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Ata da Reunião Ordinária do dia 16 de julho de 2007.....Ata 31 
 

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 
16/07/2007. Convido o Vereador Luiz Leite  para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e 
convido a todos para que permaneçamos em pé. Coloco em apreciação a ata da reunião 
ordinária realizada no dia 09/07/2007, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, 
aprovada a ata por unanimidade; convido o senhor secretário Paulo Silva para fazer a leitura 
do expediente da presente reunião; Secretário Vereador Paulo Silva; expediente da reunião 
ordinária do dia 16/07/2007: Of. 121/07 do executivo municipal,  encaminha projeto de lei n° 
080/07, o qual dispõe sobre a criação do conselho municipal da cidade de Carazinho e o 
fundo municipal de habitação, para apreciação sob regime de urgência. Of. 122/07 do 
executivo municipal,  encaminha projeto de lei n° 081/07, o qual altera os artigos 3/ e 4° da lei 
municipal n° 6.110 de 25/08/04, que dispõe sobre a criação do conselho municipal do idoso, 
para apreciação sob regime de urgência. Of. 123/07 do executivo municipal,  encaminha 
projeto de lei n° 082/07, o qual inclui o banco Daycoval na lei n° 6.098 de 22/07/04, que 
autoriza o poder executivo a firmar convenio, para apreciação sob regime de urgência. Of. 
124/07 do executivo municipal,  encaminha projeto de lei n° 083/07, o qual autoriza a 
prorrogação de vigência do prazo de permissão de uso de imóvel e móveis à universidade 
estadual do rio grande do sul – UERGS, para apreciação sob regime de urgência. Of. 125/07 
do executivo municipal,  encaminha projeto de lei n° 084/07, o qual autoriza a abertura de 
credito especial no valor de R$ 7.250,00, no orçamento da FUNDESCAR, para apreciação sob 
regime de urgência. Of. 245/07 da Secretaria de Saúde, resposta ao Od 686/07. Of. 136/07 da 
38° BPM agradece cedência da câmara para realização de evento. Of. 106/07 da  Câmara dos 
deputados, em resposta ao oficio recebido. Of. 024/07 do CONDEPRO, convocando para 
reunião do COREDE PRODUÇÃO a realizar-se dia 13 de julho. Of. 19/07 do CMASC, para a 
VI conferencia municipal da assistência social. Convite da INLEGIS, para o curso de controle 
interno a realizar-se de 25 a 27 de julho. Convite da Ibrap para diversos cursos a realizarem-
se em varias datas e locais. Convite do INAAM, para  cursos do mês de agosto. Comunicado 
do Sindicato dos comerciários agradecendo o oficio recebido. Comunicado da associação dos 
caminhoneiros e motoristas para a realização da 20° festa dos motoristas a realizar-se dia 29 
de julho. Convite do IEM, para o curso Redação oficial dos municípios. Convite do IGAM, para 
o curso O pacto de gestão de saúde. Diversos Comunicados do Ministério da Saúde, 
informando a liberação de Recursos Financeiros do Fundo Nacional. Diversos Comunicados 
do Ministério da Educação, informando a liberação de Recursos Financeiros do Fundo 
Nacional. Presidente Vereador Vilson Paese; a seguir convido o senhor secretário para 
fazer a leitura das indicações dos vereadores na noite de hoje; Secretário Vereador Paulo 
Silva; indicações: 1456/804/04 – reiterando solcitação para que seja feita a confecção de um 
abrigo de parada de ônibus no final da rua: Diamante Tombini bairro: Oriental em frente 
construtora Josué, Vereador Paulo Silva; 1457/805/07 - reiterando o pedido para que a 
Secretaria de Obras realize, com urgência, operação tapa buracos na rua Da Paz entre as 
ruas Mal Deodoro e Coroados no bairro Princesa, Vereador Josélio Guerra; 1458/806/07 - 
Reiterando o pedido para que a Secretaria de obras realize trabalhos de limpeza nas margens 
da rua Antônio Vargas no bairro Loeff e posteriormente a execução de passeio pavimentado, 
pois a mesma não possui calçadas e os pedestres utilizam à pista para locomoção, deixando-
os expostos ao risco de atropelamento, seguem fotos em anexo, Vereador Josélio Guerra; 
1459/807/07 - para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de 
patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua Manoel Machado, no bairro 
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Operário, para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de patrolamento, 
cascalhamento, compactação e limpeza da rua Siqueira Campos, no bairro Operário, para que 
determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica 
da Av Flores da Cunha próximo ao Bazar Paulinho, que execute trabalhos de reparos na rua 
General Cassal Martins Brum, no bairro São Pedro, para que determine a Secretaria de Obras 
que execute trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da rua Vitória, no bairro Floresta, 
para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de retirada de entulhos na 
rua Castro Alves próximo pista de Moto do CFC Webber, no bairro Santo Antônio, a Secretaria 
de Obras que execute trabalhos de capina e limpeza na rua José Pereira no bairro Santo 
Antônio, para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de patrolamento, 
cascalhamento, compactação e limpeza da Rua Jornalista Edemar Ruwer,  no bairro  Ouro 
Preto, para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos no 
calçamento da rua XV de Novembro, no bairro Centro, Vereador Luiz Leite; 1460/808/07 – 
Solicitando a secretaria de obras a realização de melhorias em toda a extensão da Rua Silva 
Jardim, B. Oriental, Vereador Jaime fragoso; 1461/809/07 – Solicitando a secretaria de obras 
a realização de melhorias na Rua general Cassal Martins Brum, B. São Pedro, Vereador 
Jaime Fragoso; 1462/810/07 – Solicitando a secretaria de obras a realização de operação 
tapa buracos na Rua Oniva de Moura Estery, B. Sommer, Vereador Jaime Fragoso; 
1463/811/07 – Solicitando a secretaria de obras a realização de operação tapa buracos na 
Rua Fernando Ferrari, B. São Jorge, Vereador Jaime Fragoso; 1464/812/07 – Solicitando a 
secretaria de obras a realização de operação tapa buracos na Rua Sem. Salgado Filho, B. 
São Jorge, Vereador Jaime Fragoso; 1465/813/07 – Solicitando a secretaria de obras a 
realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua Selbach, B. Fey, Vereador 
Jaime Fragoso; 1466/814/07 - Reforçando pedido pra que o Executivo determine ao setor 
competente melhorias nas ruas dos Bairros Braganholo e Medianeira, pois muitas delas 
encontra-se em péssimo estado de conservação, Vereador Felipe Sálvia; 1467/815/07 -
Solicita para que as Secretarias de Obras e do Planejamento e Urbanismo viabilizem com 
urgência a continuidade das obras do Projeto Novo Trânsito antes do mês de dezembro de 
2007, conforme reportagem do Jornal Diário da Manhã do dia 11 de julho de 2007, página 
03.Solicitação de empresários, motoristas, moradores e pedestres, Vereador Adroaldo De 
Carli; 1468/816/07 - Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de melhorias no 
trecho do calçamento e de limpeza em toda a extensão da Rua Paisandú, localizada no Bairro 
Glória. Solicitação de moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 1469/817/07 - Solicita para que 
a Secretaria de Obras realize operação tapa buracos, cascalhamento e limpeza em toda a 
extensão da rua Edmundo J. Leff, pois a mesma possui muitos buracos, localizada no bairro 
Loeff. Solicitação de moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 1470/818/07 - Solicita para que 
a Secretaria de Obras realize operação tapa buracos, cascalhamento e limpeza no trecho da 
rua sem calçamento da rua Eça de Queiroz, pois a mesma possui muitos buracos, localizada 
no bairro Loeff/Braganholo. Solicitação de moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 
1471/819/07 - Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de melhorias no trecho 
