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Ata da Reunião Ordinária do dia 21 de maio de 2007......Ata 22 
 

Presidente Vereador Vilson Paese; Havendo quorum regimental e sob a proteção de Deus 
declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal do dia 
21/05/2007. Convido de imediato o Vereador Adroaldo De Carli para proceder à leitura de um 
trecho da Bíblia e solicito a todos para que nós ouçamos a palavra de Deus em pé. Coloco em 
apreciação a ata da reunião ordinária realizada no dia 14/05/2007; 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, e é 
uma satisfação, Adroaldo De Carli, tê-lo ao nosso lado, secretariando os trabalhos da mesa, 
Secretário Vereador Adroaldo De Carli para fazer a leitura do expediente da presente reunião,  
Secretário Vereador Adroaldo De Carli; expediente da reunião ordinária do dia 21/05/2007: 
Of. O76/07 do Executivo Municipal,  solicitando inclusão do Projeto de Lei de nº 041/07 que dá 
nova redação aos artigos 2º e 10 da lei nº 5.581 de 24/10/2001, que autoriza concessão de 
incentivos fiscais para as empresas e estabelece critérios para concessão. Of. 077/07 do 
Executivo Municipal, encaminha veto ao OP 066/07, de autoria do vereador Adroaldo de Carli. 
Of. 078/07 do Executivo Municipal, encaminha projeto de lei n° 055/07, o qual autoriza 
concessão de auxilio financeiro a Associação de pais e amigos dos excepcionais – APAE e 
abertura de credito especial no orçamento de 2007, no valor de R$ 100.000,00, para 
apreciação sob regime de urgência. Devolvo a secretaria dos trabalhos, ao titular Vereador 
Paulo Silva; Presidente Vereador Vilson Paese; obrigado Vereador Adroaldo De Carli;  
Secretário Vereador Paulo Silva; Of. 079/07 do Executivo Municipal, encaminha projeto de 
lei n° 056/07, o qual autoriza o Poder Executivo a firmar termo de parceria com associação 
qualificada como organização da sociedade civil de interesse publico, para apreciação sob 
regime de urgência. Of. 080/07 do Executivo Municipal, encaminha projeto de lei n° 057/07, o 
qual dá nova redação à emenda do artigo 1°  da lei municipal n° 5.488 de 20/12/07, que 
autoriza a contratação de professor para a FUNDETEC, para apreciação sob regime de 
urgência. Of. 081/07 do Executivo Municipal, encaminha a retirada do projeto de lei n° 049/07, 
o qual autoriza a contratação emergencial de um servidor para o CAPSEM, para reestudo. 
Projeto de lei de autoria da mesa diretora, que autoriza a contratação emergencial de uma 
faxineira. Projeto de lei de autoria do vereador Jaime Fragoso que institui o programa de 
tratamento e reciclagem de óleos e gorduras vegetal ou animal, de uso domestico ou 
industrial, no âmbito do município de Carazinho, que inclui medidas de caráter educativo e de 
incentivos ao desenvolvimento econômico e de geração de empregos e renda. Of.  Do 
gabinete do vereador Felipe sálvia comunicando seu interesse em participar da 11ª 
conferencia da UNALE. Of. Do gabinete do vereador Luiz Leite solicitando autorização para 
que seja cedido o carro oficial bem como o servidor Gustavo para deslocamento a passo 
fundo no dia 16 de maio. Of. 235/07 do departamento de policia do interior DAE em atenção 
ao OD 353/07. Of. 004/07 da Câmara dos Deputados para comunicar que o dep. Eduardo 
Amorim assumiu a presidência da Comissão de legislação participativa.Convite do GDAM, 
para realização de eventos a realizarem-se em diversas datas e locais. Convite do Poder 
Judiciário para solenidade de posse da Dra. Taís De Barros, na 1ª vara cível de Carazinho, a 
realizar-se dia 25 de maio.Convite do SESC para participar do dia do desafio que será 
realizado dia 30/05. Correspondência da UACC, solicitando a possibilidade de doação para a 
entidade.  Presidente Vereador Vilson Paese; queremos saudar aos nossos amigos que 
estão presentes, e pedir desculpa à imprensa, a vocês que estavam aguardando que nós 
tivemos uma reunião na sala da presidência e houve então uma demora para o inicio da 
