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Ata da Reunião Ordinária do dia 04 de junho de 2007......Ata 25 
 
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 04/06/2007. Convido 
o Vereador Josélio Guerra para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e solicito a todos para que 
permaneçamos nesse instante em pé. Coloco em apreciação a ata da reunião ordinária realizada no 
dia 28/05/2007, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado a ata por unanimidade;  
convido o senhor secretário para fazer a leitura da convocação do Vereador Marcos Soares; 
Secretário Vereador Paulo Silva; Câmara Municipal de Carazinho. Estado do Rio Grande do Sul. 
Carazinho, 04 de junho de 2007. Convocação. Prezado senhor: Pelo presente, estamos convocando 
vossa senhoria para assumir na Câmara Municipal de vereadores, no dia 04/06/2007, tendo em vista 
o pedido de licença do Vereador Antonio Azir, por motivo de saúde, conforme dispõe regimento 
interno, art. 11, inciso II, alínea e, desta casa. Sem outro motivo, colhemos o ensejo para renovar 
nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente. Vereador Vilson Paese. 
Presidente. Exmo. Sr. Marcos Soares. MD. Suplente de vereador do PTB. Nesta. Ciente.  Presidente 
Vereador Vilson Paese; convido o senhor secretário para fazer a leitura do expediente na noite de 
hoje; Secretário Vereador Paulo Silva; Expediente da reunião ordinária 04/06/2007: Of. 088/07 do 
executivo municipal, encaminha projeto de lei n° 062/07 o qual inclui metas nas leis n° 6.256/06 – 
PPA 2006/2009 e 6.450 – LDO/2007 e autoriza abertura de credito especial no orçamento de 2007, 
no valor de R$ 10.000,00, para apreciação sob regime de urgência. Of. 089/07 do Executivo 
Municipal, encaminha projeto de lei n° 063/07, o qual autoriza abertura de crédito especial no 
orçamento de 2007, no valor de R$ 6.900,00, para apreciação sob regime de urgência. Of. 090/07 do 
Executivo Municipal, encaminha projeto de lei n° 064/07, o qual autoriza abertura de credito 
suplementar no orçamento de 2007,  no valor de R$ 433.000,00, para apreciação sob regime de 
urgência. Of. 091/07 do Executivo Municipal, encaminha projeto de lei n° 065/07, o qual autoriza a 
prorrogação da vigência da lei municipal n° 6.388/06, que declara situação de emergência e autoriza 
a contratação emergencial de dois atendentes, para apreciação sob regime de urgência. Of. 092/07 
do Executivo Municipal, encaminha projeto de lei n° 066/07, o qual autoriza contratação emergencial 
de servidores para a FUNDETEC, para apreciação sob regime de urgência. Of. 093/07 do Executivo 
Municipal, encaminha projeto de lei  n° 067/07, o qual cria 12 vagas do cargo de recreacionista no 
quadro de pessoal efetivo do município, para apreciação sob regime de urgência. Of. 094/07 do 
Executivo Municipal, encaminha projeto de lei n° 068/07, o qual inclui meta na lei 6.450 – LDO/2007 
autoriza concessão de auxilio financeiro ao conselho da comunidade de carazinho no valor de R$ 
40.000,00 e abre credito especial no orçamento de 2007, para apreciação sob regime de urgência. 
Of. 027/07 da Assembléia Legislativa, convida para participar da audiência publica,  a realizar-se dia 
05 de junho em Porto Alegre.Of. 4302/07 do Tribunal de Contas  encaminhando copia de folhas do 
processo do regimento interno do tribunal. Of. 007/07 da Prefeitura de Chapada, convidando para as 
festividades do 48° aniversario do município a realizar-se de 01 a 08 de junho. Of. 003/07 da 
Fundescar, comunica  novo presidente Sr. Gilberto A. Kamphort. Of. 00200193/07 do DETRAN em 
resposta ao OD 541/07. Convite da Câmara de Caxias do Sul, para o lançamento da frente gaúcha 
dos vereadores contra a prorrogação dos contratos do pedágio, a realizar-se  dia 12 de junho em 
porto alegre. Convite da Prefeitura Municipal para reunião sobre a oferta do curso de pos graduação 
da UERGS. Convite do Secretario de Estado de Habitação saneamento e desenvolvimento urbano 
para a 3ª conferencia estadual das cidades a realizar-se dia 06 de junho. Convite da UPF - Projeto 
CHARÃO, para a solenidade de lançamento do documentário Do Pinhão ao Papagaio Charão a 
realizar-se dia 14 de junho. Convite da UPF para 1ª semana do meio ambiente realizado dia 31/05 e 
01/06. Convite do CONSULTRE para a programação de cursos realizados em julho e agosto de 
2007. Convite Interesse público para a realização do curso como obter recursos para os municípios 
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dias 14 e 15 de junho em Porto Alegre. Convite do Treinamento Sistema APL dia 22 de junho em Ijui. 
Convite para o III seminário sul brasileiro de agricultura sustentável de 14 a 16 de junho em 
encantado. Correspondência do IMB , informando a realização do Seminário Riograndense de 
Agentes públicos municipais a realizar-se dia 21 de junho. Correspondência da SIMILI 
Transformadores em resposta ao OD 483/07. Correspondência do SEBRAE em agradecimento a 
correspondência recebida. Correspondência do CENTROLEGIS, informando próximos eventos a 
realizarem-se em diversas datas e locais. Comunicado do Ministério da Saúde, informando a 
liberação de Recursos Financeiros do Fundo Nacional. Comunicado do Ministério da Educação, 
informando a liberação de Recursos Financeiros do Fundo Nacional; Presidente Vereador Vilson 
Paese; solicito ao secretário que faça a leitura das indicações na noite de hoje; Secretário Vereador 
Paulo Silva; leitura das indicações na noite de hoje: 1101/604/07, Solicitando ao Executivo Municipal 
para que providencie junto a Secretaria Municipal de Saúde, à volta do Dia “H” (Atendimento 
dedicado aos HOMENS de nosso município, especialmente no que diz respeito à prevenção e 
tratamento do Câncer de Próstata) com o “Ônibus da Saúde”, pois a mais de dez anos a população 
masculina de nosso município não tem mais acesso a este programa que beneficiava os homens, 
especialmente acima de 45 anos, com atendimento médico e exames em geral. Vereador Felipe 
Sálvia; 1102/605/07, que seja enviado oficio ao Executivo Municipal, sugerindo que o mesmo leve em 
conta as reivindicações do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, que apoiou a venda da 
folha de pagamento para uma instituição privada, na esperança de que parte dos recursos oriundos 
dessa venda fossem utilizados para reposição salarial. Vereador Felipe Sálvia; 1103/606/07, 
Solicitando ao Executivo Municipal para que providencie junto ao setor competente medidas urgentes 
com relação a proporcionar melhores condições de trabalho aos funcionários do aterro sanitário, que 
fazem o trabalho de separar o lixo reciclável, inclusive com a realização de um programa, em 
conjunto com outros órgãos, visando esclarecer melhor a comunidade com relação à importância de 
separação e coleta seletiva do lixo em todas as residências do município. Vereador Felipe Sálvia; 
1104/607/07, O Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma 
regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, REITERANDO para que determine a 
Secretaria de Obras que execute trabalhos de: reparos na pavimentação da Rua Padre Gusmão, no 
bairro Hípica. Esta é uma reivindicação dos moradores da rua que reclamam da quantidade de 
buracos existentes na rua; para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de 
reparos na pavimentação asfáltica da Av Flores da Cunha, próximo ao Supermercado Coqueiros. 
