conselho monetário 
internacional, praticamente todos os bancos hoje operam nos mesmos níveis de taxas, e quanto à 
venda da folha, todos os municípios de médio porte e grande porte, já estão partindo pra essa venda, 
tanto é que Porto Alegre já vendeu, Bento Gonçalves, muitos municípios já estão vendendo, e outro 
já estão em processo de venda, e a única contrariedade que tem o tribunal de contas, porque na 
constituição de 88, praticamente há vinte anos atrás, há um artigo onde os entes públicos deveriam 
movimentar seus recursos apenas nos bancos públicos, né, e hoje há um entendimento pela própria 
justiça, inclusive o banco Santander ingressou na disputa pela licitação justamente numa liminar 
concedida pela justiça onde entende que os bancos públicos hoje constituem uma verdadeira reserva 
de mercado, possui todos os recursos públicos canalizados nesses bancos né, e muitos poucos estão 
dando contrapartida, tanto é que hoje a folha de pagamento do município de Carazinho é 
concentrada nesses bancos e o município não recebe nada em troca disso, então acredito eu que é 
uma boa, pra não dizer uma excelente fonte de recurso R$ 1.451.000,00 dá pra fazer bastante obras, 
dá pra resolver bastante problemas da nossa comunidade, e acredito eu, sinceramente que os 
funcionários nada irão perder, e logo, logo, provavelmente o próprio tribunal de contas terá um outro 
entendimento, porque certamente a própria justiça assim está entendendo, e logo terá uma alteração 
nesse sentido, porque entendo eu que é um processo que ninguém segura mais, na escassez de 
recursos que há nos município, todos os municípios realmente vão trilhar por esse caminho, 
buscando aí uma fonte de recurso para aplicar no seu município, na infra-estrutura, ou seja naquilo 
que for mais prioritário pra nossa população, obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua 
em discussão o requerimento, para discutir o requerimento Vereador Adroaldo De Carli, bancada do 
PMDB; Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar a 
imprensa aqui presente, nossos companheiros do PMDB aqui presentes, em especial nosso 
presidente o Romano, cumprimentar todos os companheiros e demais pessoas aqui presentes, Irineu 
Graebin também, incansável batalhador pela comunidade de nossa cidade, voluntário sempre nas 
boas ações sociais, a nossa satisfação, senhor presidente eu não poderia deixar de vir aqui também 
dar a minha opinião a respeito desse requerimento, também da situação em si, na questão da venda 
entre aspas da folha de pagamento a uma empresa, instituição financeira privada, eu observo na 
minha idéia que eu também faria te um processo de licitação, também faria, mas dentro das 
instituições públicas financeiras, por que? Porque como é um recurso que o executivo tem oriundo 
dos impostos, taxas, que são origens de contribuições públicas, e também considerando que no 
momento de necessidade extrema dos nossos municípios, estados, enfim, sempre se recorre a 
instituições financeiras públicas, para que elas façam um aporte financeiro, aos estados enfim, 
município também, nós também temos que pensar na reciprocidade que deve existir entre a 
instituição do poder público e a instituição financeira, também pública, até porque,senhores 
vereadores, observa-se que os programas sociais, casas populares e outros programas sociais, de 
microcréditos sempre tem origens nas instituições públicas, eu nunca vi instituições financeiras 
privadas vir no estado oferecer dinheiro a juros menores para compra de casas populares, para 
compra de equipamentos pra microempresários a taxas menores, eu nunca vi disso, então a gente 
tem que olhar a situação com uma abrangência maior, porque nesse momento que nós vendemos a 
folha de pagamento pra instituição particular, pode desencadear um processo que no futuro o 
governo vai necessitar de um recurso público e vai ver as portas trancadas naqueles que obtém os 



recursos específicos pra alguns programas sociais, que é a finalidade do poder publico existir, é dar 
amparo social a quem necessita, então realmente é uma questão que deve ser analisada, eu até não 
concordo que haja também, até o tribunal de contas também tem essa mesma ótica de que se possa 
fazer o leilão de venda da folha mas com instituições públicas financeiras, e não instituições privadas, 
Passo Fundo fez né? Exatamente, então acredito que dá pra alocar alguns recursos, via leilão de 
folha mas através de licitação pública, e outra coisa que me preocupa, eu não sei mas me parece que 
é por dez anos, cinco anos né, então veja bem, nós estamos no final de um governo praticamente, e 