reunião na noite de hoje, mas a nossa satisfação em receber todos vocês na casa do povo, 
muito obrigado, mas uma saudação muito especial ao Preto, do Opa-Opa, que nós vínhamos 
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convidando o amigo há muito tempo e hoje o amigo nos dá o prazer da visita, seja bem vindo 
Preto, senhor secretário, por gentileza,  a leitura das indicações da noite de hoje; Secretário 
Vereador Paulo Silva; indicações: Vereador Josélio Guerra, bancada do PMDB, solicita a 
secretaria de obras para refazer o Cordão meio fio da rua Fioravante Barlese esquina com a 
Paissandu, no bairro Sassi; do Vereador Déio reiterando pedido para que a secretaria de 
obras realize trabalhos de patrolamento, cascalhamento e compactação  da rua Antonio 
Andreis no bairro Princesa; Vereador Déio solicita que a secretaria de obras realize, com 
urgência, trabalhos de patrolamento, cascalhamento e compactação  do Beco do Dinarte as 
Costa, ao lado do nº 667 no bairro Sassi; Vereador Déio, solicita a secretaria de obras que 
realize trabalho de colocação de tubos na rua Artur Bernardes em frente ao nº 1354 no bairro 
Sassi; Vereador Luiz Leite,  bancada do PDT, solicita a secretaria de obras que execute 
operação tapa buracos na rua Fernando Ferrari, no bairro Conceição; o mesmo vereador 
solicita a secretaria de obras que execute trabalhos de patrolamento, cascalhamento e 
compactação  e limpeza da rua Carajás, no bairro Conceição; que a mesma secretaria 
determine trabalhos de retirada de entulhos ao longo da rua Buenos Aires; colocação de um 
piso em um abrigo existente na esquina da rua Monte Alegre com a rua Rio Negro; que 
determine a secretaria de obras que execute trabalhos de canalização e limpeza na rua Vera 
Cruz no bairro Operário; solicita a secretaria de obras que execute trabalhos de reparos na 
pavimentação asfáltica na rua Guilherme Sudbrack, no bairro Braganholo; a secretaria de 
obras para que execute trabalho de limpeza e reparos na rua Colibri, no Bairro São Lucas; 
ainda na rua João Wasun, no bairro BNH, execute trabalhos de limpeza; determine a 
secretaria de obras que execute trabalho de termino da pavimentação na rua Minas Gerais, 
bairro Oriental; ainda a secretaria de obras que execute trabalhos de limpeza na rua Prudente 
Moraes, no bairro Sassi; Vereador Paulo Silva, bancada do PTB, solicita que determine 
limpeza dos bueiros da rua Berlim, 60, bairro Sassi; Vereador Paulo Silva, solicita a limpeza 
da rua Antonio Vargas, 2307, bairro Loeff; Vereador Paulo Silva, bancada do PTB, solicita que 
seja feita uma operação tapa buracos na Avenida Flores da Cunha, próximo ao supermercado 
Boa Vista; Vereador Paulo Silva; solicita ao setor competente que realize um conserto de 
desnível do asfalto na Avenida Flores da Cunha em frente ao nº 670; Vereador Adroaldo De 
Carli; bancada do PMDB, solicita para que a secretaria de obras realize trabalho de limpeza 
do passeio público e de melhorias do trecho de calçamento (próximo Graebin) da rua Itararé 
do bairro Centro; Vereador Adroaldo De Carli, bancada do PMDB, a secretaria de obras com 
urgência visita no final da rua Pe. Réus entroncamento com a rua Pe. Gusmão, Bairro Sassi, 
para que sejam tomadas as devidas providências sobre a troca de lugar de um bueiro 
existente no local; Vereador Adroaldo De Carli, solicita que a secretaria de obras realize 
trabalho de identificação e pintura das faixas de divisão das vias da avenida em toda a 
extensão do asfalto da Avenida São Bento no bairro Glória; Vereador Adroaldo De Carli, 
solicita para que o executivo Municipal notifique os proprietários dos terrenos localizados na 
rua Caçapava ao lado do nº 250 e rua Eugênio Weidlich frente ao nº 712, bairro Floresta para 
que seja feita a limpeza dos mesmos; Vereador Adroaldo De Carli; solicita para que a 
secretaria de obras realize trabalho de limpeza e de melhorias do trecho de calçamento em 
toda a extensão da rua Monte Alegre do bairro Hípica;  Vereador Adroaldo De Carli; solicita 