Pois o referido trecho encontra-se com inúmeros buracos; para que determine a Secretaria de Obras 
que execute trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua  José Biachi, 
no Bairro Hípica. Pois a rua está com várias valetas que dificultam o tráfego pelo local; que execute 
trabalhos de reparos em todas as ruas do bairro Dileta. Está é uma reivindicação dos moradores da 
rua; para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de patrolamento, 
cascalhamento e compactação da Rua Afonso Branda, no bairro Lillian.  Esta é uma reivindicação 
dos moradores da rua; para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de 
patrolamento, cascalhamento, compactação, limpeza e tubulação na rua Pedro Viau, no bairro 
Camaquã. Esta é uma reivindicação dos moradores da referida rua; para que determine a Secretaria 
de Obras que execute trabalhos de capina e limpeza na rua Gaviões, no bairro São Jorge. Pois o 
matagal está invadindo a rua trazendo riscos às pessoas que passam pelo local; para que determine 
a Secretaria de Obras que execute trabalhos de capina e limpeza nas ruas Caçapava e Cuiabá, no 
bairro Floresta. Está é uma reivindicação dos moradores da rua; para que determine a Secretaria de 
Obras que execute trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza na rua 
Carajás, no bairro São Jorge. Pois a referida rua fica intrafegável em dias de chuva; para que 
determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da rua 
Porto Alegre, no bairro Santa Terezinha. Pois a rua encontra-se com alguns buracos; REITERANDO 
para que determine a Secretaria de Obras que execute operação TAPA BURACOS na rua Ipiranga, 
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entre a rua Padre Gusmão e Avenida São Bento; Vereador Luiz Leite; 1105/608/07, solicita a 
possibilidade da construção de quebra-molas ou redutor de velocidade na rua Dona Júlia esquina 
com Alexandre na Motta. Vereador Marcos Soares; 1106/609/07, solicita à possibilidade que seja 
construído calçadão na rua Dona Júlia, perto do cemitério Municipal. Vereador Marcos Soares; 
1107/610/07, solicita a construção de floreiras junto à rodoviária deste município; Vereador Marcos 
Soares; 1108/611/07, solicitando a secretária de obras a realização de patrolamento, cascalhamento 
e compactação da rua das Hortências, Vereador Jaime Fragoso; 1109/612/07, solicitando a secretaria 
de obras a realização de melhorias na pavimentação da rua Fernando Ferrari, Vereador Jaime 
Fragoso; 1110/613/07, solicitando a secretaria de obras a realização de melhorias no calçamento da 
rua Tamoios, Vereador Jaime Fragoso; 1110/614/07, solicitando para que a secretaria de obras 
realize urgentemente a colocação de dois tubos na rua Guaicurus, frente ao nº 374; Vereador Jaime 
Fragoso; 1112/615/07, solicitando a secretaria de obras a colocação de quatro tubos na rua 
Amarolino Borges dos Santos, frente ao nº 105, B. São Jorge e posterior patrolamento, 
cascalhamento e compactação da referida rua, Vereador Jaime Fragoso; 1113/616/07, Para que a 
Secretaria de Obras realize trabalhos de melhorias no asfalto da rua São Sebastião no Bairro 
Alvorada. Vereador Josélio Guerra; 1114/617/07, solicita ao Poder Executivo que determine ao setor 
competente a melhoria urgente da rua José Cantal Gomes, Vereador Cláudio Santos; 1115/618/07, 
solicita a sec. de obras para que efetue o tapamento de um buraco localizado na esquina das ruas 
Rui Barbosa e Tiradentes, Vereador Cláudio Santos; 1116/619/07, solicita a sec. de obras para que 
efetue o tapamento de um buraco localizado na esquina das ruas General Osório e Rio Branco, 
Vereador Cláudio Santos; 1117/620/07, solicita ao Poder Executivo para que determine ao setor 
competente a melhoria no calçamento da rua Ângelo M. Gobbi, Vereador Cláudio Santos; 
1118/625/07, Reiterando solicitação ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente 
melhorias nas ruas dos Bairros Ouro Preto e Ouro Preto Novo. Vereador Felipe Sálvia; 1119/622/07, 
Solicitando ao Executivo para que determine ao setor competente melhorias nas ruas dos Bairros 
Braganholo e Medianeira, pois muitas delas encontram-se em péssimo estado de conservação. 
Vereador Felipe Sálvia; 1120/623/07, solicitando ao setor competente a realização de melhorias junto 
ao quebra-molas em frente à rodoviária para que haja escoamento das águas da chuva, Vereador 
Jaime Fragoso; 1121/624/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize com urgência operação 
tapa buracos em toda a extensão da rua São Sebastião do Bairro Alvorada, Vereador Adroaldo De 
Carli; 1122/625/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de limpeza e de 
melhorias do trecho de calçamento da rua Bento Gonçalves (próximo a Brasil Telecom e do Poder 
Judiciário) do Bairro Vargas, Vereador Adroaldo De Carli; 1123/626/07, Solicita para que a Secretaria 
de Obras realize visita na rua Cipriano Luz, atrás da praça do Hospital, bairro Centro para que sejam 
tomadas as devidas providências sobre uma vala e entulhos existentes no local, Vereador Adroaldo 
De Carli; 1124/627/07, Solicita para o Executivo Municipal, que notifique o proprietário do terreno 
localizado na rua Gervásio Leite ao lado do n° 204 do Bairro Floresta para que seja feita a limpeza do 
mesmo, Vereador Adroaldo De Carli; 1125/628/07, Solicita novamente para que a Secretaria do Meio 
Ambiente realize trabalhos de podas em alguns arbustos do canteiro central na Avenida Flores da 
Cunha em frente ao n° 975 e frente à Prefeitura Municipal, Bairro Centro. Solicitação de motoristas e 
pedestres, Vereador Adroaldo De Carli; 1126/629/07, enviado oficio solicitando ao executivo 
Municipal que determine a secretaria de obras à realização das seguintes obras: recapeamento 
asfáltico na rua Ibére; conserto do calçamento na rua Monte Alegre; conserto do asfalto na Avenida 
Flores da Cunha; Vereador Vilson Paese; 1127/630/07, Reiterando o pedido para que a Secretaria de 
Obras estude a possibilidade de construir uma ponte no final da rua Humberto Lampert no bairro Vila 
Rica para facilitar o acesso, ao menos de pedestre, ao bairro Medianeira, Vereador Josélio Guerra; 
1128/631/07, Reiterando o pedido para que a Secretaria de Obras realize patrolamento, 
cascalhamento e compactação, bem como a conclusão dos consertos nas bocas de lobo da rua 
Berlim no bairro Sassi; Vereador Josélio Guerra; 1129/632/07, solicitando que sejam efetuadas 
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melhorias no calçamento da rua Otto Albino Gherardt no bairro Sommer; Vereador João Mafalda; 
1113/633/07, solicitando que sejam efetuadas melhorias no calçamento da rua Raimundo Kloeckner; 
Vereador João Mafalda; Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao secretário que faça a leitura 
dos requerimentos na noite de hoje; Secretário Vereador Paulo Silva; requerimentos: 1131/160/07, 
O Vereador abaixo assinado requer na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, seja 
registrado em Ata e oficiado aos familiares, votos de profundo pesar pela perda irreparável do Senhor 
Nédio Brandellero, que veio a falecer dia 31 de maio de 2007; Vereador Josélio Guerra; 1132/161/07, 
O Vereador abaixo assinado requer na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, seja 
registrado em Ata e oficiado aos familiares, votos de profundo pesar pela perda irreparável do Sr. 