eu acho que um governo devia se limitar ao seu governo, a sua administração, que poderá vir um 
novo administrador que poderá ter idéias diferentes, mas infelizmente vai ficar preso,engessado 
nesse processo que já está decidido, então essa também é a minha preocupação acredito que 
deveria haver um limitador de tempo até o final da sua administração, venda proporcional então a sua 
administração e de a liberdade à próxima administração fazer da maneira que quiser, então nós 
somos realmente nessa posição, a bancada do pmdb, O vereador Déio também já me confidenciou 
que concorda com essa idéia, comunga dessa idéia, mas enfim o processo ta aí, se tem recurso né, 
que venha, mas  eu lamento que esse recurso não tenha vindo dentro de um processo de leilão com 
instituição pública que é onde deve existir a reciprocidade porque é ali que funciona o mecanismo dos 
recursos, principalmente na hora em que os municípios, ta aí o exemplo, o Felipe citou também, o 
vereador Felipe dentro da eletrocar foi buscar junto ao Banrisul, nós quando estávamos na eletrocar 
varias vezes buscamos junto ao Banrisul financiamento e sempre fomos atendidos com taxas 
menores de mercado justamente pela parceria e reciprocidade entre poder público e instituição 
pública também financeira, era isso senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado; 
Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão o requerimento, não havendo mais 
vereador que queira discutir o requerimento, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, os contrários que se manifestem, está rejeitado o requerimento por cinco a quatro; 
registramos também a presença do nosso amigo Jarbas presente nessa reunião na noite de hoje, 
imagine senhor Vereador Felipe Sálvia se vossa excelência apresentasse aqui nessa casa cinco 
requerimentos, com a discussão de dois nós já fomos aí com uma hora e pouco de debate mas 
acalorados é muito bom porque a casa fica movimentada e o povo gosta de movimento; Vereador 
Felipe Sálvia; questão de ordem; Presidente Vereador Vilson Paese; com a palavra Vereador 
Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; uma questão de ordem presidente, pra uma justificativa de 
voto, eu até com as colocações do Vereador Cláudio Santos, se não fosse a minha defesa que é os 
funcionários, no atendimento, que vão perder no atendimento, e se fosse também feito por bancos 
públicos essa licitação, como disse meu colega Adroaldo, eu até votaria a favor, porque é pra tapa 
buraco, e buraco tem bastante nessa cidade, eu até votaria a favor, essa cidade tá parece um queijo 
suíço, tanto buraco que tem, até votaria a favor; Presidente Vereador Vilson Paese; senhor 
secretário, pra nós darmos andamento na reunião na noite de hoje solicito a vossa excelência a 
leitura do autor e nº das moções; Secretário Vereador Paulo Silva; moções Vereador Vilson Paese, 
bancada do PDT, nº 4 Vereador Jaime Fragoso anexo nº1; nº 2 Vereador Vilson Paese PDT; nº 3 
Vereador Felipe Sálvia; nº 5 Vereador Jaime Fragoso; Vereador Antonio Azir e Vereador Paulo Silva 
de nº 6; Vereador Cláudio Santos nº 7; Vereador Cláudio Santos nº 8; Vereador Adroaldo De Carli 
nº9; Vereador Adroaldo De Carli nº 10; nº 11 Vereador Adroaldo De Carli; nº 12 Vereador Adroaldo 
De Carli; nº 13 Vereador Adroaldo De Carli e nº 14 Vereador Déio; Presidente Vereador Vilson 
Paese; coloco em discussão a urgência das moções, não havendo vereador que queira discutir a 
urgência, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovada a urgência por unanimidade; esta em discussão as moções com as urgências 
já aprovadas, para discussão Vereador Felipe Sálvia bancada do PDT; Vereador Felipe Sálvia; 
senhor presidente, senhores vereadores, eu só queria senhor presidente me passou a discussão dos 
requerimentos me passou, eu gostaria de discutir cinco minutinhos, ou três minutinhos o 
requerimento onde eu peço, ele é endereçado a governadora Ieda Crucius, o secretário de segurança 



do estado pedindo para que vejam um aumento, sei que a situação do estado é precária, é ruim, já 
pegou ruim, mas o nosso brigadiano, nosso soldado tá passando por uma necessidade tremenda, eu 
to pedindo aqui para que vejam a importância de se aumentar um pouco o nosso brigadiano, quando 
se fala em segurança nessa casa eu não  gosto de falar muito, eu vejo que o nosso soldado, que faz 
a linha de frente no enfrentamento ao crime e a bandidagem como dizia Enio Bassi, ele ganha R$ 
800,00 por mês, nosso soldado, R$ 800,00 por mês pra enfrentar o crime todo o dia e tem que fazer 