do calçamento e de limpeza em toda a extensão das ruas Flávio Gobbi e José Gobbi, 
localizadas no Bairro Boa Vista. Solicitação de moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 
1472/820/07 - Solicita para que a Secretaria de Obras realize operação tapa buracos e 
limpeza em toda a extensão da rua Luiz Guanella, pois a mesma possui muitos buracos, 
localizada no Bairro Boa Vista. Solicitação de moradores e empresários, Vereador Adroaldo 
De Carli; 1473/821/07 - Reitera por mais uma vez o pedido para que realize com máxima 
urgência a melhoria na Rua Antônio Pasin, Bairro Dileta, Vereador Cláudio Santos; 
1474/822/07 - Reitera, mais uma vez, o pedido com urgência de melhoria na Rua Honorato 
Fortunato Piccini, Bairro Dileta, Vereador Cláudio Santos; 1475/823/07 - Solicita ao Poder 
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Executivo para que determine à Secretaria Municipal de Obras a imediata melhoria na Rua 
Oniva de Moura, Bairro Sommer, Vereador Cláudio Santos; 1476/823/07 - Solicita à Secretaria 
de Obras para que efetue com urgência, melhorias na Rua Anália Weber, Bairro Sommer, 
Vereador Cláudio Santos; 1477/824/07 - Solicita à Secretaria de Obras para que efetue 
melhorias na Rua Humberto Lampert, Vila Rica, Vereador Cláudio Santos; 1478/825/07 - 
Solicita à Secretaria de Obras cm urgência uma operação tapa buracos na rua Senador 
Salgado Filho parte com asfalto no bairro Conceição, Vereador Cláudio Santos; Solicita à 
Secretaria de Obras cm urgência uma operação tapa buracos na rua Henrique Theodoro 
Schutz, parte com asfalto no bairro Vila Rica, Vereador Cláudio Santos; 1480/827/07 - Solicita 
à Secretaria de Obras cm urgência uma operação tapa buracos ao longo da Avenida Flores da 
Cunha, Vereador Cláudio Santos; 1481/828/07 - Solicitando ao setor competente que realize 
com a maior brevidade possível, melhorias na rua Armando Farina, entre as ruas São Vicente 
da Paulo e Vicente Henrique Tormann, no bairro Alvorada, Vereador Felipe Sálvia; 
1483/829/07 – Solicita conclusão do asfalto na Rua Ipiranga, devido ao péssimo estado do 
trecho onde ainda existe calçamento, cheio de buracos e desníveis, recapeamento asfáltico, 
com urgência, na Rua Antonio Pasin, Bairro Dileta, pois a mesma encontra-se intransitável, 
conserto do calçamento na  Rua Monte Alegre, Bairro floresta, pois a mesma encontra-se em 
péssimo estado; recapeamento asfáltico na rua Ibaré, Bairro Floresta, pois a mesma está 
cheia de buracos, conserto do calçamento na rua Rio Negro, Bairro Floresta, concerto do 
calçamento na Rua Polidoro Albuquerque, até a Rua Ipiranga a após, até a ponte, 
recapeamento asfáltico, Vereador Vilson Paese; Presidente Vereador Vilson Paese; a seguir 
convido o secretário para fazer a leitura dos requerimentos dos vereadores na noite de hoje; 
Secretário Vereador Paulo Silva; requerimentos: 1484/216/07 – Solicita que seja 
providenciado a confecção de uma placa, para ser entregue ao Coronel Waldir João Reis 
Cerutti, comandante da Brigada Militar, como forma de reconhecimento deste Poder 
Legislativo, pelos excelentes serviços prestados, no comando do CRPO (Comando Regional 
Policia Ostensiva) região do planalto. A entrega desta homenagem, se realizará durante a 
reunião ordinária, em dia a ser definido pela presidência desta casa, Vereador Paulo Silva; 
1485/217/07 - O Vereador abaixo assinado solicita que após lido em plenário, e deferida na 
forma regimental, seja enviado ofício ao SR Romeu Giacomeli Presidente da Eletrocar, para 
que solicitando ao departamento técnico da empresa para realizar uma visita na Rua Ângelo 
M. Gobbi frente ao n° 32, para que sejam tomadas as devidas providências sobre a troca da 
lâmpada queimada e também na Rua Otto Albino Guerardht, frente ao n° 371 solucionar 
problema de curto circuito (acende e apaga da lâmpada do poste). Ambas ruas localizadas no 
Bairro Sommer. Solicitação de moradores. Após verificação, com estas providências, 
solucionará definitivamente este problema da escuridão das ruas, zelando pela segurança dos 
motoristas e moradores desta localidade, Vereador Adroaldo De Carli; 1486/218/07 - O 
Vereador abaixo assinado solicita que após lido em plenário, e deferida na forma regimental, 
seja enviado ofício ao Tenente Cel. Aderli Maximino Dal Bosco, comandante da Brigada Militar 
de Carazinho para que estude a possibilidade da disponibilização de viaturas, para fazer 
trabalho direcionado aos bairros Sommer e Profilurb – Sommer, devido ao grande número de 
assaltos e arrombamentos em estabelecimentos comerciais e residências, e também a 
efetivação de um policial para fazer ronda diária. Com estas medidas, zelará pela segurança 
dos motoristas e moradores desta localidade. Solicitação de moradores e comerciantes, 
Vereador Adroaldo De Carli; 1487/219/07 - PEDIDO DE INFORMAÇÕES: 1 – Quantas 
unidades habitacionais foram construídas exclusivamente com recursos da Prefeitura 
Municipal de Carazinho na atual administração, e onde as mesmas foram construídas? 2 – 
Quantas unidades habitacionais foram construídas em parceria com outras entidades, como 
cooperativas, e onde foram construídas?3 – Nas casas que foram construídas em parceria 
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com a Cooperativa Habitacional Evangélica, conforme informações do Secretário Gilnei Jarré, 
onde o Município entrou com uma participação tão significativa de infra-estrutura e viabilização 
de água e luz, qual os critérios de avaliação utilizados para seleção dos beneficiados? 4 – 
Qual é a participação dos beneficiados? Ou seja, qual o valor dispensado mensalmente pelos 
mesmos para pagamento do imóvel? 5 – E as pessoas pobres, aqueles moradores mais 
humildes, que residem em casas precariamente construídas em beiras de sangas e 
barrancos, que não tem como comprovar renda, que não tem renda na maioria dos casos, 
essas pessoas tem ou terão acesso a estas unidades habitacionais construídas em parceria 
com outras entidades?  6 – Outros municípios vizinhos construíram unidades 
habitacionais, inclusive de madeira, com recursos do próprio município para beneficiar aquele 
cidadão mais humilde. E Carazinho, há algum projeto neste sentido? Serão construídas casas 
populares para atender essa demanda, sem que o beneficiado tenha que dar sua participação, 
a não ser com a mão e obra, em forma de mutirão? 7 – Se há projeto neste sentido, quando 
será colocado em prática e quantas serão as famílias beneficiadas? 8 – Encaminhar uma 
relação completa de todas as unidade habitacionais construídas, conforme declarações do 
Secretário Gilnei Jarré na Edição do Jornal Diário da Manhã do último dia 12 de julho, com 
nome do beneficiado e endereço, bem como de todas as famílias que receberam melhorias 
como reformas e ampliações e construção de banheiros, 9- Enviar também uma relação das 
pessoas inscritas e que aguardam a construção de novas unidades habitacionais. 
JUSTIFICATIVA: A construção de unidades habitacionais populares é muito importante, 
especialmente porque precisamos fazer a inclusão social destas pessoas que moram em 
casas precariamente construídas em áreas de risco, combatendo assim as desigualdades, por 
isso nosso desejo é de que sejam também contempladas pessoas que não tenham renda ou 
recebam até um salário mínimo, pois estes também têm o direito à moradia digna, afinal de 
contas “lona preta” o que é, é também matéria prima utilizada para construção de casas, ou 
apenas uma forma de socorro quando do acontecimento de uma calamidade? Ao nosso ver 
construir casas para o povo, dar dignidade para as famílias viverem não deve ser considerada 
uma medida eleitoral e sim uma forma de proporcionar a todos o direito a moradia, que nos é 
assegurado no Artigo 6º da Constituição Federal, como direito fundamental do ser humano. 