José Alberto de Mattos, que veio a falecer dia 1º de junho de 2007; Vereador Josélio Guerra; 
1133/162/07, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o 
Plenário, seja registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar, pela perda 
irreparável do Amigo NÉDIO BRANDELLERO, ocorrido no último dia 31 de maio. O Senhor Nédio 
Brandellero, tinha um vasto relacionamento na comunidade carazinhense, um importante empresário, 
proprietário e fundador da Termobrás, além de ter fundado também a Associação Profissional dos 
Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Carazinho, criou ainda a primeira Comunidade 
Assistencial Sindical de Carazinho, tendo orientado todo o processo de criação do Sindicato dos 
Empregados do Comércio de Carazinho, entre outras tantas  atividades. Homem honesto, digno, 
batalhador, empreendedor, de conduta exemplar, merecendo por parte do Poder Legislativo o 
reconhecimento em homenagem póstuma à sua memória. A todos os familiares e amigos do 
inesquecível Nédio Brandellero, nossos sinceros sentimentos pelo infausto ocorrido. Vereador Felipe 
Sálvia; 1134/163/07, oficiado votos de profundo pesara a família do Senhor Nédio Brandellero, pelo 
seu falecimento ocorrido no dia 31/05/2007. Vereador Vilson Paese; 1135/164/07, O Vereador abaixo 
subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário, seja registrado em Ata e 
oficiado aos familiares votos de profundo pesar, pela perda irreparável do Amigo JOSÉ ALBERTO DE 
MATTOS, ocorrido no último dia 01 de junho. O Senhor José Alberto de Mattos, foi um renomado 
engenheiro agrônomo, pesquisador e agricultor, um apaixonado pelas técnicas de elaboração de 
sementes de milho, um profundo conhecedor neste ramo, tendo trabalhado por quase 50 anos na 
Agroceres. Homem honesto, digno, de caráter, humilde e simples, de conduta exemplar, merecendo 
por parte do Poder Legislativo o reconhecimento em homenagem póstuma à sua memória. A todos 
os familiares e amigos do inesquecível Dr. Mattos, nossos sinceros sentimentos pelo infausto 
ocorrido. Vereador Felipe Sálvia; 1136/165/07, oficiado votos de profundo pesar a família do senhor 
José Alberto de Mattos, pelo seu falecimento ocorrido no dia 01/06/2007. Vereador Vilson Paese; 
1137/166/07, oficiado votos de profundo pesar a família do Senhor Dionísio Vian, pelo seu 
falecimento ocorrido no dia 03/06/2007. Vereador Vilson Paese; 1138/167/07, O Vereador abaixo 
assinado, requer na forma regimental, que após aprovado em plenário, seja enviado oficio de 
profundo pesar ao Sr. FERNANDO GRAEF DE MATTOS e seus familiares, pelo falecimento de sua 
Pai JOSÉ ALBERTO DE MATTOS  ocorrido no dia 01/06/2007, o qual expressamos nossos mais 
profundos sentimentos pelo infausto ocorrido. Vereador Luiz Leite; 1139/168/07, O Vereador abaixo 
assinado, requer na forma regimental, que após aprovado em plenário, seja enviado oficio de 
profundo pesar aos  familiares, de NÉDIO BRANDELLERO , falecimento ocorrido no dia 31/05/2007, 
no qual expressamos nossos mais profundos sentimentos pelo infausto ocorrido. Vereador Luiz Leite; 
1140/169/07, oficiado aos familiares do Senhor Nédio Brandelero votos de profundo pesar pela perda 
irreparável ocorrida em 31/05/2007. Vereador Paulo Silva; 1141/170/07, enviado oficio ao gerente da 
Brasil Telecom para que seja colocado um orelhão na rua: Tupiniquins, 683, próximo ao mercado 
Colônia. Vereador Paulo Silva; 1142/171/07, enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo 
pesar aos familiares do Senhor Adão Martins Pedroso, pelo seu falecimento ocorrido no dia 
03/06/2007. Vereador Jaime Fragoso; 1143/172/07, enviado oficio ao Secretário Estadual de Saúde 
Dr. Osmar Terra, para que o mesmo se manifeste com a possibilidade de viabilizar uma 
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Coordenadoria Regional de saúde para o município de Carazinho ou então uma extensão da 6ª 
coordenadoria de Passo Fundo. Vereador Cláudio Santos; 1144/173/07, oficiado aos familiares do Sr. 
Dionísio Vian, votos de profundo pesar pela perda ocorrida em 03/06/2007. Vereador Paulo Silva; 
1145/174/07, O Vereador abaixo assinado solicita que após lido em plenário, e deferida na forma 
regimental, que seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do 
Dr. José Alberto de Mattos (Dr. Mattos), pelo seu falecimento ocorrido no dia 01 de junho de 2007 em 
nossa cidade, os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. Vereador Adroaldo De Carli; 
1146/175/07, O Vereador abaixo assinado solicita que após lido em plenário, e deferida na forma 
regimental, que seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do 
Senhor Nédio Brandellero, pelo seu falecimento ocorrido no dia 31 de maio de 2007 em nossa 
cidade, os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. Vereador Adroaldo De Carli; 
1147/176/07, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício à empresa Brasil Telecom, que a mesma  viabilize com 
urgência a instalação do aparelho de telefone de um orelhão retirado na Avenida Pátria esquina com 
a rua Barão de Antonina no Bairro Centro. Solicitação de usuários e moradores. Vereador Adroaldo 
De Carli; 1148/177/07, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido 
ao plenário para aprovação, seja enviado ofício à direção da Empresa Glória de Transportes 
Coletivos e Urbanos no sentido que a mesma  viabilize um horário do coletivo urbano pela manhã e 
tarde no sentido Bairro Sommer/ rodoviária e vice-versa. Justifica-se a solicitação, pois vários 
trabalhadores do bairro Sommer utilizam o transporte somente até a praça central. Os mesmos não 
têm como se deslocar até as proximidades da rodoviária e para chegarem até o local de trabalho 
muitas vezes têm que pegar duas linhas de ônibus. E sugere a mesma, que disponibilize junto às 
paradas de ônibus cartazes com horários e itinerários por onde circulam todos os ônibus da empresa. 
Vereador Adroaldo De Carli; 1149/178/07, enviado oficio a Eletrocar solicitando para que sejam 
efetuadas melhorias na rede de iluminação pública da rua Boaventura Sobrinho. Vereador João 
Mafalda; Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao secretário a leitura das moções dos 
vereadores; Secretário Vereador Paulo Silva; moções:1150/212/07, O Vereador abaixo assinado 
solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo 
de Carazinho à Equipe Campeã do Campeonato de Futebol do Sindicato dos Comerciários,  que 
destacou-se pela sua força de vontade e grande atuação de seus atletas no decorrer de todo 
campeonato, merecendo assim a posição conquistada jogo a jogo, pois mesmo enfrentando grandes 
equipes chegou a final, conquistando o título, cumprimentamos então a toda equipe do grande 
Campeão, o Supermercado Economia, bem como aos representantes da equipe vice-campeã, 
Maquitintas, que mesmo não tendo alcançado o título tão almejado, foram bravos guerreiros e 
lutaram até o fim, perdendo apenas na cobrança de penalidades depois de um empate no tempo 
normal de jogo e na prorrogação. Destacamos a importância da realização destes campeonatos de 
futebol pois incentiva a realização de uma competição saudável estimulando a prática do esporte 
entre jovens e adultos, por isso que seja encaminhado ofício também ao Presidente do Sindicato dos 
Comerciários, cumprimentos pela realização deste evento. Vereador Felipe Sálvia; 1151/213/07, 
enviado oficio de cumprimentos ao Excelentíssimo senhor Carlos Alzenir Catto, prefeito Municipal de 
Chapada, pelas festividades ocorridas alusivas ao 48º aniversário de emancipação político 
administrativa deste município. Vereador Vilson Paese; 1152/214/07, enviado oficio de cumprimentos 
aos novos membros do Conselho Municipal de Assistência Social de Carazinho, empossados no dia 
01/06/2007, bem como a nova diretoria do conselho. Vereador Vilson Paese; 1153/215/07, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício parabenizando ao Sr. João Carlos Thimoteo da Costa, pelos 
relevantes serviços prestados pela comunidade Carazinhense durante o ano de 2005 e 2006 período 
que desenvolveu um trabalho exemplar e que colaborou com palestras, reuniões, Policiamento 
Comunitário que desempenhou com muita competência e responsabilidade junto a nossa 
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comunidade. Vereador Josélio Guerra; 1154/216/07, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de cumprimentos a 
Senhora JEANICE FERNANDES, professora do Curso de Enfermagem-ULBRA/Carazinho,  

parabenizando pela iniciativa de seus acadêmicos em realizar  pesquisa sobre tabagismo  com a 
comunidade carazinhense no “Dia Mundial sem Tabaco”. É com grande satisfação que parabenizo-o 
os acadêmicos do Curso de Enfermagem, uma vez que o tema é de grande importância à população, 
pois  a pesquisa   proporcionou  esclarecimento e  conscientizou a comunidade sobre os malefícios 
do tabaco. Vereador Luiz Leite; 1155/217/07, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de cumprimentos ao 
Sr. ERNANI DE OLIVEIRA,  parabenizando pela VITÓRIA no Campeonato Municipal de Bocha /2007, 
categoria Simples . É com grande satisfação que parabenizo-o, pela conquista que obteve pelos seus 
méritos, demonstrando com isto sua garra e seu empenho na luta pelos seus ideais. Vereador Luiz 
Leite; 1156/218/07, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando as Sras. MARIA LUCIA CARAMALAK, 
FERNANDES VEDANA E CARMEM ARGENTON RAZERRRA, respectivamente Presidente, 1º Vice- 
Presidente e 2º Vice- Presidente e demais membros do CMASC (Conselho Municipal de Assistência 
Social de Carazinho)  pela posse transcorrida no último dia 01/06/2006 .O conselho é de grande 
importância para a comunidade carazinhense uma vez que ele terá a responsabilidade de 
acompanhar e avaliar a gestão política, o desempenho dos programas, bem como os projetos e uso 
dos recursos públicos.Desejo os mais sinceros votos de sucesso ao conselho. Vereador Luiz Leite; 
1157/219/07, enviado oficio de congratulações a Casa da Amizade na pessoa da Presidente Srª. 