bico, tem que ser segurança, alguma coisa pra arrumar um dinheirinho a mais no final do mês, e eu to 
pedindo pra  governadora, pro secretário pra que estude uma maneira, não de se equipara com São 
Paulo, nem com Brasília que é R$ 2.4000,00 um soldado lá em Brasília ganha, R$ 2.400,00 mas 
equipara com santa Catarina que é R$ 1.600,00 equipare com o Rio de Janeiro que é R$ 1.300,00 
então eu venho aqui senhores vereadores defender esse requerimento que vai endereçado  à 
governadora, eu sei da situação do estado e eu sei que vai ter dificuldade pra pagar as próximas 
folhas, mas também sei que eu tenho que clamar, pedir, até implorar pra um aumento para os nossos 
brigadianos, nossos soldados, que ganham tão pouco e são tão cobrados no dia a dia em defesa, e 
eu me recordo agora poucos dias da Princesa eu fui visitar meu pai que mora aqui na Marechal 
Floriano, Pese, e na Princesa tava acontecendo uma briga lá, e os brigadiano estavam  lá no meio do 
fervo, do craque lá e da droga, os brigadianos passam o dia a dia, sai de casa já nervoso, não sabe, 
a esposa, se volta, não é só na cidade grande não, Carazinho nós estamos passando por 
dificuldades e só, o Serginho tá me fazendo com a cabeça lá que sim, que o Serginho cobre a área 
policial, ele sabe que o nosso brigadiano está passando por grandes dificuldades hoje na nossa 
cidade, eu gostaria senhor presidente de me reportar sobre uma moção que é da Armazém 
Academia, academia onde eu faço, eu e o Adroaldo, nós praticamos a nossa ginástica ali, faz dez 
anos, no sábado fez dez anos, onde eu malho, não todo dia, mas de vez em quando, fez dez anos no 
sábado, e eu estou parabenizando ali o Proprietário o Amaurel, o Rodrigo Schneider, por dez anos 
dessa academia que tão bem trata os seus clientes, trata como parente, como irmão, esses 
proprietários, o Adroaldo sabe disso, então estão de parabéns e eu quero que essa casa através da 
aprovação dessa moção parabenize os dez anos da Armazém academia, muito obrigado; Presidente 
Vereador Vilson Paese; continua em discussão as moções, como eu não quero usar da tribuna, 
peço, mais uma vez, permissão aos meus pares, para até fazer, e não dá pra fazer a emenda agora, 
que já foi aprovado o requerimento do Vereador Felipe Sálvia, mas quero dizer a vossa excelência 
vereador, que nós sabemos realmente o que ganha um coronel que o salário é altíssimo, e o que 
ganha um soldado, mas quero, pra questão de justiça, dizer que o servidor público do estado está a 
doze anos, bem dizer, sem aumento, os professores com licenciatura, com plena, com as 
graduações, a policia civil, por questão de justiça, demais servidores, o DAER o salário é irrisório, 
estão sucateando tudo, nós servidores do IPE há doze anos sem aumento, então só pra questão de 
justiça, não dá mais pra fazer emenda no seu requerimento, senão ia fazer uma emenda para todos 
os servidores, está em votação as moções com as urgências já aprovadas, não havendo vereador 
que queira discutir as moções, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
os contrários que se manifestem, aprovado todas as moções por unanimidade; votação dos projetos, 
senhor secretário, os projetos serão votados em bloco, são somente três projetos na noite de hoje, 
solicito, por gentileza senhor secretário só um segundinho, às vezes vossa excelência atropela a 
presidência e a presidência perde um pouco na casa, solicito a vossa excelência, meu querido 
secretário, que faça a leitura do nome e autor dos projetos; Secretário Vereador Paulo Silva; 
desculpe presidente, é pela falta de experiência desse vereador, é por isso que eu atropelo, to na 
iniciação. Processo nº 719/077/07; projeto resolução mesa diretora, ementa: modifica o artigo 69, 
incisos I e II do regimento interno da câmara municipal de Carazinho, que dispõe sobre as reuniões. 
Parecer da comissão da ordem econômica e social: o presente projeto de resolução encontra-se apto 
a ser incluído na ordem do dia. Vereador Josélio Guerra – secretário e relator; Vereador Luiz Leite – 
presidente e Vereador Antonio Azir – membro; Parecer da comissão de justiça e finanças: após a 



analise do parecer pelo IGAM, a comissão opina pela viabilidade do Projeto de se realizar sessões 
fora do recinto legal da casa, porém, isso não pode ser levado à regra ou de acordo com a 
determinação da mesa diretora, somente por deliberação do próprio plenário. A realização em outros 
locais deve ter caráter excessivo. E quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Vereador Adroaldo De 
Carli – secretário e relator; Vereador Felipe Sálvia – presidente; Vereador Paulo Silva- membro.  