Como representante de nossa comunidade, sempre vou sair em defesa da moradia para todas 
as pessoas, pois considero fator primordial para a garantia da cidadania e da dignidade 
humana, Vereador Felipe Sálvia; 1488/220/07 – Solicita que seja enviado oficio ao Presidente 
da Assembléia Legislativa do RS e demais Lideranças das Bancadas com assento na referida 
casa, para que estudem a viabilidade de implantar em todos os órgão públicos do Estado do 
RS o salário mínimo regional que refere-se ao salário mínimo menor de R$ 430,22 e o maior 
mínimo regional em R$ 468,28. Solicitamos para que desenvolvam uma revisão quanto à 
referida lei para que se faça valer em todos os órgãos e autarquias públicas de nosso Estado, 
onde ainda muitas administrações de municípios gaúchos incorporam vale alimentação, 
transporte e outros benefícios como triênios e qüinqüênios, mas que em contra partida o piso 
salarial não chega a R$ 300,00, causando uma defasagem imensa nos vencimentos dos 
nossos servidores públicos, Vereador Luiz Leite; Presidente Vereador Vilson Paese; a 
seguir solicito ao secretário que faça a leitura das moções dos vereadores; Secretário 
Vereador Paulo Silva; moções: 1489/286/07 – Solicita que seja enviado oficio de 
congratulações a ESCOLA DE PAIS DO BRASIL EM CARAZINHO, em nome do Casal 
Everson e Valéska Walber componentes da comissão Fundadora, que em solenidade no dia 
11/07 realizou-se o lançamento da fundação em nossa cidade, que objetiva uma maior 
conscientização e preparação para a paternidade e maternidade. A comissão fundadora os 
nossos votos de pleno sucesso na realização de seu projeto, que vem contribuir com a 
estruturação e fortalecimento das famílias do nosso município, Vereadores Cláudio Santos, 
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Vilson Paese e Jaime Fragoso; 1490/287/07 – Solcito que seja enviado ofício ao Casal 
Everson e Waléska Walber, representantes da Escola de Pais de nosso município, 
cumprimentando-os pela cerimônia de lançamento da Escola de Pais em Carazinho e pela 
belíssima iniciativa de trazer ao nosso município esta oportunidade para que os pais possam 
participar mais efetivamente da educação dos filhos, pois atualmente os pais estão 
terceirizando essa função, que são delegadas as outras entidades, sendo que aos pais cabe 
também essa função de educar, pelo exemplo que podem e devem dar aos filhos, Vereador 
Felipe Sálvia; 1491/288/07 - Solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário 
para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Fundação Escola de Pais de Carazinho, 
na pessoa da Senhora Valéska Walber – Psicóloga e comissão fundadora, pelo lançamento 
da fundação realizado no dia 11 de julho de 2007 nas dependências da 
ACIC/CDL.Objetivando uma maior conscientização e preparação para a paternidade e 
maternidade. A entidade é um movimento particular, voluntário e gratuito, estando aberto a 
todos os pais, futuros pais, educadores. E pretende ajudar todas as pessoas a exercerem 
suas funções educativas na família e na sociedade. Desejamos  sucesso a todos, Vereador 
Adroaldo De Carli; 1492/289/07 - Solicita que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação 
dos senhores Edis, seja enviado ofício ao Sindicato Rural de Carazinho e a Farsul, 
manifestando nosso apoio a Manifestação realizada durante os dias 12 e 13 do corrente, junto 
a Fazenda Coqueiros, de propriedade do Sr. Félix Guerra, com o propósito de mostrar a todo 
estado e principalmente as autoridades o que esta acontecendo em termos de prejuízos na 
Fazenda Coqueiros, servindo de exemplo para a defesa de propriedades produtivas em todo o 
estado do Rio Grande do Sul, Assim como os ruralistas, acreditamos que o país todo deve 
ficar a par do que em acontecendo na Fazenda Coqueiros, que já sofreu todo tipo de invasões 
possíveis, com prejuízos incalculáveis e que até então, nada foi feito pelas autoridades para 
modificar esta situação. Acreditamos e estamos esperançosos de que a Constituição Federal, 
será respeitada, pois esta, determina que as fazendas produtivas não podem ser 
desapropriadas, o que é o caso da Fazenda Coqueiros. Desapropriá-la seria um ato de 
irresponsabilidade, incoerência, e ainda estaria se proporcionando uma ameaça a outras 
propriedades produtivas de nosso país, que viriam a correr o mesmo risco, Vereador Felipe 
Sálvia; 1493/290/07 - seja enviado ofício parabenizando o Sindicato Rural de Carazinho, na 
pessoa do Senhor Presidente Jânio Henrique Siqueira Pacheco, pela realização do Ato 
Público em defesa do Direito de Propriedade – não às desapropriações de empresas rurais 
produtivas, realizado nos dias 12 e 13 de julho de 2007 com manifestações na Fazenda 
Coqueiros e em Carazinho. Defendendo o direito das pequenas, médias e grandes 
propriedades rurais, contra ações do MST e em defesa de um Direito Constitucional que é a 
Defesa da Propriedade Privada. O Poder Legislativo está permanentemente a Vossa 
disposição para discutir ações e necessidades na defesa da Lei em prol da Agricultura 
Regional. Desejamos sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 1494/291/07 - solicita na 
forma regimental, que depois de submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício 
parabenizando ao Sr. Marcos Oliveira  representando a Equipe da Parmalat B pela conquista 
do título de goleiro menos vazado do campeonato de Futsal Livre  promovido pelo Sesi, 
também que conquistou o Segundo lugar no referido torneio, Vereador Josélio Guerra; 
1495/292/07 - solicita na forma regimental, que depois de submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício parabenizando ao Sr. Patrike Pasqualotto representando a 
Equipe da Parmalat B pela conquista do título de goleador  do Campeonato de Futsal Livre  
promovido pela Sesi, também que conquistou o Segundo lugar no referido torneio, Vereador 
Josélio Guerra; 1496/293/07 - solicita na forma regimental, que depois de submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Equipe Correio do 
Povo/Marchetti/Rodocar pela conquista do título de Campeão do Campeonato de Futsal Livre  
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promovido pela Sesi, e também a Equipe Parmalat B que conquistou o Segundo lugar no 
referido torneio, Vereador Josélio Guerra; 1497/294/07 - solicita na forma regimental, que 
depois de submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a equipe 
BALIN pela conquista do título de Vice-Campeão do Torneio de Bocha nas canchas de areia, 
pois apóia esse esporte, Vereador Josélio Guerra; 1498/295/07 - solicita na forma regimental, 
que depois de submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a 
equipe PIDÃO pela conquista do título de Campeão do Torneio de Bocha nas canchas de 
areia, pois apóia esse esporte, Vereador Josélio Guerra; 1499/296/07 - solicita na forma 
regimental, que depois de submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício 
parabenizando a Equipe Jabá Jiu-Jitsu  como a todos os integrantes da equipe Professor 
Renato Luca,  João Zanotelli, Diogo Vilodre (minhoca) Carlos Heitor Kirst  (Keko), Fred Kirst, 
César de Carli  e Mamedio Zanatta que no dia 30/06 no colégio Americano em Porto Alegre 
defenderam nossa cidade trazendo títulos. Os atletas carazinhenses Diogo Vilodre conquistou 
o Vice  na categoria Superior pesado e Campeão absoluto,  Fred Kirst trazendo o titulo de 
Campeão  na categoria Peso Pesado e César de Carli Campeão na categoria Peso Médio, 
Vereador Josélio Guerra; 1500/297/07 - solicita na forma regimental, que depois de submetido 
ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Pinheiro Atlético Clube que 
completou 50 anos no dia 13 de julho. A comemoração foi realizada no dia 13 no Ginásio João 
Marek com um tradicional Galeto com Massa e contou com a presença de todos atletas e 
colaboradores, Vereador Josélio Guerra; 1501/298/07 - solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o Pinheiro Atlético 
Clube de Carazinho, na pessoa do Senhor Presidente Jorge Camargo,  pelas comemorações 
aos 50 anos de fundação do clube realizadas no dia 14 de julho de 2007 nas dependências do 
Ginásio João Marek . Desejamos a direção e demais colaboradores sucesso a todos, 
Vereador Adroaldo De Carli; 1502/299/07 – Solicita que seja enviado oficio  parabenizando o 
Sindicato dos Comerciários junto com o centro de educação Pequeno Comerciário e Pela 
UACC União de Bairros de Carazinho pela Campanha do Agasalho Pequeno Comerciário 
Solidário que arrecadou agasalhos para pessoas carentes de nossa comunidade que 
começaram a ser distribuídos no dia 12/07/07, Vereador Josélio Guerra; 1503/300/07 - solicita 
na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício 
parabenizando o Sindicato dos Comerciários de Carazinho, na pessoa do Senhor Presidente 