Cléia Scharlau parabenizando pela belíssima iniciativa de apoio a cultura, face à doação de livros à 
Biblioteca pública Municipal. Vereador Jaime Fragoso; 1158/220/07, enviado oficio de congratulações 
a Farmácia Brasil na pessoa do proprietário Sr. João Carlos Rabuske Xavier, pela inauguração no dia 
23/05/2007 do mais novo empreendimento situado na rua Mercedes M. da Luz, 212. Vereador Jaime 
Fragoso; 1159/221/07, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de cumprimentos ao proprietário da NO 
VÍDEO Sr. Anderson de Oliveira e demais funcionários pela Conquista do 1º Lugar  em Atendimento 
e Qualidade, com a maior percentagem Nacional. Este titulo é de grande importância a todos 
carazinhenses, pois mostra o espírito empreendedor de Vossa Senhoria e de seus colaboradores, 
que a cada dia vem a enaltecer ainda  mais  o vosso conceito em nossa comunidade. Vereador Luiz 
Leite; 1160/222/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o Serviço Social do Comércio - SESC de 
Carazinho  na pessoa da  Senhora Coordenadora Giana Groth, pela  realização e organização das 
atividades do Dia do Desafio realizado no dia 30 de maio de 2007. O dia do desafio é além de um 
evento que visa à saúde, é uma forma de desenvolver um trabalho social.  Desejamos a coordenação 
e funcionários sucesso a todos. Vereador Adroaldo De Carli; 1161/223/07, O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício parabenizando a N.O. Vídeo locadora  na pessoa do  Senhor Proprietário Anderson Cruz de 
Oliveira pelo recebimento do Prêmio Nacional Integrado no Segmento de Vídeo Locadora no dia 19 
de maio de 2007 em Florianópolis – SC. A vídeo locadora N.O. levando o nome de Carazinho para o 
Brasil. Lembrada por 88% dos entrevistados no que se refere à qualidade e ao bom atendimento. 
Desejamos a direção e funcionários sucesso a todos. Vereador Adroaldo De Carli; 1163/225/07, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício parabenizando o Exmo. Juiz de Direito da Vara Criminal do Fórum de 
Carazinho  na pessoa do  Doutor  Orlando Faccini Neto, pela  realização da reunião no dia 28 de 
maio de 2007 com prefeitos e presidentes das câmaras de vereadores da região e Conselho da 
Comunidade de Carazinho  cujo tema foi “a conclusão da obra do albergue do Presídio Estadual de 
Carazinho – PECAR”.  Desejamos sucesso a todos. Vereador Adroaldo De Carli; 1164/226/07, O 
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Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício parabenizando o Colégio Sinodal Rui Barbosa de Carazinho  na 
pessoa do  Senhor Diretor Waldir Werner Scheuermann pela  realização da Tarde Social no dia 19 de 
maio de 2007. Que aliando confraternização e lazer, também deixou sua mensagem de solidariedade 
onde foram doados alimentos para o Abrigo Municipal Professora Odila Fratini.  Desejamos a direção 
e funcionários sucesso a todos. Vereador Adroaldo De Carli; 1165/227/07, O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício parabenizando a Rede de  Farmácias Brasil   na pessoa do  Senhor proprietário João Carlos 
Rabuske pela inauguração da nova sede do laboratório de manipulação e o depósito de distribuição 
da rede realizada no dia 23 de maio de 2007. A rede de Farmácias Brasil é hoje um grupo completo, 
que com sua qualidade e seriedade tornou-se um dos melhores laboratórios do estado, com 
encomendas de diversas regiões do Rio Grande do Sul. Desejamos a direção e funcionários sucesso 
a todos. Vereador Adroaldo De Carli; 1166/228/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando   o 
novo proprietário  da empresa Centro de Pinturas desde o dia 02 de maio de 2007 na pessoa do  Sr. 
Fabrício Thomé. A loja, representante dos produtos para limpeza Mekal, oferece toda a linha de tintas 
imobiliárias Renner e acessórios para pintura. Desejamos a direção e funcionários sucesso a todos. 
Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, para encaminhamento; Presidente Vereador Vilson 
Paese; questão de ordem Vereador Paulo Silva; Vereador Paulo Silva; eu solicito que seja 
suprimido o intervalo regimental e passamos diretamente para o grande expediente; Presidente 
Vereador Vilson Paese; passaremos até porque nós estamos atrasados, iniciamos a reunião hoje 
um pouco atrasada porque tivemos uma reunião na sala da presidência, antes dessa reunião 
ordinária, e a partir desse instante então, o grande expediente passa a ser transmitido pela rádio 
Gazeta de Carazinho, nós queremos registrar a presença das pessoas que  se encontram nesse 
plenário: Sérgio Cornelius do Diário da Manhã e rádio Diário; Nelson Portilho; Olmiro da Silveira; José 
Costa; Graciano Bordignon; Valmor Cunha; Yuri dos Santos; Lúcia Guerra; Élio dos Santos; Eliseu 
Bertei; Sandra Guerra; Alan Banchel; Alexandre Guerra; Jorge Bender; Noeli Souza e Raul, se 
algumas pessoas não foram saudadas agora, saudaremos ao longo da reunião na noite de hoje, 
primeiro vereador inscrito para o grande expediente Vereador Josélio Guerra, o Déio, por gentileza 
vereador, na tribuna; Vereador Josélio Guerra;  senhor presidente, senhores vereadores, público 
presente, gostaria de cumprimentar também aqui a imprensa através do Serginho da Rádio Diário, a 
rádio Gazeta também que transmite, a todos os amigos que se fazem presentes no plenário, senhor 
presidente, venho a essa tribuna para falar sobre um assunto que vem sido discutido em todas 
rádios, televisões, todos os meios de comunicação de nosso estado, nosso país, que é a respeito do 
nepotismo, o nepotismo muita gente confunde, o nepotismo é a contratação de parentes em cargos 
públicos, judiciário, legislativo, executivo daí pela frente, vendo hoje, através de um e-mail, que 
Sapucaia onde foram afastados cinco vereadores pelo fato desta matéria e também por funcionários 
fantasmas, o nepotismo tem sido apontado nos veículos de comunicação como das principais pragas 
que corrompem a política, muitos até se amparam na inexistência de uma lei para praticá-lo, mesmo 
assim, não deixa de ser uma imoralidade, fiquei surpreso com a frieza ou cara de pau que 
demonstrou o Vereador Cláudio Santos, na última sessão, baixando o nível do debate desta casa, 
onde esse vereador já afrontou, já faltou com o respeito com vários vereadores desta casa, atingindo 
a vida pessoal, a família enfim, sendo que muitos colocam que este vereador é capaz de dar uma 
facada no próprio irmão e chorar depois no velório, não vou baixar, vereador, o nível, não vou baixar 
vereador, nós temos que discutir realmente nessa casa o que é de importante para nossa 
comunidade, para nossa sociedade, tendo que admitir publicamente que se utiliza do seu mandato de 
vereador para garantir o emprego de sua esposa na prefeitura, acredito que tenha mais, acredito que 
tenha mais gente lá de sua família, a propósito vereador, no que diz respeito à família gostaria de lhe 
apresentar, aqui nesta casa, parte dela, seu Hélio, minha mãe dona Lúcia, minha irmã Sandra, meu 
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irmão Alexandre, meu irmão Romano, tenho família sim vereador, a qual amo muito e tenho respeito 
a ela, tive também um filho vereador, que por motivo de saúde infelizmente perdi, gastei o que tinha, 
não consegui salvá-lo, como o senhor pode ver a vida não é fácil, ainda hoje corro sempre atrás da 
máquina, mas nem por isso uso de minha condição de vereador para resolver os meus problemas 