para que o executivo Municipal que notifique os proprietários dos terrenos localizados na rua 
Tamoios frente ao nº 348 e rua Afonso Pena frente ao nº 498 ambos no bairro Broecker para 
eu seja feita à limpeza dos mesmos; Vereador Jaime Fragoso, bancada do PSDB solicita a 
Eletrocar a realização de vistoria na rede de iluminação pública e substituição das lâmpadas 
queimadas na rua Xavantes, Bairro Conceição; o mesmo vereador solicita a eletrocar a 
realização de vistoria na rede de iluminação pública e substituição das lâmpadas queimadas 
na rua Minuanos Bairro Conceição;  o mesmo vereador, bancada do PSDB, solicita ao setor 
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competente recolhimento de entulhos depositados na rua Itaqui, bairro Floresta; Vereador 
Jaime Fragoso solicita a secretaria de obras a realização de patrolamento, cascalhamento e 
compactação  da rua Florianópolis, bairro Hípica; Vereador Jaime Fragoso, bancada do 
PSDB, solicita a secretaria de obras a realização de patrolamento, cascalhamento e 
compactação  da travessa Pedro Álvares Cabral, Bairro Fábio; Vereador Jaime Fragoso, 
solicita a secretaria de obras a realização de patrolamento, cascalhamento e compactação  da 
rua Cel. Bordini, Bairro Fábio; Vereador Cláudio Santos, bancada do PSDB, solicita ao 
executivo que determine ao setor competente a melhorias da rua Pinheiro Machado, bairro 
Oriental; Vereador Cláudio Santos solicita ao setor competente para que tape com a máxima 
urgência um buraco localizado na rua 1º de maio, centro; Vereador Cláudio Santos solicita a 
secretaria de obras para que realize uma operação tapa buracos ao longo da avenida Pátria; 
Vereador Felipe Sálvia, solicita ao setor competente que realize trabalhos de limpeza na 
sanga localizada no Bairro Sassi, bem como que seja providenciada a imediata canalização 
da mesma; Vereador Vilson Paese, bancada do PDT, solicita a secretaria de obras 
recapeamento asfáltico na Avenida Flores da Cunha, desde o Trevo de acesso a Rua Eurico 
Araújo até o Trevo Sul da cidade, com urgência, devido a grande quantidade de buracos 
existentes neste trecho; Recapeamento asfáltico na Avenida Flores da Cunha, desde o 
cruzamento com a Rua Bispo Laranjeiras até o Trevo Norte da cidade, devido a grande 
quantidade de buracos existentes neste trecho; Recapeamento asfáltico na Rua Diamantino 
Tombini, Bairro Oriental, pois a mesma encontra-se cheias de buracos, apesar das obras 
realizadas recentemente no local; Recapeamento asfáltico na Avenida Pátria, na quadra entre 
a Biblioteca Pública e o acesso a Rua Alferes Rodrigo, onde o asfalto está bastante 
danificado; Conclusão do asfalto na Avenida Pátria, lado direito, sentido centro – bairro, onde 
existe um pequeno trecho de terra e os moradores solicitam há muito tempo esta obra; 
Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao secretário a leitura dos requerimentos; 
Secretário Vereador Paulo Silva; requerimentos: Vereador Felipe Sálvia, bancada do PDT, 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 ao 
Comandante da Brigada Militar de nosso estado, ao Chefe da Policia Federal, a Comissão de 
Direitos Humanos da Assembléia Legislativa,  ao Secretário de Justiça e Segurança do Estado 
do Rio Grande do Sul, e ao Poder Judiciário de Carazinho, com o apelo deste Poder 
Legislativo para que determinem ações enérgicas que possam evitar mais atuações por 
grupos denominados “Sem Terras” que fazem parte do acampamento  na divisa com a 
Fazenda Coqueiros, no vizinho município de Coqueiros do Sul, de propriedade do cidadão 
carazinhense Sr. Félix Guerra, uma vez que os "sem-terras” já invadiram a Fazenda por quase 
dez vezes depredando e saqueando os proprietários, e em suas últimas ações está o roubo e 
abate de animais, e como se não bastasse, quando interpelados por funcionários da fazenda, 
os mesmos reagem atirando com armas de fogo, fazendo com que os funcionários saiam em 
fuga para não serem mortos, e,  infelizmente até o momento continuam impunes.  