Ivomar de Andrade,  pela realização da Campanha Pequeno Comerciário Solidário e entrega 
dos agasalhos no dia 12 de julho de 2007  para as famílias necessitadas em diversas regiões 
da cidade. As temperaturas muito baixas e a carência enfrentada por muitas pessoas em 
nosso município puderam ser amenizadas com este gesto de solidariedade promovido por 
todos aqueles que colaboraram com a campanha, doando o que lhe sobra para alguém 
necessitado. Desejamos a direção e demais colaboradores sucesso a todos, Vereador 
Adroaldo De Carli; 1504/301/07 - solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário 
para aprovação, seja enviado ofício parabenizando ao o Programa Vida Urgente de 
Carazinho, na pessoa da Sra. Camila Helena Britto dos Santos – psicóloga escolar do Colégio 
La Salle, pela formatura dos voluntários que participaram do Programa de Capacitação de 
Voluntariado Jovem, promovido pela Fundação Thiago  de Moraes Gonzaga, realizada no dia 
06 de julho de 2007. Sendo o objetivo de desenvolver ações de prevenção e conscientização 
no transito, focadas nos jovens através do programa Vida Urgente, visando ampliar os locais 
de atuação através dos novos voluntários em todo o estado.Desejamos a direção e formandos 
sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 1505/302/07 - solicita na forma regimental, que 
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de reconhecimento e 
agradecimento à direção da Empresa Glória de Transportes Coletivos Urbanos, pelos 
relevantes serviços sociais prestados à comunidade carazinhense, Vereador Cláudio Santos; 



 7 

Presidente Vereador Vilson Paese; após a leitura do expediente, das indicações, 
requerimentos e moções e antes que nós solicitamos aos lideres de bancadas se faremos o 
grande expediente ou não eu quero fazer o registro das pessoas que se encontram nesse 
plenário nesta noite de segunda-feira dia 16, Tarso Martini, diretor de esportes da UACC, o 
Nelson Portilho, professora Vera, a Nilce Pasin, Romano Guerra, presidente do PMDB, Ana 
Maria, rádio Gazeta,  Olmiro Silveira, Leandro Becker, Jornal Diário da Manhã e Milton Muller, 
é um prazer recebê-los na noite de hoje, eu solicito ao líder da bancada, questão de ordem 
Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; Questão de ordem senhor presidente, eu 
gostaria, conforme acordo de liderança, de todos os partidos dessa casa, já há um acordo 
para suprimir o grande expediente, eu gostaria de fazer outro requerimento verbal para que os 
requerimentos e as moções fossem votados em bloco, requerimentos e moções, menos 
projetos; Presidente Vereador Vilson Paese; eu pergunto ao Vereador Felipe Sálvia, já 
houve esse acordo das lideranças para que fique em ata, que suprimimos o grande 
expediente por acordo das lideranças dos paridos, questão de ordem Vereador Jaime 
Fragoso; Vereador Jaime Fragoso; nós estamos de acordo mas o pedido de informação 
colocar em destaque, pode ser em bloco, mas o pedido de informação em destaque; 
Presidente Vereador Vilson Paese; nós colocaremos então em destaque vereador, vamos 
então, sem intervalo regimental, solicito ao secretário para ler o nº e autor dos requerimentos; 
Secretário Vereador Paulo Silva; requerimentos nº 3 Vereador Adroaldo De Carli, bancada 
do PMDB, oficio ao Tenente coronel Derli Maximiniano Dalbosco; Vereador Adroaldo De Carli 
nº 2, bancada do PMDB,  ao Sr. Romeu Giacomelli, gerente da Eletrocar, solicitando um 
técnico para que compareça a rua Angelo Gobbi nº 32, e Vereador Luiz Leite bancada do 
PDT, com referencia ao encaminhamento a Assembléia Legislativa do Ri Grande do Sul; 
Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em discussão a urgência dos três requerimentos, 
está em discussão a urgência, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado 
por unanimidade; está agora em discussão os três requerimentos com as urgências já 
aprovadas, para discutir Vereador Luiz Leite, bancada do PDT; Vereador Luiz Leite; senhor 
presidente, senhores vereadores, este requerimento que elaboramos foi no sentido de buscar 
as diferenças que existem entre os pisos salariais em nosso estado, existe um mínimo e um 
máximo, teto mínimo de R$ 430,22 e o teto máximo de R$ 468,28 então preocupado com a 
situação que o resto dos servidores do interior do estado, principalmente funcionários públicos 
das nossas prefeituras, de outros órgãos e autarquias públicas, infelizmente se encontram em 
muitos casos com o piso em duzentos e oitenta e poucos reais, por haver essa desigualdade, 
e o que eles alegam, alegam que eles tem o Triênio, tem qüinqüênios, tem vale alimentação, 
tem vale transportes, mas eu acredito, senhor presidente, demais pessoas que se encontram 
no plenário, que isto não faz parte da incorporação do salário, e sim são incentivos que as 
pessoas tem, por exemplo, aqui em Carazinho, o triênio e o qüinqüênio, ele substitui o FGTS, 
então são coisas dessa natureza que me levaram a discordar dos pisos salariais do nosso 
estado que divergem muito, de uma cidade para outra, e também quanto ao piso salarial do 
estado, então nesse sentido estou pedindo ao presidente da Assembléia Legislativa do estado 
do Rio Grande do Sul, e demais lideres de bancada de vários partidos que compõe a 
assembléia legislativa, para que desenvolvam um estudo, para que busque um denominador 
comum, entre o teto máximo e o mínimo do salário do estado, para que possam preencher 
esta lacuna que está acontecendo hoje com os nossos servidores, hoje os nossos servidores 
estão recolhendo INSS sobre o piso mínimo, logicamente que uns ganham dois pisos outros 
ganham o mínimo do mínimo possível, então isso aí não tem cabimento, ficar tão abaixo do 
piso do salário que já é o mínimo de R$ 430,22 que é o que o estado paga, outros incentivos, 
isso aí é uma coisa natural, começa lá na empresa privada com o vale alimentação, com o 
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vale transporte, e outros benefícios que as empresas estendem, eu acho que os municípios 
não poderiam ser deferentes, e não incorporar como se fosse parte dos salários pagos, então 
essa é a minha preocupação para que os servidores públicos de nossa cidade e de outras 
cidades do Rio Grande do Sul, possam recuperar suas perdas salariais que vem sofrendo há 
muitas décadas, muito obrigado senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; 
continua em discussão os requerimentos, para discutir Vereador Paulo Silva, bancada do 
PTB; Vereador Paulo Silva; senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas 
presentes já nominadas, entrei com um requerimento, senhor presidente, à mesa diretora, 
solicitando que esta casa prestasse homenagem ao coronel Cerutti, tendo em vista que se 
aposenta, está indo para a reserva, e acompanhava um requerimento muito bem 
acompanhado do Vereador Felipe Sálvia com referencia a questão aqui do sem terra, depois 
dessa brilhante manifestação da Farsul, e também houve a manifestação da Famurs, por 
intermédio de seus prefeitos, e que também há de ter, tenho certeza, sem sombra de dúvida a 
Ascamaja, a manifestação de que Carazinho está sendo focado e voltado numa questão tão 
importante desta invasão nas proximidades aqui da nossa cidade que pertence a Coqueiros 
do Sul, e nessa questão, eu acho que é muito importante à valorização de um comandante 
pelo qual fez e sem sombra de dúvidas não deixou a desejar, gerando, tenho certeza, bons 
frutos, no sentido de não acontecer, talvez o que aconteceu no Carajás, aquele grande 
problema que tornou-se efeito negativo em todo o pais, obviamente essa casa eu acho que 
tem, diversos representantes, diversos partidos, o reconhecimento a esse comandante que eu 
penso que seria o mínimo, então por isso eu peço senhor presidente, demais vereadores que 
fosse deferido o pedido e que na verdade agente pudesse prestar essa homenagem numa 
reunião normal ao comandante Cerutti, que hoje  encontra-se já na reserva, seria isso senhor 
presidente, senhores vereadores, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; 
continua me discussão, solicito ao Vereador Felipe Sálvia que assuma os trabalhos da mesa 
para que possa discutir; Presidente Vereador Felipe Sálvia; com a palavra Vereador Vilson 
Paese bancada do PDT, pelo espaço necessário; Vereador Vilson Paese; senhor presidente, 
senhoras e senhores que estão no plenário a nossa saudação mais uma vez, senhores 
vereadores, funcionários dessa casa, no dia 11 com relação ao requerimento que o Paulo, 
secretário da mesa faz para que o Coronel Cerutti receba do Poder Legislativo o 
reconhecimento de uma placa desse poder quero dizer ao vereador que a mesa realmente 
reconhece os trabalhos do coronel Cerutti, pelo que ele vem fazendo a nível de região, em 