financeiros, e sabe porque vereador? Porque tenho vergonha na cara, coisa que o senhor não tem, 
mas sou sensível vereador, e entendo que se o senhor contrariar os interesses de seu chefe, duvido 
que consiga garantir o emprego da tua esposa por muito tempo, até porque o senhor já usou a 
tribuna falou em público, que o senhor era capacho do prefeito, mas você tem que explicar isso para 
a comunidade, vereador, como o senhor colocou na última sessão, olhando para mim debochando, 
não vou fazer o mesmo com o senhor, com os seus deboches não, o senhor pode ficar tranqüilo 
vereador, inclusive, senhor presidente, vou entrar na próxima reunião pedindo aos colegas da 
questão do celular, entrar com um projeto, independente se for constitucional ou inconstitucional, para 
que se tenha respeito com a comunidade que vem aqui, que se desligue o telefone, que desligue o 
telefone na hora da sessão, realmente vereador, sou novo na vida pública, como o senhor colocou, 
mas estou aprendendo sobre o regimento interno da casa, mas o senhor precisa conhecer o 
regimento externo, vereador, o da comunidade, procurar saber realmente o que é melhor para o 
nosso povo, esse povo trabalhador que até mês passado pagou muito imposto, pagou, na verdade, 
do ano inteiro até o mês passado, uma carga tributária aonde vai para os cofres públicos, onde 
devemos administrar muito bem esses recursos,  aonde infelizmente, Carazinho, não está sendo 
administrado, é um exemplo esses pórticos onde foi investido mais de R$ 280.000,00 esse banheiro 
da praça, banheiro do Sadã que todo mundo comenta, no mandato passado transformando hoje em 
valores ultrapassa R$ 100.000,00 daqui para frente, senhor presidente, essa será uma cruzada que 
irei assumir diante da comunidade carazinhense, que com certeza vai ajudar a moralizar a política 
local, permitindo que o legislativo realmente faça o papel que é de fiscalizar o executivo e ser um 
poder independente, agradeço a toda minha família que se faz presente, aos senhores e senhoras 
peço desculpas, aos ouvintes da rádio e também a todas as pessoas que em mim depositaram sua 
confiança, e tenham a certeza que estou tentando honrar os 1.704 votos, vereador, que obtive, seria 
isso, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; solicito a presença do Vereador Felipe 
Sálvia, para que assuma os trabalhos da mesa para que o Vereador Vilson Paese possa usar a 
tribuna da casa; Vereador Felipe Sálvia; com a palavra Vereador Vilson Paese; Vereador Vilson 
Paese; senhor presidente, senhores vereadores, funcionários dessa casa, ouvintes da rádio Gazeta, 
a todas as pessoas que eu já nominei anteriormente na condição de presidente da Câmara a minha 
saudação também neste instante a algumas pessoas que não foram nominadas anteriormente que 
são os dois jurídicos da casa, Doutor Anderson do Amaral, Doutor Hélio Rocha, professor Savoff, 
professor Jefferson, professor Osmar, Marcelo leite, presidente do PMDB Romano Guerra, ao meu 
amigo particular, ex-vereador Vanderlei Lopes, satisfação tê-lo mais uma vez nessa casa, meus 
amigos e minhas amigas, a casa do povo é isso, são debates, são divergências, tirar as dúvidas, é 
desabafar, é falar de sentimentos e dos problemas de ordem pública, senhores vereadores, ouvintes 
que estão nos ouvindo, por um esquecimento de minha parte eu deixei na agenda, antes de sair de 
casa, quatro denuncias de pessoas que solicitam anonimato, que mandaram carta para esse 
vereador, usaram o telefone, o 0800 e quando se usa o 0800 são pessoas que querem o sigilo total 
até para sua segurança, porque nós estamos vivendo um momento que as pessoas de bem não 
podem, infelizmente, se identificar sob pena de serem retalhadas, de terem sua vida privada dele e 
de sua família, terem problema até de segurança,  e eu quero na próxima sessão, ler uma carta aqui 
que eu recebi, a situação de nosso município não é boa, embora a investida toda que se faz pela 
brigada militar, pela policia civil, pelo esforço da defensoria pública e do ministério público e dos 
juízes que aqui trabalham na comarca de Carazinho, esse final de semana eu fiz vários municípios de 
Santa Catarina e do Paraná, um dos municípios eu nem vou citar o nome, mas de um porte 
relativamente grande, até porque se o malandro estiver nos ouvindo ele pode partir para lá, para 
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começar a assaltar naquela terra, eu deixei o meu carro, por esquecimento, não chaveei, numa via 
pública, com a minha pasta com documentos e mais uma maleta dentro, amanheceu com tudo 
dentro, imagine se isso nós fizéssemos aqui em Carazinho, aqui com cachorro brabo, alarme ligado, 
guarda na quadra, e passando a brigada militar de meia em meia hora, os caras aproveitam e roubam 
nossas casas e roubam nossos carros e ficam tirando a vida das pessoas de bem, então realmente 
alguma coisa está acontecendo na nossa cidade que não é coisa boa, quando aumenta o numero de 
ladrões, delinqüentes e quando falta emprego para o nosso povo, para as pessoas e eu sempre digo, 
hoje nós temos duas faculdades funcionando com toda sua plenitude e mais, a UERGS também 
iniciando alguns cursos daqui algum tempo e nós queremos saber aonde vamos colocar o nosso 
jovem, quero também, ale de nós falarmos, que uma das cartas dizia e eu lembro, da situação das 
nossas ruas, mas eu quero dizer que realmente as nossas ruas andam feias, mas fizeram em 
algumas já o tapa buracos, já dá para começar a andar, e agora, com o projeto que passou, por 
solicitação da secretaria de obras, onde esse vereador decidiu a votação para dar condições à 
secretaria de obras, para que faça todos os trabalhos em sua plenitude e para ajudar empresas que 
precisam de incentivos, não terão mais como dizer: a Câmara de Vereadores está impedindo que se 
faça. Esperamos que realmente a secretaria de obras, tenha todas as condições e um parque de 
máquinas a altura que Carazinho merece, para que os servidores, secretários e demais servidores, 
que muitas vezes sendo esforçado, tendo alguma vontade mas faltando o essencial que é o 
maquinário tem dificuldade para fazer, senhor presidente, senhores vereadores, quando nós estamos 
assistindo qualquer canal de televisão, quando nós abrimos uma revista ou um jornal regional ou de 
Porto Alegre, do centro do país, nós nos deparamos com a triste situação que hoje o conceito que 
nós temos, nós que somos agentes políticos, homens públicos, nunca chegou o descrédito do 
congresso nacional e claro acontecendo do congresso o reflexo cai na Câmara de Vereadores, 
também em todas as câmaras, o índice de aprovação do político é 1.1 % de cada 100 pessoas, uma 
acredita no político, realmente nós temos que melhorar e muito, aquele eleitor que acredita e deposita 
o voto nas pessoas que ele coloca e assina uma procuração em branco,   para que o político fale em 
seu nome, ele tem um dever muito grande nas suas atitude e também quando usa a palavra, em 
respeito sempre à comunidade, o povo espera de nós trabalho, resultado e soluções dos problemas, 
e Carazinho precisa muito de nós e precisa melhorar muito, era isso senhor presidente, senhores 
vereadores, nosso boa noite a todos; Presidente Vereador Vilson Paese; próximo vereador a fazer 
o uso da palavra Vereador Felipe Sálvia, bancada do PDT; Vereador Felipe Sálvia; senhor 