Acreditamos que não compete aqui analisar as razões ou justificativas dos chamados “Sem 
Terras”. Cabe isto sim, constatar que o direito constitucional a propriedade, que é produtiva, 
está sendo violado com freqüência, e nesse sentido, cabe a autoridade constituída fazer 
respeitar esse direito, pois até quando vamos permitir esta falta de respeito destes cidadãos 
não só para com o proprietário desta fazenda que vem sendo constantemente prejudicada 
com a ação deste grupo, que a cada novo ataque causa prejuízos de valores consideráveis, 
como a quebra, queima e roubo de equipamentos, destruição de lavouras e cercas, e agora 
com se não bastasse o abate de animais está cada vez mais freqüente, sendo que nas últimas 
duas semanas, 19 animais foram baleados, dos quais seis foram abatidos e os demais ficaram 
feridos, agonizando até a morte, o que prova mais uma vez que eles não querem carnear os 
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animais e sim causar prejuízos aos proprietários com a intenção de fazê-los abrir mão da 
propriedade, os prejuízos são incalculáveis, só com a queima de caminhões e implementos 
conclui-se que os valores do prejuízo ultrapassam R$ 270 mil reais, isto é um desrespeito 
também para com as autoridades de nosso estado e de nosso país. Vereador Felipe Sálvia; 
Vereador Paulo Silva; de pesar, o vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que 
após aprovado em plenário, seja registrado em ata e oficiado aos familiares do Senhor Aldoir 
Lorenze, votos de profundo pesar pela trágica perda, ocorrido em 20/05/07, proprietário do 
mercado LS localizado no bairro Floresta, os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto 
ocorrido; a dona Nilda Ninetz Determan, os mais sinceros pêsames pelo infausto ocorrido; 
Vereador Adroaldo De Carli, seja enviado oficio ao Sr. Romeu Giacomeli, Presidente da 
Eletrocar, para que solicite ao departamento técnico da empresa para realizar uma visita a 
noite na Avenida Pátria próximo aos nº 637 e 1052, no bairro Centro para que seja feita a 
troca das lâmpadas queimadas e também, que a eletrocar após verificação tome medidas 
para solucionar definitivamente este problema da escuridão das ruas, zelando pela segurança 
dos pedestres, motoristas e moradores destas localidades, solicitação de moradores e 
empresários; Vereador Jaime Fragoso; seja enviado oficio ao DETRAN na pessoa do 
coordenador do CRVA, Dr. Rodrigo Assunção, solicitando a realização de estudos no sentido 
de que as vistorias em veículos pesados, sejam realizados em outro local com melhor acesso; 
Vereador Jaime Fragoso e Vereador Cláudio Santos, solicitam que seja enviado oficio a 
direção do HCC para que a mesma se manifeste no sentido  de informar porque a demora da 
entrega da documentação referente ao convenio com a prefeitura Municipal no que diz 
respeito à concessão de subvenção ao HCC. Recebemos informação de que está disponível 
no caixa da prefeitura a 1ª e 2ª parcelas do referido convenio e até esse momento a direção 
do HCC não se manifestou a respeito. Pedido de informação Vereador Felipe Sálvia; 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: Quantas vagas de cargos em comissão (Cargos de 
Confianças) e contratados existem nos diversos quadros do Executivo Municipal – Secretarias 
e Organização Social - CMPP? 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. Informar inclusive se existem funcionários/cargos em comissão cedidos a 
órgãos oficiais e entidades não lucrativas  diversas, se for o caso. 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. Vereador Luiz Leite; questão de ordem, senhor presidente; Presidente 
Vereador Vilson Paese; questão de ordem Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite; 
gostaria de pedir, se for possível, solicitar a Vossa Senhoria, até por solicitação do 