Passo Fundo, e também com relação ao que hoje, da forma como se encontra a fazenda 
coqueiros, no dia 11 senhores vereadores, estiveram aqui todo o comando da brigada militar, 
da região norte, comandos de vários municípios, coronéis, tenente coronéis, major, capitães, e 
mais tenente da brigada militar, em torno de uns 130 oficiais e o comando da brigada militar 
deixou para essa casa, o agradecimento de nós termos cedido a instalação e também do 
trabalho que a Câmara, Vereador Felipe Sálvia presidente, reconhecendo o trabalho e o apoio 
que o legislativo sempre deu à brigada militar e principalmente nesse trabalho exaustivo que a 
brigada vem tendo, a policia militar de nosso estado, com relação ao problema desses 
acampamentos que existem, desses sem terras que nós estivemos no local, por convite 
também do sindicato, Vereador Cláudio Santos, Vereador Jaime Fragoso, Vereador Vilson 
Paese, e outros vereadores não puderam ir mas todos queriam estar presentes, nós fomos 
num giro ver todos os acampamentos, os problemas que está acontecendo na fazenda, é um 
absurdo uma propriedade que te quase três milhões de arvores plantadas, eucaliptos e pinus, 
fora à nata nativa, 600 hectares de pastagens que os proprietários da fronteira diziam, e eu 
não me desvio do assunto agora, porque tem um requerimento nesse sentido, então estou 
falando dentro do requerimento, proprietário lá de São Gabriel dizia, nós não temos nada 
desse tipo e pastagem para os nossos animais, estou olhando aqui e o proprietário não pode 
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largar seus animais, e aí, nesse período que nós estávamos lá, nós vimos o gado na 
pastagem, era gado desses ditos sem terra,  desses anarquistas, o único gado que estava lá 
dentro era deles, e nesse tempo que nós passávamos no acampamento, e respeito, com a 
brigada militar na frente, ao meio da carreata, no final, ao lado, era um aparato de brigadiano, 
mesmo assim eles nos afrontaram dando três tiros, mostrando realmente um poder de fogo, 
que eles tem, e aí eu fico a me perguntar senhor presidente, senhores vereadores, imprensa 
aqui presente, o meio ambiente, se nós cortarmos  uma arvore que nós plantamos, nós somos 
processados ou denunciados, mas para eles, eles derrubaram mato, queimaram outro mato, 
separado, destrói, sanga d’agua, fonte d’agua, e para eles nada acontece, e aí nós nos 
perguntamos, se a justiça cumpre os papéis das leis que faz, são os políticos, legisladores, se 
a política está cumprindo, mas então que lei é essa que protege o delinqüente, o rigor da lei 
esta para quem paga impostos, para as pessoas de bem, e o favor da lei está para os 
delinqüentes, porque nós não podemos chamar de outra forma, ninguém aqui desta casa, 
imprensa, vocês que estão aí, professoras que estão nos ouvindo nesse momento, é contra 
uma reforma agrária, e eu acho que a reforma agrária tem que acontecer, mas uma reforma 
agrária com decência e respeitando a propriedade, e propriedade que está sendo cultivada e 
produzindo, e produzindo bem, e mais senhores vereadores, se isso acontecer do Incra 
determinar de haver a desapropriação por R$ 30.000.000,00 por R$ 100.000.000,00 desculpa, 
é o custo da terra, R$ 100.000.000,00 e o preço do mato nativo e as arvores estão lá, o valor é 
mais de R$ 300.000.000,00 e isso não vai constar para desapropriação, dentro de dez anos e 
vocês devem conhecer quando começou o movimento na encruzilhada natalino, a fazenda 
Anoni era um mato só, não encontra mais uma arvore, isso é um pulmão verde, para o nosso 
oxigênio, então nós queremos uma reforma, mas não da forma que está aí, seja quem for o 
proprietário, mas vamos respeitar, área que é produtiva, então nesse sentido, então nós 
aceitamos e tenho certeza que toda mesa diretora, presidente, secretário e o terceiro vice, e 
os demais vereadores, concordam com nós darmos essa placa de reconhecimento ao coronel 
Cerutti e dando a ele nós estamos reconhecendo todo o trabalho da brigada militar, e a 
brigada militar agradece o Poder Legislativo de Carazinho, reconhece o trabalho e o apoio que 
o Poder Legislativo deu para a brigada militar, nesse conflito todo que se implantou nesse 
portal de Carazinho, que se nós não cuidarmos dessa forma e não dermos apoio amanha 
depois será outras fazendas, e mais fazendas produtivas e realmente não é isso que nós 
queremos, era isso senhor presidente, senhores vereadores nosso muito obrigado; 
Presidente Vereador Felipe Sálvia; devolvo os trabalhos ao presidente Paese, vai usar a 
palavra Vereador Cláudio Santos? Com a palavra Vereador Cláudio Santos; Vereador 
Cláudio Santos; Senhor Presidente, colegas vereadores as pessoas da imprensa e demais 
pessoas que participam da reunião, servidores da casa quero pedir senhor presidente pro 
Vereador Paulo Silva pra que subscrevesse também esse requerimento e acredito eu  os 
demais vereadores que estiveram na Legislatura passada acredito que lembram já nos 
confrontos onde o Coronel Ceruti vem através da Brigada Militar trabalhar em Carazinho, mais 
precisamente na fazenda Coqueiros ele já teve o reconhecimento desta Casa na Legislatura 
passada, mas como esta casa representa sem dúvida a comunidade de Carazinho, nada mais 
justo que premia-lo mais uma vez pelo seu trabalho, ele estava na, e ele estava no dia 
também que nos estivemos na quinta feira passada junto com o Vereador Jaime e o Vereador 
Paese, o Coronel Ceruti estava também ali muito embora já esteja se aposentando indo pra 
reserva,  mas é o importante dizer que nós estivemos lá defendo aquilo que outros vereadores 
no caso do Vereador Luiz leite, Vereador Mafalda, Vereador Azir, Vereador Paulo Silva, este 
vereador também, já vínhamos defendendo desde a Legislatura passada quando aconteceu 
toda esta situação na Fazenda Coqueiros imagine o que deve, que deve sentir o proprietário 
desta fazenda como diz o Vereador Paese se o incra resolver simplesmente pagar aquilo que 
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deve-se pagar, mas não só por isso, nós também já fizemos na Legislatura passada, sabendo 
que era inconstitucional e respeitando a inconstitucionalidade nós também fomos favoráveis 
aos agricultores quando aprovamos um projeto para o plantio transgênico em carazinho, 
mesmo os Vereadores tendo consciência de que era inconstitucional, mas para que as 
agricultoras tivessem certeza de que Carazinho estivesse junto com eles, e o que mais me 
chamou atenção Vereador Paese Vereador Jaime, pessoas, e o pessoal que esteve lá pode 
ver também, pode verificar isso através de binóculo porque a distância tinha que ser 
respeitada, é a forma desumana que vive mulheres e crianças principalmente nesses 
acampamentos, chovia, fazia frio e a gente podia observar crianças mal agasalhadas em 
barracos de lona de plástico muitos deles brincando, só de forma, de binóculo foi o que eu 
disse Presidente porque próximo não dava pra chegar então se o governo federal que não 
conhece realmente a situação da Fazenda Guerra da Fazenda Coqueiros de Felix Guerra e de 
tantas outras aqui no Rio Grande do Sul, que esse é o medo dos latifundiários, esse é o medo 
dos proprietários rurais de que a partir do momento em que aconteça uma, certamente a 
jurisprudência acontecerá e os outros vão vir pelo mesmo caminho, isso sim nos preocupa, 
porque plantar, replantar, ter gado, ter soja, trigo, enfim, pinos, eucalipto, araucária, ter todas 
essas plantações, e tudo isso dentro dessa fazendo, eu acredito que  isso é fazer social, 
agora, o que não é nada social é ver aquelas crianças, aquelas senhoras e aquelas pessoas 
porque não dizer de um modo geral passando por necessidades nesse acampamento, eu 
acredito que nós como Poder Legislativo mais uma vez demonstrou estar ao lado daqueles 
que trazem as divisas financeiras para o município de Carazinho e defender, porque esses 
com certeza gastam e agregam dentro do Município de Carazinho enquanto que os sem terra 
além de tomarem conta de leitos dos hospitais porque são obrigados, o hospital é obrigado a 
internar-se qualquer cidadão que precisar, acabam tomando o leito de carazinhenses muitas 
vezes o hospital sendo super lotado então fica a preocupação senhor presidente neste 
sentido, da Câmara que esteve presente e parabenizando pela atitude do Vereador Paulo 
Silva,  escroamento do Coronel Ceruti que entra pra reserva, mas  que entra sem dúvida 
nenhuma deixando um belo serviço prestado ao planalto médio, mas principalmente a essa 
região de Carazinho mais ainda essencialmente na questão da fazenda coqueiros; Presidente 
Vereador Vilson Paese; Continua em discussão, não havendo mais vereador que queira 
discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se 
manifestem está aprovado os três requerimentos por unanimidade, antes que nós colocamos 