presidente, senhores vereadores, ouvintes da rádio Gazeta em especial pessoal do PMDB sempre 
presentes às reuniões na casa do povo, meu ex-colega, ex-companheiro aqui nessa casa Vanderlei 
Lopes, seja bem vindo, excelente vereador que passou por essa casa, meu amigo Miltinho que se 
encontra presente Miltinho, área jurídica Doutor Hélio Rocha, Anderson Amaral, meu amigo Josimar, 
Portilho, em especial a família do Déio, eu vim aqui até essa tribuna Déio, porque achei muito bonito 
tua família vir aqui, e tu trazer a tua família para mostrar que realmente trem família, quando mexem 
com a família da gente, mexe com os brios do homem, com os brios do político, e eu vi aquele dia 
que o Vereador Cláudio Santos lhe atacou de forma grosseira como é do feitio desse vereador, que 
várias vezes passou pela comissão de ética dessa casa e nós respeitamos, para não dar incomodo, 
os vereadores apaziguaram e deixaram, mas eu tenho que dizer para esse vereador que o primeiro 
mandato dele, ele é assim mesmo Déio, no primeiro mandato dele ele ia lá na minha casa e dizia 
Sálvia, ocupa a Eletrocar, vai para a Eletrocar que eu quero assumir o teu lugar, não adianta o 
vereador me olhar e dar risada, isso é do teu feitio também, dizer que há pouco tempo atrás, findar do 
ano passado, esse vereador entrou na minha sala, mais ou menos a uns trinta centímetros do chão, 
correndo e pedindo socorro, um episódio que todo mundo sabe o que deu, e eu defendi esse 
vereador, a gente tem que separar, defendi, dias depois me atacou, ele não reconhece quem 
defende, quem não ataca,  ele quer é a projeção pessoal, ele gosta disso, e nós vereadores, senhor 
presidente, não estamos aqui para falar disso, mas esse vereador tem que reconhecer que             
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ele aqui, ele tem que respeitar companheiros, tem que respeitar companheiros, que não é assim, 
como o senhor faz, que o senhor acha que é o dono da verdade, que o senhor disse nessa tribuna e 
o vereador Déio disse com muita razão, está gravado nos anais dessa casa, que o senhor era 
capacho do prefeito, e o senhor me acusou esses dias, me apontou o dedo que eu tive minha irmã 
que entrou no governo Ailton, quando eu era oposição ao governo Ailton, e falou muito bem dela, e 
tem que falar porque ela é uma boa profissional, e da minha filha que ficou seis meses só, porque a 
Taíse e o Alexandre foram buscar ela lá em casa para trabalhar, seis meses eu tirei, eu sai, eu tirei, e 
o senhor diz que tem só sua esposa, não tem só sua esposa, tem a sua sobrinha que trabalha na 
Ouro Preto, me desminta se não for verdade,  dizer que não estou aqui para falar disso senhor 
presidente, o senhor disse muito bem, a gente tem que falar de trabalho, mas esse vereador tem que 
ouvir de vez em quando alguma coisa, para que o povo saiba que o Vereador Cláudio Santos não é 
um anjinho do passinho certo, e que os vereadores, a lei do nepotismo tem que passar  por essa 
casa, o prefeito tem que mandar o projeto urgente do nepotismo para essa casa, para nós 
aprovarmos, porque o vereador, eu também voto a favor, muito bem, porque? Muito vereador fica 
atado, ele fica atado de votar, porque ele tem parentes lá, tem parentes então quando chega um 
projeto aqui que vai beneficiar a comunidade, que vai de encontro à comunidade, ele vota contra, 
para não machucar, para manter o emprego do seu parente; Vereador Josélio Guerra; um à parte 
vereador; Vereador Felipe Sálvia; um à parte Vereador Déio; Vereador Josélio Guerra; só para 
complementar vereador, eu acho importante a Câmara de Vereadores aqui, promover uma pesquisa 
à comunidade de Carazinho sobre o nepotismo, se a comunidade for favorável ao nepotismo, que 
continue o que está acontecendo, eu rasgo o me mandato de vereador; Vereador Felipe Sálvia; 
muito bem Déio, muito bem, mas tenho certeza que a comunidade vai ser contra, eu gostaria de falar 
sobre uma reportagem do Diário da manhã, sobre os catadores dos sonhos, catadores dos sonhos é 
lá na usina de lixo, a reportagem do Diário da Manhã fala que está infestado de pulga aquilo lá, que a 
casa está caindo, e esse governo fala das coisas como se fossem coisas excelentes, bonitas que 
está funcionando, e está pura pulga aquilo lá, coitado do caseiro, tomado, então eu venho cobrando 
aqui atitude nas ruas, a cidade está abandonada, venho cobrando os pórticos, o Déio falou agora 
mesmo aqui, que foram construídas essas galinhas desossadas aí, que é brincadeira, é verdade, tem 
que rir mesmo, é brincadeira, gastaram um dinheirão e a cidade está abandonada, e ele vai ver agora 
nas urnas, o ano que vem tem eleição e não adianta querer vir dar aumento, o Luiz Leite me 
mostrava ali um prospecto de um jornal também, onde deve R$ 600.000,00 de licenças prêmios para 
os funcionários do município, são mais de 1.200 licenças prêmios que os funcionários tem direito e 
não recebem, e vem dizer que está pagando em dia os funcionários, o que é isso, vamos parar de 
mentir, de enganar o povo, e a gente quando eleito, Doutor Hélio Rocha, o vereador tem que vir aqui 
e abrir a boca, abrir o rompante aqui e dizer, sem medo de ser feliz,  que o povo gosta, o povo não 
gosta de gente que fale muito bonito, e queira enfeitar muito, o povo gosta de gente que fala a 
verdade, a verdade tem que ser dita, e doa a quem doer, quero dizer mais, além disso, das 1.200 
licenças prêmios que não paga, o aumento que prometeu em campanha, para o funcionário que está 
passando necessidade, são três anos sem aumento, cadê o aumento, agora diz que no último ano vai 
dar aumento, é época de eleição, daí vai dar aumento, senhor presidente para encerrar, eu estou 
pedindo para que volte, que no tempo do Bastico, finado Bastico prefeito, tinha o dia H, dia dos 
homens, um dia especial para tratar o câncer de próstata, e está matando muita gente Vanderlei 
nessa cidade, por falta de atendimento a esse câncer que tem matado muita gente que não sabe o 
que é isso,  às vezes não tem tempo de consultar, então eu estou pedindo para que o ônibus, faça 
um roteiro por bairros, onde o homem vai poder ver como é que está a sua situação de próstata, era 
isso senhor presidente, muito obrigado e também digo muito obrigado para os ouvintes da rádio 
Gazeta; Presidente Vereador Vilson Paese; não havendo mais nenhum vereador que queira usar a 
palavra para o grande expediente, a partir desse momento passaremos então para a ordem do dia e 
desligando a Rádio Gazeta para a sua programação normal o nosso boa noite a todos vocês que 
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ficaram nos ouvindo, deixando muitas vezes de assistir a novela, e outras programações da rede 
globo e demais canais para, realmente acompanhar o trabalho dos vereadores nessa casa, nosso 
boa noite a todos os ouvintes da rádio Gazeta. Na ordem do dia então, votações dos requerimentos e 
moções, requerimentos, senhor secretário para  a leitura dos requerimentos, numero e autor dos 
requerimentos, questão de ordem Vereador Jaime Fragoso; Vereador Jaime Fragoso; conforme 
acordo da bancada do PSDB e estivemos falando com o Vereador Felipe Sálvia, pedindo que fossem 
votados em bloco requerimentos, moções e os projetos; Presidente Vereador Vilson Paese; eu 
pergunto as bancadas se concordam, bancada do PDT? Vereador Felipe Sálvia; concordamos; 
Presidente Vereador Vilson Paese; bancada do PMDB? De acordo então, e a bancada do PTB? 