departamento jurídico da Câmara nesse momento, a interrupção da reunião por uns três 
minutinhos, eles gostariam de conversar com a mesa diretora; Presidente Vereador Vilson 
Paese; eu pergunto ao vereador se nós podemos ao menos ler todos os requerimentos de 
pedidos de informações antes pra depois fazer a reunião, ou tem que ser nesse momento 
mesmo? Vereador Luiz Leite; segundo a solicitação, seria antes; Presidente Vereador 
Vilson Paese; solicita o intervalo de três minutos? Colocamos então em votação o 
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requerimento, pedido, o requerimento, a questão de ordem, a mesa defere, a mesa vai deferi 
então os três minutos para que possa se reunir com o jurídico, ta, três minutos então 
vereadores e nada mais, porque o povo ta aguardando aí, e hoje nós temos treze projetos 
para votar, e vai ter o grande expediente, questão de ordem Vereador Antonio Azir; Vereador 
Antonio Azir; só gostaria de fazer uma emenda à proposição do Vereador Luiz Leite, de que 
essa reunião seja com todos os vereadores da casa; Presidente Vereador Vilson Paese; 
com todos os vereadores? Pode ser com todos os vereadores? Vereador Luiz Leite; questão 
de ordem, presidente, primeiramente com a mesa diretora e depois, posterior, pode ser; 
Presidente Vereador Vilson Paese; pode ser? OK; Vereador Luiz Leite; primeiro a reunião 
da mesa diretora, depois sim; Presidente Vereador Vilson Paese; primeiro a reunião, então 
certamente Vossa excelência deverá convir comigo que nós não terminamos essa reunião 
com três minutos; Vereador Luiz Leite; é rápido, é rápido; Presidente Vereador Vilson 
Paese; pode ser muito rápido, ta ótimo, pode ser Vereador Azir? Vereador Antonio Azir; 
muito bem; Presidente Vereador Vilson Paese; então solicito aos presentes que nos 
aguardem, continuem na casa, aguardando que a sessão vai ter andamento logo em seguida; 
Presidente Vereador Vilson Paese; não posso reabrir a sessão enquanto não tiver 50 e mais 
um; Vereador Luiz Leite; questão de ordem, senhor presidente; Presidente Vereador Vilson 
Paese; questão de ordem Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite; eu acho que se essa 
reunião não vier a acontecer por falta de quorum, porque estavam todos aí, deverá ser 
exposto o motivo porque que os vereadores se retiraram do plenário; Presidente Vereador 
Vilson Paese; tenha a certeza que nós colocaremos. Enquanto não vem então, eu pergunto, 
eu acho que eu posso fazer saudação, nominal dos presentes ? Ou ainda não porque a 
sessão tá, não posso também, aguardamos então; Vereador Luiz Leite; até gostaria, senhor 
presidente de solicitar a leitura da presença dos vereadores aí, que eles assinaram, estavam 
no inicio e assinaram; Presidente Vereador Vilson Paese; nós queremos fazer a chamada 
dos vereadores para ver se nós podemos dar inicio, o reinicio, e se tem quorum, eu chamo o 
Vereador Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De Carli; presente; Presidente Vereador 
Vilson Paese; Vereador Antonio Azir; Vereador Cláudio Santos; Vereador Felipe Sálvia; 
questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; gostaria que o senhor 
retificasse, o Vereador Antonio Azir hoje não é vereador, porque a renuncia do Vereador 
Ronaldo Nogueira que entrou hoje, não foi lida, portanto não foi votada por falta de 
vereadores, como não foi lida, o Vereador Antonio Azir não é vereador na noite de hoje; 
Presidente Vereador Vilson Paese; mas eu quero dizer a Vossa excelência que o vereador  
se encontra, tá assinado inclusive, Vereador Felipe Sálvia; por isso nós pedimos a 
suspensão da reunião para nós conversar lá dentro; Presidente Vereador Vilson Paese; e 
este foi o motivo, mas o vereador realmente não assinou a presença, até que se definisse, 