o Pedido de Informação em votação quero registrar também a presença do Doutor Adroaldo 
Silveira, do Tio Pisca da Rádio Comunitária e também o Professor Savof, sejam bem vindos à 
casa do povo sempre, solicito ao Secretário que proceda então, o numero e o autor do 
requerimento, pedido de informação; Secretário Vereador Paulo Silva; Pedido de informação 
Vereador Felipe Sálvia, é o  de numero quatro, solicita através de nove itens já lido 
anteriormente na ordem de leitura dos requerimentos autor Vereador Felipe Sálvia, bancada 
PDT, encaminhando ao Senhor Presidente;  Presidente Vereador Vilson Paese; Também 
registramos a presença do Luiz Moraes da Rotoplastic, coloco em discussão a urgência do 
pedido de informação, não havendo vereador que queira se pronunciar coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem aprovado por 
unanimidade está em discussão o Pedido de Informação com a urgência já aprovada para 
discutir Vereador Felipe Sálvia, autor do requerimento de Pedido de Informação; Vereador 
Felipe Sálvia; Senhor presidente, senhores vereadores pessoas que assistem a reunião na 
casa do povo na noite de hoje especial à imprensa, rádio gazeta, diário da manhã, rádio 
comunitária, meu amigo advogado Adroaldo Silveira, Tarso Martini, o Portilio, enfim os 
professores, sejam bem vindos na casa do povo na noite de hoje eu gostaria Senhor 
Presidente antes de eu começar a discutir o Pedido de Informação de discutir um pouco o que 
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foi discutido antes nos requerimentos para não vir duas vezes a essa tribuna eu gostaria de 
dizer que tudo que o Senhor falou sobre esses requerimentos e moções que eu tenho enviado 
em defesa da Fazenda Coqueiros e essa casa é testemunha da minha luta que há muito 
tempo eu venho lutando através de requerimento para Lula, pra Deputados Federais, 
estaduais, Procuradores, Promotores, Juizes enfim todas as autoridades deste país alertando 
pra situação da Fazenda Coqueiros a minha preocupação é a sua preocupação quando diz 
que se tomarem essa propriedade que é produtiva, vão começar por outras nessa região, 
Carazinho e região, o meu medo é isso além de tudo o que o Senhor disse, derrubar, o 
Cláudio Santos também disse derrubando árvores, fechando vertentes, nascentes de sangas 
e tal, derrubada de mato também atiram nas juntas dos bois, pro boi morrer longe, ele vai 
mancando e mais morrer lá longe, vai apodrecer , além disso ainda pisoteiam nas ordens 
judiciais, rasgam e pisoteiam então eu não sei onde está a Lei eu não sei mais, mas está de 
parabéns esta Casa porque eu e o vereador Luiz Leite, nós estávamos em Porto Alegre no dia 
12 e 13, num Curso muito, muito bom, um dos melhores cursos que eu fiz na minha vida, 
sobre PPA, sobre LDO e LOA Lei de Orçamento Anual  onde um curso que pra mim foi um 
dos melhores cursos, onde realmente pra pouca gente, não aqueles cursos que fazem pra 
cem pessoas, pra pouca gente, onde realmente a gente aprende mesmo eu trouxe em 
disquete vou passar pra todos os vereadores o que nós aprendemos vem em disquete, vamos 
passar para os vereadores, para os vereadores ver que realmente o curso foi bom e dizer que 
eu apóio o requerimento a Mesa Diretora do Vereador Paulo Silva que quer dar uma placa 
para o Coronel Ceruti de que eu acho esse homem, esse Coronel, que se aposentou, foi pra 
reserva, mas de grande valia para Brigada Militar porque realmente ele fez muito por essa 
fazenda Coqueiros aqui, porque se não fosse ele eu acho que já teriam invadido a mais tempo 
essa fazenda, com prejuízo ao cidadão carazinhense mas vim até essa tribuna senhores 
vereadores, senhor presidente, pra falar sobre o Pedido de Informação que entrei na Casa 
esta noite, é vi no final de semana uma noticia no jornal onde o Secretário Gilnei Jarré falava 
das habitações, reformas que a Prefeitura fez em conjunto com a Cooperativa, sozinha a 
Prefeitura fez e eu não me conformo, não Senhor, eu pedi que me dissesse Legislatura atual, 
as Casas que o Iron fez eu não pedi e me explicasse, lá eu estava lá aquele tempo, eu sabia 
quantas casas foram feitas eu sabia, agora eu quero saber senhores vereadores, com esse 
Pedido de Informação que ele fala em reformas, ele fala em reformas, quem sabe nessas 
reformas senhores vereadores estão às tábuas, as árvores e as madeiras que sumiram lá do 
parque pode ser daí eu me contento, nem falo mais e bato palma aqui na tribuna porque daí a 
gente sabe onde é que está a madeira , olha assim o, esse pedido de informação é para saber 
onde está toda essa madeira também, e saber que eu não acho que tenha quatrocentos e 
cinqüenta casas feita por este governo nessa atual legislatura eu não acho, me mostrem 
aonde é que está se nós formos contar o Lindóia, o Filadélfia, o Passo de Areia, o Passo de 
Areia, Cláudio ali quantas casas tem pronta vocês sabem que não da isso vamos contar as 
reformas, tem quatrocentos e cinqüenta reformas, que bom que tenha quatrocentos e 
cinqüenta reforma, eu quero crer que tenha mesmo mas eu quero saber onde é que está 
quem ganhou, quem ganhou essa reforma, o nome se é Pedro, se é João, se é Maria pra nós 
sabermos quem deu essa madeira quem, pra reforma, quem deu, ha foi o Prefeito, excelente, 
venho aqui e parabenizo o Prefeito, aqui pra imprensa, digo olha eu estava errado, o Prefeito 
estava certo, mas eu quero saber e esse Pedido de Informação é uma maneira de eu fiscalizar 
não me podem  meu direito de vereador de fiscalizar as coisas que são do povo eu sei que 
tenho dito respeito à posição dos vereadores, respeito à posição da situação eu já fui situação 
e sei como é que é, mas o Vereador, a única arma que o povo da Tarso pro Vereador é esse 
aqui ó, essa aqui a latinha pra ele falar em nome do povo é isso que eu tenho feito, é isso que 
eu tenho feito durante toda a minha vida e sempre me elegi assim e não vou mudar meu jeito 
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de ser não, não mudei quando eu estava na situação, não mudei o pessoal fala, mas quando 
tu estava lá tu não falava, falava sim, em reunião eu falava, alguma coisa eu falava e dizia, 
mas eu não era vereador, hoje eu sou vereador, hoje eu sou vereador e posso falar o que eu 
acho errado e posso votar o certo e o errado por isso que eu estou pedindo senhores 
vereadores é a única maneira de nós saber, eu acho que aqui está o furo da madeira do 
parque da cidade acho que aqui nós vamos saber pra onde é que foi esta madeira e onde é 
que está esta madeira nós vamos saber quem deu esta madeira ai eu volto a dizer, vamos 
saber quem deu eu estou naquela investigação que eu prometi pra vocês que eu ia trazer aqui 
ta, eu to naquela investigação ainda, eu tive que viajar, mas eu to conseguindo as pessoas pra 
trazer até esta Casa pra testemunhar aqui nesta tribuna, porque só as pessoas poderiam dizer 
qual o Secretário que deu esta madeira e disse o, fui eu que dei, não é o Prefeito era isso 
Senhor Presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; Continua em discussão, não 
havendo mais Vereador que queira discutir o requerimento de pedido de informação, coloco 
em votação, vereadores favoráveis ao Pedido de Informação permaneçam como estão e os 
contrários se manifestem, está rejeitado o Pedido de Informação por cinco votos a quatro, 
solicito ao Senhor secretário que faça a leitura das moções que irão à votação na noite de 
hoje; Secretário Vereador Paulo Silva; Moções de numero 1 (um) Vilson Paese, Cláudio 
Santos, Jaime Fragoso, Paulo Silva e Josélio Guerra ainda do Vereador Felipe Sálvia e do 
Adroaldo De Carli, Vereador Felipe Sálvia, subscrito por demais vereadores, Vereador Déio 
Bancada do PMDB numero 4 (quatro), numero 5 (cinco) Vereador Josélio Guerra, numero 6 
(seis) vereador Josélio Guerra, numero 7 (sete) vereador Josélio Guerra, numero 8 (oito) o 
mesmo vereador, 9 (nove) o mesmo vereador, 10 (dez) o mesmo, 11 (onze) Josélio Guerra, 
Adroaldo De Carli numero 12 (doze), numero 13 (treze) Adroaldo De Carli, 15 (quinze) 
Adroaldo De Carli e Cláudio Santos numero 17 (dezessete), as moções Senhor Presidente; 
Presidente Vereador Vilson Paese; Após a leitura então pelo secretário do numero e autor 
das moções eu coloco em discussão a urgência das mesmas não havendo vereador que 
queira discutir a urgência coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão 
e os demais que se manifestem está aprovada a urgência por unanimidade está em discussão 
às moções com as urgências já aprovadas não havendo vereador que queira discutir, coloco 
em votação vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem 
está aprovado todas as moções por unanimidade, tem dois projetos que vai a votação na noite 
de hoje um projeto, que nós votamos, o projeto da comissão de justiça assinado por dois 