OK? Vereador Paulo Silva; OK; Presidente Vereador Vilson Paese; só quero falar aos nobres 
vereadores que o projeto que nós iremos analisar e tem já o parecer que concorda com o veto do 
executivo, parecer da comissão de justiça, esse nós iremos votar separadamente, os demais com o 
acordo das bancadas, serão votados todos os projetos em bloco, questão de ordem Vereador Felipe 
Sálvia; Vereador Felipe Sálvia;  questão de ordem senhor presidente, se existe um projeto que está 
todo Ok, mas tem uma emenda corretiva, que veio errado lá do executivo o processo e nós 
passamos, ele veio uma data de 2007, dezembro de 2007, como nós nem chegamos em dezembro 
então a comissão fez uma emenda corrigindo a data, então tem que ser votado com a emenda 
corretiva; Presidente Vereador Vilson Paese; onde a emenda diz que é 2006 e não 2007, aí eu 
pergunto, eu gostaria de ter o parecer do jurídico que eu não vi, se nós podemos votar uma emenda 
de um projeto retroagindo a 2006; Vereador Felipe Sálvia; foi corrigido só a data, senhor presidente; 
Presidente Vereador Vilson Paese; só a data? Vereador Felipe Sálvia; só a data; Presidente 
Vereador Vilson Paese; se não tem problema nenhum, secretário para a leitura do número e autor 
dos requerimentos; Secretário Vereador Paulo Silva; nº 11 Vereador Paulo Silva; nº 13 Vereador 
Cláudio Santos; Vereador Adroaldo De Carli nº 17; Vereador Adroaldo De Carli n° 18; Vereador João 
Mafalda, PSDB, nº 19;  Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em discussão a urgência dos 
requerimentos, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovada a urgência por unanimidade; 
coloco 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; Secretário Vereador Paulo Silva; 
moções: moção nº 1 e nº 2 Vereador Felipe Sálvia; nº 3 Vereador Vilson Paese; Vereador Luiz Leite 
nº 7; nº 4 Vereador Déio; nº 5 Vereador Luiz Leite; nº 6 Vereador Luiz Leite; Vereador Jaime Fragoso 
nº 8; Vereador Jaime Fragoso nº 9; nº 10 Vereador Luiz Leite; nº 12 Vereador Adroaldo De Carli; nº 
11 Vereador Adroaldo De Carli; nº 13 Vereador Adroaldo De Carli; nº 14 Vereador Adroaldo De Carli; 
nº 15 Vereador Adroaldo De Carli e nº 16 Vereador Adroaldo De Carli; Presidente Vereador Vilson 
Paese; coloco em discussão a urgência das moções, não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovado por unanimidade a urgência das moções; está em discussão as moções 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 todas as moções 
por unanimidade; senhor secretário, leitura dos projetos, número e autor, Vereador Jaime Fragoso, 
questão de ordem; Vereador Jaime Fragoso; sobre a emenda do projeto presidente, eu gostaria que 
fosse lida antes que fosse à votação a emenda, só para ficarmos cientes; Presidente Vereador 
Vilson Paese; tenha certeza vereador, o secretário vai ler na integra a emenda; Secretário Vereador 
Paulo Silva; P- 1.000/106/07. Projeto de lei autor executivo Municipal. Nº 056/07. Ementa: autoriza o 
Poder Executivo a firmar termo de parceria com a associação qualificada como organização da 
sociedade civil de interesse público. Parecer da comissão de justiça e finanças: o presente projeto é 
constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Vereador Adroaldo De Carli, secretário e 
relator; Vereador Felipe Sálvia, presidente e Vereador Paulo Silva, membro. Parecer da comissão da 
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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 Marcos 
Soares, vereador designado membro. P- 1.001/107/07.Projeto de Lei autor executivo Municipal. Nº 
057/07. Ementa: dá nova redação à ementa do artigo 1º da lei Municipal nº 6.488 de 20/12/07 que 
autoriza contratação de professor para FUNDETEC. Emenda corretiva: na emenda onde se lê 
20/12/2007 passa a ler-se 20/12/2006. Parecer da comissão de justiça e finanças: o presente projeto 
de lei, com a emenda corretiva da comissão de justiça e finanças 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. Parecer da comissão da ordem econômica e social: 
O presente projeto de lei com a emenda corretiva, encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia. 
Vereador Luiz Leite, presidente e relator; Vereador Josélio Guerra, secretário e Vereador Marcos 
Soares, membro designado. P- 1013/109/07. projeto de lei autor executivo Municipal. Nº 058/07. 
Ementa: autoriza a permissão de uso de imóvel à Mitra Diocesana de Passo Fundo, através da 
paróquia Nossa Senhora de Fátima. Parecer da Comissão de justiça e finanças: 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. Parecer da comissão 
da ordem econômica e social: o presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do 
dia. Vereador Luiz Leite, presidente e relator; Vereador Josélio Guerra, secretário e Vereador Marcos 
Soares membro designado. P- 1015/111/07. Projeto de lei autor executivo Municipal. Nº 060/07. 
Ementa: autoriza concessão de auxilio financeiro ao núcleo de criadores de cavalo crioulo do 
planalto, no valor de R$ 10.000,00. Parecer da comissão de justiça e finanças: o presente projeto de 
lei é constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Vereador Adroaldo De Carli, 
secretário e relator; Vereador Felipe Sálvia, presidente e Vereador Paulo Silva, membro. 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 Marcos Soares membro designado. P-1016.112/07. Projeto de lei autor executivo Municipal. 
Nº 061/07. Ementa: autoriza a Câmara municipal de Carazinho a doar bens de patrimônio. Parecer da 
comissão de justiça e finanças: 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. 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 Marcos Soares, membro designado. 
Presidente Vereador Vilson Paese; parecer da comissão de justiça e finanças, que o presente 
projeto de lei é constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor, de todos os cinco projetos, 
inclusive com a emenda corretiva de data, que vem assinada pelo Vereador Adroaldo De Carli, 
secretário e relator; Vereador Felipe Sálvia, presidente e Vereador Paulo Silva, membro. Está em 
discussão o parecer da comissão de justiça e finanças, não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovado o parecer da comissão de justiça e finanças por unanimidade; coloco agora em 
discussão o parecer da comissão de ordem econômica e social dos cinco projetos, que o presente 
projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia, que vem assinado pelo Vereador 
Josélio Guerra, secretário e relator; presidente Vereador Luiz Leite e Vereador Marcos Soares 
membro designado, está em discussão o parecer da ordem econômica e social, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários que se manifestem, aprovado o parecer da ordem econômica e social por unanimidade; 
está em discussão agora os projetos, os cinco projetos com os devidos pareceres já aprovados, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem, aprovado os cinco projetos por unanimidade; senhor 
secretário para leitura do veto do prefeito e também do parecer da comissão de justiça e finanças; 
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Secretário Vereador Paulo Silva; P – 998/104/07. Veto ao OP/066/2007 autor executivo Municipal. 