porque na realidade o que está acontecendo aqui é que nós estava analisando a parte legal, 
da situação toda do titular e do suplente, continuamos então chamando os vereadores 
presentes, o Vereador Jaime Fragoso, ausente, Vereador João Mafalda, também está 
ausente, Vereador Josélio Guerra, Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite; presente; 
Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Paulo Silva, também está ausente, e Vereador 
Vilson Paese presente e o Vereador Felipe Sálvia eu acho que, não chamei Vossa 
excelência? Então foi no momento que você nos solicitou a questão de ordem, Vereador 
Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; presente; Presidente Vereador Vilson Paese; 
presente, com este numero de vereadores nós não podemos reiniciar, vamos aguardar, eu 
estou aguardando também um parecer do jurídico, para ver o andamento dessa sessão, e 
infelizmente hoje tem treze projetos pra ser votado, nós queremos até falar para pessoas, se 
tem algum morador da rua Marcílio Dias, eu acho que já foram embora, e dizer que nós 
teremos uma audiência, até pela compreensão do autor do projeto, Vereador Felipe Sálvia, 
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que também aguardou a definição, que os moradores possam comparecer na audiência 
pública de quarta-feira à noite, às 18:00 horas aqui, na casa do povo, para que eles possam 
se manifestar, e daí sim os vereadores pode votar com liberdade, o projeto que dá, que muda 
o nome da rua, e peço mais uma vez desculpa aos presentes, pela demora, mas nós temos 
que aguardar; Vereador Felipe Sálvia; gostaria senhor presidente, que ficasse registrado, 
que as comissões hoje, Comissão de Ordem Econômica e Social, na pessoa do  Presidente 
Vereador Luiz Leite,  a Comissão de justiça, o Vereador Paulo Silva, o Vereador Adroaldo De 
Carli e Vereador Felipe Sálvia, nós trabalhamos desde manhã até quase à noite agora, para 
dar parecer aos projetos e Vossa Senhoria sabe, tem projetos pra doação, pra deficientes, tem 
projeto pra saúde, tem projetos pra obras, no caso, desenvolvimento que é um pedido do 
Secretário, Vereador Gilnei Jarré, ex-vereador Gilnei Jarré, e a gente trabalhou nisso aí e eu 
me sinto constrangido, até envergonhado perante esse povo, de vê que os processos não vão 
à votação por causo de pecuinhas; Presidente Vereador Vilson Paese; quero dizer a vossa 
excelência, vai ficar registrado sim, mas quero dizer a vossa excelência que a presidência tem 
conhecimento do esforço feito pela Comissão de Justiça e também da Ordem econômica, 
porque até os dois jurídicos da casa se manifestaram, que trabalharam durante todo o dia 
para dar os pareceres e para que essa reunião tivesse bom andamento, está registrado e vais 
ser registrado em ata, continuamos aguardando então, na lei orgânica diz que  a presidência 
deverá aguardar por cinco minutos e nós iremos aguardar a partir desse instante cinco 
minutos;  reabrimos os trabalhos então, e solicito de imediato que o Vereador Adroaldo De 
Carli, secretariando os trabalhos, leia o parecer do consultor jurídico dessa casa; Secretário 
Vereador Adroaldo De Carli; Parecer Jurídico. O quorum regimental é disciplinado nos 
artigos 82 e seguintes do regimento interno da casa. O quorum para votação da Ordem do dia 
é o da maioria absoluta, ou seja, o número inteiro imediatamente superior à metade dos 
membros da Câmara Municipal, ou seja, no mínimo 06 vereadores. No caso de não existir 
quorum para a votação da Ordem do Dia, importa o encerramento dos trabalhos da reunião, 
consoante dispõe o parágrafo único do art. 84 do Regimento Interno. Portanto, caso não 
estejam em Plenário 06 vereadores, a Presidência deverá encerrar os trabalhos da Reunião, 
decorrido o prazo de 05 minutos, nos termos do parágrafo 2º do art. 91 do Regimento interno. 