vereadores e ficou para neste segunda feira na noite de hoje para nós colocarmos em votação 
o parecer da comissão de ordem econômica e social e o projeto mas independente disso, dois 
vereadores solicitaram um parecer do serviço jurídico dessa casa e nós temos o parecer, o 
parecer pra mim não haveria necessidade de ser lido mas se os vereadores acharem que nós 
devemos ler o parecer porque eles colocam aqui que o parecer fica prejudicado, o parecer 
deles porque não pode ir a votação hoje a analise do parecer porque já foi votado pela 
Comissão de Justiça, foi derrubado o parecer da Comissão de Justiça e com isso a votação só 
iria o Parecer da Ordem Econômica e Social hoje e depois o projeto, questão de ordem 
vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; Pra questão de ordem senhor Presidente, até 
entendo e dou razão pra área jurídica desta casa, foi votado o parecer da, e foi rejeitado o 
parecer da Comissão de Justiça , mas aquele dia quando eu pedi, eu pedi para que parasse 
essa reunião e nós pegasse um parecer do jurídico hoje não adianta mais parecer do jurídico, 
está certo eles, mas aquele dia na sessão passada e naquele momento eu gostaria de ter o 
parecer porque o parecer vem inconstitucional do projeto, eu sou totalmente a favor de pegar 
essa pessoa pra trabalhar no museu, sou a favor, mas nós, essa casa sempre votou, sempre 
votou os projetos que vem do IGAM inconstitucionais, são inconstitucionais , agora eu respeito 
como sempre disse o voto do vereador, eu respeito, a gente tem que respeitar esta casa é 
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uma casa democrática, mas eu assumindo a presidência a momentos atrás eu li o parecer do 
advogado estava ali em cima eu li e dou razão, tem razão os advogados de dizer que não vale 
mais nada, vale agora o voto da Comissão de Ordem Econômica e Social; Presidente 
Vereador Vilson Paese; Vereador Felipe Sálvia, na condição de presidente que eu estou nem 
caberia a eu fazer uma explanação de motivos mas quando, tanto a comissão de justiça como 
a de ordem econômica tem os prazos regimentais para dar seus pareceres nós estávamos em 
votação, para mim cancelar a votação no momento não haveria, era intempestivo o 
requerimento de vossa excelência feito verbalmente e eu coloquei aqui que nós iríamos votar 
e foi votado e hoje vai o requerimento de vossa excelência nós temos o maior respeito por 
todos os requerimentos dos demais vereadores e de vossa excelência, mas não tinha mais no 
momento como nós cancelarmos a votação e a presidência deveria naquele momento já ter 
solicitado para comissão de ordem econômica e social o parecer e nós já colocarmos naquela 
noite mesmo o projeto, nem haveria necessidade de nós esperarmos até hoje, mas eu, pra 
nós continuarmos então, solicito ao secretário Paulo Silva que faça a leitura do parecer da 
comissão de ordem econômica e social desse projeto; Secretário Vereador Paulo Silva; 
Senhor presidente parecer da comissão de ordem econômica e social, por um vereador, pela 
maioria, tem pela maioria, em tempo, opinamos pela viabilidade do presente projeto e somos 
favoráveis a sua aprovação, vereador Antonio Azir e Vereador Josélio Guerra e apenas um 
voto do Vereador Luiz Leite presidente que é pela inviabilidade do projeto do qual manifesta a 
sua inviabilidade do projeto seria isso senhor presidente pelo qual o mesmo encontra-se apto 
a ser incluído na ordem do dia, o relator é o presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; 
Vou colocar em votação aqui o parecer da ordem econômica e social e seria dois pareceres, o 
presidente e relator dizendo pela inviabilidade, mas dois integrantes da comissão diz que o 
projeto está apto e pode ser votado que é viável então é naturalmente que a gente coloque em 
votação o parecer aonde tem um numero maior de vereadores está em votação o parecer da 
comissão de ordem econômica e social assinado por dois vereadores que é viável, está em 
discussão, não havendo vereador que queira discutir eu coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado por oito votos a 
favor e um contrário eu coloco agora em discussão o projeto de lei com o parecer já aprovado, 
os dois pareceres, está em discussão, para discutir vereador Cláudio Santos; Vereador 
Cláudio Santos; Senhor presidente, até não é para discussão eu acompanhava atentamente 
o Vereador Adroaldo na reunião de segunda feira da semana passada onde ele colocava a 
preocupação com relação a quem seria a pessoa a ser contratada pra fazer esse trabalho, e 
que gostaria o vereador de que levasse o nome de várias pessoas pra que esse escolhesse 
um nós tivemos essa preocupação vereador, estivemos conversando com o responsável pelo 
projeto inclusive à pessoa que deva vir a trabalhar se o projeto for aprovado, é uma 
profissional que está sendo indicada pela Associação Gaúcha de Museus, é de Porto Alegre 
porque em Carazinho, Passo Fundo e na região, não tem profissional pra trabalhar nessa 
área, então vem de Porto Alegre, da própria Associação Gaúcha de Museus que indica essa 
pessoa pra fazer esse trabalho temporário por seis meses conforme diz o projeto, então 
preocupado com aquilo que vossa excelência tinha colocado na segunda feira, fui buscar 
informações e deram essas informações mostraram inclusive o documento onde pede pra que 
seja colocado, ou seja, seja indicado uma pessoa através da Associação Gaúcha de Museus 
que realmente tem o conhecimento pra fazer exatamente isso que está sendo solicitado, só 
pra fazer essa colocação senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; Continua 
em discussão, para discutir Vereador Luiz Leite, bancada do PDT; Vereador Luiz Leite; 
Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas que se encontram no plenário, 
imprensa escrita e falada servidores da casa, até para justifica o meu voto e até para tecer um 
comentário também a respeito da sua explanação Vereador Cláudio Santos, que são essas 
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coisas que eu não concordo porque buscar uma pessoa em Porto Alegre logicamente é uma 
pessoa que tem treinamentos, que tem conhecimentos sobre a arte do museu mas será que 
Carazinho nós não encontramos uma pessoa para qualificar dentro de poucos meses, dois, 
três meses, será que não encontramos, eu lembro de uma situação senhores vereadores, eu 
lembro de uma situação senhores vereadores em que uma pessoa era PHD em odontologia, 
serviços de acompanhamento do odontólogo e preparava as pessoas, fazia curativo, fazia 
tudo, eu lembro de uma pessoa, uma profissional nesse ramo que foi demitida, foi exonerada 
do cargo e assumiu outras pessoas sem nunca ter feito um curso de odontologia, para 
secretaria, secretariar o odontólogo, atendente isso ai, me fugiu o termo certo, então vocês 
vejam como as coisas se contradizem o tempo vem e as coisas vão aparecendo, eu acho que 
até hoje não tem uma pessoa formada então porque que no museu pode ter hoje, mas passou 
dois anos sem ninguém buscar uma diplomação naquela área porque que hoje precisa trazer 
uma pessoa de Porto Alegre, sendo que nós temos ai milhares de desempregados, Carazinho 
hoje tem em torno de dezesseis mil pessoas desempregadas minha gente, será que o Senhor 
Prefeito Municipal, a administração não poderia dar um curso para uma pessoa daqui, se 
qualificar, será que não, então gente, olha se o museu foi muito bem até agora sem uma 
pessoa dessa, que contenha essas qualidades eu acho que vamos acreditar na nossa gente, 
tanta gente desempregada ai, buscar gente de Porto Alegre é que nem o caso daquela 
enfermeira de Passo Fundo será que não existe enfermeira formada em Carazinho que deu 
uma polemica desgraçada ai o ano passado então essas coisas ai ó que de repente vão 
levando as pessoas a perder a crença pela política e muito obrigado senhor presidente; 
Presidente Vereador Vilson Paese; Continua em discussão, para discutir vereador Felipe 
Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; Senhor Presidente, senhores vereadores pra discutir eu 
gostaria de voltar um pouco atrás, voltar na reunião passada, eu não sou de deixar as coisas 
pra falar outro dia, amanha, eu gosto de falar sempre as coisas que eu sinto no dia e na hora, 
então o presidente disse que era intempestivo, intempestivo naquele dia pra reunião ir pegar 
um parecer do jurídico, então seria intempestivo quando se tem duvida sobre um projeto de lei 
o vereador pedir vistas e a vistas de um projeto de lei, não deixa de ser um requerimento 
verbal e é votado e é derrubado, é ou não é vereador Cláudio, o que eu fiz aquele dia foi, foi 
um requerimento eu pedi se para a reunião, se pega o parecer do jurídico, se analisa o projeto 