Ementa: venho  opor veto ao projeto de lei, de autoria do Vereador Adroaldo De Carli, contido no 
OP/066/2007, oriundo desse legislativo, pelas razões expostas no memorando de 15/052007, da 
secretaria da fazenda em anexo o qual homologo. Parecer da comissão de justiça e finanças: 
Analisando o Veto do Executivo Municipal ao referido Projeto de Lei, a Comissão não concorda com 
os itens da letra “a”, matéria esta já justificada com o parecer do IGAM, anexo ao Projeto de Lei, 
quanto as letras “b” “c” e “d”, as interpretações   em sua justificativa ao VETO não procedem de 
maneira alguma, porque não isenta de tributos o serviço de valores de até R$ 2.000,00, portanto 
também não evidencia renúncia de receita. Concordamos na maioria das alegações constantes na 
letra “e”, de forma parcial, não plenamente evidenciada. Fica plenamente evidenciado que o 
Executivo Municipal não está de acordo com a forma de cobrança do imposto, conforme previsto no 
Projeto ora vetado pelo mesmo, pois suas alegações ao veto não contém muita consistência, mas a 
Comissão é FAVORÁVEL ao VETO do Prefeito Municipal, não considerando as justificativas, mas 
sim a sua real intenção, que o referido imposto seja cobrado da maneira como está. Vereador 
Adroaldo De Carli, Secretário e relator; Vereador Felipe Sálvia, Presidente e Vereador Paulo Silva, 
Membro. Presidente Vereador Vilson Paese; está em discussão o parecer da comissão de justiça e 
finanças, para discutir, presidente da comissão Vereador Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De 
Carli; senhor presidente, senhores vereadores, quero também cumprimentar a imprensa aqui 
presente, também um cumprimento especial, minha saudação à irmã do meu colega Vereador Déio, 
da bancada do PMDB, está aí sua mãe, sua irmã, seus irmãos, o Alexandre, o Romano nosso 
presidente do PMDB, companheiros do PMDB presentes, a nossa saudação, senhor presidente eu 
não poderia deixar de vir aqui justificar um pouco mais já que eu fui o autor dessa emenda do projeto 
constante no código tributário do município, que era um projeto técnico, foi solicitado por alguns 
contadores do município face à dificuldade, muitas vezes das guias de recolhimento do ISSQN dos 
valores pequenos, como tem exemplo da receita federal, hoje tu vai pagar um DARF menos de R$ 
10,00 o sistema não aceita, espera acumular para não ficar fazendo a mesma operação, custa mais 
que o próprio valor do imposto, R$ 1,50 então essa a nossa intenção, mas o executivo no traduzir o 
veto a sua justificativa nós realmente não concordamos, na justificativa, primeiro ele fala em renuncia 
de receita, o que nós não concordamos, fala também no parecer da justificativa que os vereadores 
não poderiam ter feito essa alteração, o parecer do IGAM já diz, foi baseado no parecer do IGAM a 
constitucionalidade desse projeto, também fala em que não será cobrado aqueles valores do imposto, 
não, será cobrado mas de outra forma, o que nós queremos evidenciar aqui que nós somos 
totalmente favoráveis ao veto do prefeito, tranqüilamente, porque? Quem vai fazer o controle da 
arrecadação e efetiva cobrança é o executivo, então não somos nós legisladores que vamos ir contra 
aquilo que o executivo acha melhor para ele, apenas eu considero que o veto poderia ser simples, 
simplesmente dizer que não concordam porque acha melhor a maneira como está de cobrança, fica 
mais fácil cobrar é mais eficiente à cobrança, não tem problema nenhum, então nós queremos só 
deixar claro que nós não concordamos com a maioria das alegações, isto aqui é um exemplo do que 
aconteceu com a emenda da verba do hospital, um projeto aprovado a emenda por unanimidade 
nesta casa, assim como esse projeto, e veio o veto do executivo alegando inconstitucionalidade, que 
os vereadores não poderiam apresentar emenda no orçamento, o que a comissão não concordou, eu 
acredito que a real intenção do executivo é que não concordava com a emenda, então tem que ser 
claro, assim como nesse projeto, se o executivo não concorda com a emenda diga que não concorda 
com o projeto ou com a emenda se for o caso, mas não justificativas que não são plausíveis e não 
tem amparo legal à justificativa do veto, mas nós somos totalmente favoráveis ao veto, até porque 
nós temos que estar em sintonia com o executivo, principalmente na questão da cobrança dos 
nossos impostos, que na prática não muda nada, vai se pagar da mesma forma apenas uma 
burocracia a mais dos valores menores que consideramos às vezes o custo do sistema é maior do 
que  o valor do imposto, então era isso senhor presidente e vereadores, apenas fazer uma 
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justificativa para que não tenha nenhuma dúvida, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson 
Paese; continua em discussão, não havendo vereador que queira discutir o parecer da comissão de 
justiça e finanças que é concordando com o veto do prefeito, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, este presidente pensa que, 
votando a emenda não haveria necessidade de votar o veto do prefeito mas para eximir todas as 
dúvidas nós iremos votar também agora o veto do prefeito com a emenda já aprovada, está em 
discussão o veto do prefeito, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado o veto 
por unanimidade; antes de encerrar a reunião eu gostaria de fazer, antes da questão de ordem 
Vereador Felipe Sálvia, só para eu fazer uma colocação aí, eu quero fazer uma solicitação, pedi a 
colaboração de alguns integrantes da comissão da ordem econômica e social, e também da 
comissão de justiça e finanças, para que quando o projeto, na segunda-feira venha à votação, já 
venha para essa mesa com todas as assinaturas dos integrantes da comissão até para que não haja 
o problema da gente sair e pegar as assinaturas, não é o problema do presidente, secretário, mas às 
vezes falta alguma assinatura e trás problema para a mesa, então vou pedir a colaboração dos 
integrantes da comissão eu sei, eu acompanho as comissões e só tenho que parabenizar, mas para 
que nós possamos votar os projetos com as devidas assinaturas já prontas aqui, para não ter que sair 
correndo, questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, 
somente eu gostaria de fazer um requerimento para retificar uma palavra que eu disse na tribuna, eu 
disse e não retiro, disse que o Vereador Cláudio Santos teria a esposa trabalhando e uma sobrinha 
trabalhando no Bairro Ouro Preto , quando na verdade é no bairro Conceição, a sobrinha dele 
trabalha no bairro Conceição, no posto do Bairro Conceição, que fique gravado então o certo, retiro a 
palavra Ouro Preto e coloque Bairro Conceição; Presidente Vereador Vilson Paese; vai constar em 
ata isso vereador, pode ter certeza que a devida retificação será colocada em tempo; Vereador Luiz 
Leite; questão de ordem senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Luiz 
Leite; Vereador Luiz Leite; só para  justificar as assinaturas da comissão de ordem econômica e 
social do qual eu sou presidente, que as quintas-feiras as 10:00 horas da manhã, nós temos 
reuniões, às vezes por problemas particulares um ou outro membro da comissão não comparece, o 
que não quer dizer também porque o estudo ele já vem fazendo do projeto, ou faz após as quintas-
feiras, na quinta-feira à tarde e na parte da manhã na sexta-feira,  tem o dia inteiro na segunda-feira 
para que ele emita o parecer dele, então eu quero dizer a vossa excelência  e demais pessoas aqui 
presentes, que muitas vezes falta alguma assinatura por esses motivos, masque a presidência 
sempre está aqui nas quintas-feiras de manhã para emitir os pareceres dos projetos e assiná-los, 
muito obrigado, senhor o presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Luiz Leite nós 
sabemos do esforço da comissão de ordem econômica também, onde vossa excelência preside a 
comissão, não é nada com vossa excelência, mas é bom que fique mais uma vez registrado que a 
comissão se reúne num determinado dia e que os integrantes deverão comparecer para essa 
reunião; queremos mais uma vez agradecer a todos aqui presentes, retornem sempre, a família do 
Vereador Déio, a todos os nossos amigos aqui que serão sempre bem vindos, e nada mais havendo 
a tratar e sob a proteção de Deus declaro encerrada a presente reunião ordinária, convoco os 
senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 11/06/07 as 19:15 horas, 
se não houver atraso como hoje à noite, boa noite a todos. 

 
                    
 
 

Vereador Vilson Paese                            Vereador Paulo Silva 
Presidente                             Secretário  