Carazinho, 21 de maior de 2007. Dr. Anderson Luiz do Amaral e Doutor Hélio Rocha, 
consultores jurídicos dessa casa.  Presidente Vereador Vilson Paese; como a sessão da 
noite de hoje termina de forma lamentável eu quero mais uma vez na condição de presidente, 
presidindo os trabalhos na noite de hoje, e quero que as pessoas até entendam,  porque que 
estou fazendo isso, quero oportunizar mais uma vez, agora sim depois do requerimento do 
serviço jurídico dessa casa, chamar os presentes e os não presentes, mas vamos ouvir os que 
estão presentes, até para que fique registrado em ata essa sessão, para que se identifique em 
questão de ordem, na ordem alfabética então: Vereador Adroaldo De Carli; Vereador 
Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De Carli presente; Presidente Vereador Vilson 
Paese; vereador Déio; Vereador Josélio Guerra; vereador Déio, presente;  Presidente 
Vereador Vilson Paese; Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe 
Sálvia, presente; Presidente Vereador Vilson Paese;  Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz 
Leite; Vereador Luiz Leite presente; Presidente Vereador Vilson Paese; e vereador Paese 
presente, então a partir desse momento quero conceder, registrado, assessora de mesa, por 
gentileza, marca, 05 minutos, e após esse prazo não comparecendo os demais vereadores 
nós damos a sessão por encerrada, porque pra nós continuar a reunião deverá retornar um 
vereador porque é 50% mais 01, então por gentileza, marca 05 minutos; Presidente Vereador 
Vilson Paese; reabrimos então a sessão e no momento que nós reabrimos, por falta de 
quorum, essa reunião vai ser encerrada e anulada também, porque não pode todos os 
requerimentos, moções e projetos da pauta, serão, deverão ser lido novamente na próxima 
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sessão, peço às pessoas que se fazem presentes na noite de hoje em nome do Poder 
Legislativo, dos vereadores que se encontram na casa, desculpa por essa situação toda que 
não foi arquitetada por esse presidente, mas na função que a gente tá exercendo, na condição 
de presidente, faz parte do jogo e nós então estaremos de volta aqui na segunda-feira, 
esperando que a reunião transcorra normal e que ela tenha inicio e fim com normalidade, o 
nosso boa noite a todos, questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia;  
eu entendo senhor presidente, que a sessão não pode ser anulada, ela foi, ela foi cancelada 
por falta de quorum; Presidente Vereador Vilson Paese; se ela esta cancelada por falta de 
quorum não houve votação, não houve a ordem do dia e aí certamente depois os jurídicos 
então, os jurídicos vão fazer a interpretação e vão, questão de ordem Vereador Luiz Leite; 
Vereador Luiz Leite; questão de ordem, senhor presidente, eu entendo, até pelo que a gente 
acompanha a nível de Congresso Nacional, Senado, Assembléia Legislativa, que não existe 
falta de quorum, eu me ative disso agora, porque uma vez que o Antonio Azir não é vereador 
hoje, nós estamos em cinco no plenário, quatro mais um, cinco; Presidente Vereador Vilson 
Paese; vossa excelência, deverá também através da sua interpretação e nós temos dois 
advogados aí pra isso, e eu conversava com o Leonardo agora também, que é advogado, que 
a Câmara de Carazinho é dez, se no momento ela estava com nove, não quer dizer que o 
quorum vai dar com cinco vereador, e essa é questão de interpretação, e nós teremos toda 
semana pra saber, então a sessão está suspensa e não cancelada; Vereador Luiz Leite; aí 
sim, aí é correto; Presidente Vereador Vilson Paese; suspendemos porque não tem 
realmente vereador suficiente para que nós possamos votar, de nada adiantaria nós 
continuarmos com a sessão e amanhã ser prejudicada com os projetos votados e da forma 
que nós estamos aqui, os vereadores que fazem o grupo de oposição, PMDB e PDT, então  
realmente eu acho que não tem porque, tá suspensa à reunião, e nós temos essa semana aí 
pra vê, fundamentar e vê qual é à parte legal disso, boa noite a todos, a nossa desculpa, o 
Poder Legislativo continua sempre esperando por vocês e aguardando vocês aqui, que a 
nossa função é trabalhar sempre em favor do nosso povo de Carazinho, obrigado, e  nada 
mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus, nós pedimos essa proteção Divina aí, e 
convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada dia 
28/05/2007 as 19:15 horas nesse local, abraço a todos.  
  
 
 
 

 
                     
 

Vereador Vilson Paese                            Vereador Paulo Silva 
Presidente                              Secretário  

 
 
 