Processo n° 717/075/07. Projeto de lei autor executivo municipal. Ementa: autoriza a abertura de 
crédito especial no orçamento de 2007, no valor de R$ 2.000,00, nº 040/07. 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 e 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. Processo nº 666/071/07. Projeto de lei autor executivo 
municipal. Ementa: revoga alei municipal nº 3.925, de 09 de novembro de 1989, nº 039/07. Parecer 
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 e Vereador 
Antonio Azir – membro. Parecer da comissão de justiça e finanças: conforme parecer do IGAM, o 
presente projeto de lei é constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Vereador Felipe 
Sálvia – presidente e relator, Vereador Adroaldo De Carli – secretário e Vereador Paulo Silva - 
membro. Presidente Vereador Vilson Paese; antes de colocar em votação, quero dizer ao 
Secretário Vereador Paulo Silva que vossa excelência sabe a admiração que eu tenho pela sua 
pessoa e quando eu fiz o pedido é porque eu sei que vossa excelência, pela habilidade e pela rapidez 
com que faz a leitura às vezes como estou no primeiro mandato da presidência, primeira vez que eu 
estou como presidente, eu não estou tão rápido como vossa excelência, então o meu pedido não vem 
em desabono a vossa pessoa de forma nenhuma, foi pra que vossa excelência fosse mais 
devagarzinho um pouco para que pudesse acompanhá-lo, só com isso, não fica nem um pouco 
sentido ou ressentido com a nossa pessoa, coloco em discussão o parecer da comissão de justiça e 
finanças de todos os projetos, dos três, que é pela aprovação, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovado por unanimidade os pareceres da comissão de justiça e finanças, coloco agora 
em votação o parecer da comissão de ordem econômica e social, para discussão, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade, está em discussão agora os projetos com 
os devidos pareceres das duas comissões de todos os integrantes das devidas comissões 
aprovados, para discussão os projetos, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado os três 
projetos por unanimidade; eu quero convidar os vereadores que amanhã nós temos a outra reunião 
ordinária antecipada de segunda-feira para amanhã as 11:00 horas da manhã, para que vossas 
excelências compareçam meia hora antes para que nós possamos discutir vários assuntos da 
câmara e também mesa diretora e todos os vereadores, e também sobre alguns projetos que nos 
queremos falar com os vereadores para nós termos um bom entendimento, vereadores que 
representaram essa casa na semana que passou, Vereador Antonio Azir representou essa casa na 
posse da diretoria  da ordem dos advogados no Aquático, agradecemos o vereador por nos 
representar e representar essa casa, o Vereador Vilson Paese também se fez presente no 
lançamento do projeto do Banrisul quarta-feira, projeto esse que vem atender, bem dizer, os 
excluídos do banco, vão atender a comunidade, aquelas pessoas que recebem a renda per capitã 
familiar de até R$ 800,00 não terão cheque, mas terão cartão que poderão comprar e usar, do banco, 
então este é um trabalho social do banco público, questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; 
Vereador Felipe Sálvia; eu gostaria, senhor presidente, de pedir para os vereadores da comissão de 
justiça e finanças, o Vereador Paulo Silva, o Vereador Adroaldo De Carli, para que venham também 
acho que uma hora antes, que nós temos projetos para analisar, e dizer que a comissão tem 



trabalhado de forma incansável na analise dos processos, e que devem chegar pela manhã, amanhã 
o ultimo processo que tá no IGAM, que deve chegar o parecer amanhã pela manha. Já era pra ter 
mandado hoje, agora eu soube pelo Jaime que ele não chegou ainda o parecer, e nós devemos dar o 
parecer desse processo amanhã de manhã Vereador Adroaldo De Carli e Vereador Paulo Silva para 
que sejam votados amanhã e para nós sair no feriadão com nenhum processo nessa casa para ser 
votado, todos os processos na comissão de justiça nós fizemos um verdadeira limpa gaveta, acredito 
que não vá ficar projeto nenhum pra ser votado, ou que fique um, por falta de parecer; Presidente 
Vereador Vilson Paese; nós agradecemos até porque a presidência não segura projeto, o projeto 
chega num dia no mesmo dia é despachado para as comissões, mas nós queremos agradecer a 
comissão de justiça, os três integrante, o presidente, secretário e membro e também o presidente da 
comissão de ordem econômica quando realmente agiliza para que essa casa não deixe nada 
engavetado para que nós possamos fazer a nossa parte, é claro que vai haver as discussões 
acaloradas, mas isso faz parte do debate, isso aí é o dia a dia, eu quero desejar a comissão de obras 
públicas que amanhã se desloca a Porto Alegre juntamente com o assessor jurídico dessa casa, boa 
sorte e que tenha êxito na missão para eu traga ótimos resultados ao nosso Carazinho, e agradecer 
mais uma vez a presença de todos que estão presentes aqui, vocês são os nossos fiscalizadores, 
muito obrigado e volte sempre, 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 24/04/2007 as 11:00 horas da manhã, portanto amanhã, uma boa noite a todos.  
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