e hoje eu estou numa saia justa, eu sou a favor do projeto de lei, sou a favor a Nanci Mafalda, 
a diretora do museu me ligou e me disse da importância dessa pessoa pra catalogar a historia 
do nosso museu, eu sou a favor, eu sou a favor, mas eu não posso votar um projeto que vem 
inconstitucional do IGAM e diz o motivo que é inconstitucional, que é inviável o projeto de lei, 
hoje eu como presidente da comissão de justiça e finanças, eu assinei um parecer pela 
inviabilidade do projeto, eu vou ter que me abster de votar de uma coisa que eu gostaria, de 
um projeto que eu gostaria de votar a favor, eu gostaria, se nós parássemos naquele dia e 
pegasse um parecer do jurídico, se arreglasse o projeto, se arrumasse o projeto de uma 
maneira que ele ficasse constitucional, ficasse viável, hoje eu tenho certeza que todos os 
vereadores teriam votado a favor e vai ter, acredito que vai ter voto, abstenção de voto, voto 
contrário, também reconheço a palavra do meu colega vereador de bancada, vereador Luiz 
Leite que veio aqui e defendeu a sua posição e a gente tem que respeitar a posição dos 
colegas ele acha, ele acha que tem que ser uma pessoa de Carazinho, tem que ser uma 
pessoa Carazinhense, eu acredito que não tenha, essa profissão é uma profissão muito difícil 
de achar eu acho que muito difícil de achar uma pessoa que tenha doutorado em museu, mas 
eu sou Carazinhense, eu gosto do nosso museu, eu torço pelo nosso museu, a vida inteira eu 
torci pra construção do museu e que tivesse instalações melhores mas só, nós estamos 
votando um projeto hoje que daria pra nós termos arreglado este projeto na semana passada 
então esse meu desabafo aqui, e seria uma incoerência eu falar da votação lá fora estou 
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falando aqui na frente de todo mundo e a publico o que a gente fala é isso; Presidente 
Vereador Vilson Paese; Continua em discussão, para discutir Vereador Adroaldo De Carli; 
Vereador Adroaldo De Carli; Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, colegas do 
meu partido PMDB aqui presentes, nossa saudação, também como membro da comissão de 
justiça e finanças juntamente com o Vereador Felipe Sálvia e Paulo Silva, sendo que eu e o 
colega Felipe Sálvia, fizemos um parecer diferente do colega Paulo Silva, respeitamos a sua 
posição, mas nós realmente ficamos preocupados porque o parecer do IGAM realmente nos 
deixou preocupados no seguinte sentido de protegermos até, o chefe do Executivo pela sua 
responsabilidade de criar um cargo dessa natureza, dessa natureza que eu digo nessas 
condições, e nós gostaríamos sim essa é a nossa intenção, que o projeto viesse realmente de 
acordo, até pra protegermos o gestor público, o parecer do IGAM deixa algumas duvidas, que 
poderá então futuramente, o gestor público, ter algum tipo de apontamento pelo tribunal de 
contas, coisas dessa natureza então, a nossa intenção justamente era protegermos essa idéia 
de que fosse uma coisa tranqüila e que a pessoa que fosse contratada realmente tivesse a 
tranqüilidade de desempenhar a sua função da melhor maneira possível, então essa é a 
nossa preocupação, não é, não foi, não abordamos a questão da necessidade ou não o que 
eu acho necessário e importante que é o museu considerado e respeitado em nosso estado, é 
um dos museus que realmente leva o nome de Carazinho e precisamos dar todo o incentivo 
para que ele aumente e que se destaque cada vez mais em nosso estado, no nosso Brasil, 
nós temos ai, eu mesmo presenciei varias e varias escolas, alunos de ensino fundamental 
visitando o museu, tendo ai instruções, ensinamentos, coisas que só se encontra no museu 
mesmo, então, é de suma importância, mas a nossa intenção era justamente que o projeto 
fosse perfeitamente viável então nós ficamos numa situação, eu principalmente assim 
justamente o Vereador Felipe já se colocou na mesma situação, de nós aprovarmos um 
projeto que nós queremos que seja, que essa pessoa seja contratada e da maneira como o 
líder de governo Vereador Cláudio Santos colocou, nos deixa mais satisfeitos ainda que vai 
haver uma abertura de indicações, sendo que a pessoa que tiver esta, este curso profissional 
na área de museologia, estivesse apto para preencher esta vaga, iria ser analisado todas as 
pessoas e esses casos, então temos uma situação difícil, nós temos a certeza de que o 
projeto vai ser aprovado por esta casa mas nas minhas condições, vamos ter que se abster de 
votar Senhor Presidente até porque respeitando a questão constitucional mas ao mesmo 
tempo torcendo que realmente seja viável da melhor maneira possível muito obrigado; 
Presidente Vereador Vilson Paese; Continua em discussão e para discutir vereador Paulo 
Silva, bancada do PTB; Vereador Paulo Silva; Senhor presidente, senhores vereadores, eu 
venho a essa tribuna e fazer uma colocação muito importante, a comissão de justiça é 
realmente uma das comissões mais importantes desta casa e eu me sinto à vontade quando a 
democracia impera, quando na verdade o nosso presidente pela sua democracia, é uma 
questão democrática deixa claro na respeitabilidade de cada um votar na forma que realmente 
achar a sua necessidade obviamente que nós havíamos assinado e posteriormente a isso 
fomos verificá-lo e na questão moral, na questão de necessidade, pelo período de seis meses 
e ai em tempo nós entramos com uma ementa, então apenas fazer esse registro e dizer 
senhor presidente que isso sim realmente impera a democracia  e tenho certeza que sempre 
impero, pois não vereador Felipe; Vereador Felipe Sálvia; Eu gostaria de ter uma parte 
senhor presidente pra dizer pro Vereador membro da comissão de justiça que em tempo, os 
projetos já tinham entrado, já estavam na mesa pra serem votados os projetos, o Senhor teve 
a semana inteira pra fazer aquele, aquela emenda em separado, aquele voto em separado daí 
no dia em tempo, quando estava iniciando a votação do projeto, fez o voto, nós aceitamos, 
porque nós somos realmente como o Senhor disse democráticos na Comissão, nós somos 
realmente democráticos, nós aceitamos, mas não assim, em tempo, e fica, da a impressão 
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que nós não tivemos tempo à semana inteira pra fazer o voto em separado; Vereador Paulo 
Silva; Não, não quero fazer um questionamento, inclusive pelas colocações do próprio 
presidente, houve tempo hábil, só que eu tomei o conhecimento às dezoito horas e a minha, a 
minha liberdade, e a minha forma é essa então eu achei por bem realmente e ta dentro das 
minhas prerrogativas e dentro da nossa lei por isso que eu fiz, não fiz nada fora da lei por 
gentileza, por isso eu fiz e não me arrependo, tenho certeza que será muito importante porque 
todos vieram aqui defender a importância do museu e outro detalhe, pra não inviabilizar o 
projeto e essa vai ser minha forma de atuação sempre aqui, não é de graça que eu estou aqui 
a quatro mandatos; Presidente Vereador Vilson Paese; Continua em discussão, para discutir 
vereador Antonio Azir, bancada do PTB; Vereador Antonio Azir; Senhor Presidente, 
senhores Vereadores, demais pessoas que se fazem presentes, a nossa saudação eu em 
primeiro lugar quero dizer ao nobre colega vereador Felipe, que em tempo não significa falta 
de tempo, em tempo é quando a pessoa quer acrescer ou alterar um texto anteriormente e 
também de, não de defender, porque o presidente não precisa de defesa, mas o presidente 
decidiu corretamente na reunião anterior porque o projeto já estava, o parecer já estava em 
votação, inclusive naquele momento, ele não havia mais como ser retirado até porque a 
comissão de justiças e finanças não deveria ter trazido este projeto para votação  o seu 
parecer se a comissão não tinha todo o embasamento legal ainda e não tinha convicção do 
seu parecer então nesse sentido está previsto inclusive no regimento interno e o plenário 
somente é soberano quando não está previsto no regimento interno, que o plenário não pode 
rasgar leis ou então tem que alterar o regimento interno e a questão do profissional vereador 
Luiz Leite claro que nós sempre temos que tentar aproveitar as pessoas de Carazinho, mas 
não é lógico que o município invista num curso para formar uma pessoa nesta área e depois 
para contratar por seis meses isso é inviável, isto é ilógico então até peço ao vereador que se 
tiver alguém em carazinho disponível nesta área que ele conheça eu até me comprometo e eu 
acho que todos os demais colegas se comprometem aqui em solicitar ao executivo que 
contrate realmente alguém de Carazinho mas eu creio que não exista ninguém com esta 
formação e o museu é muito importante porque é destacado sempre, não por uma 
administração ou por outra, mas o museu de Carazinho é destacado em todo o nosso estado 
do Rio Grande do Sul e representa muito para o nosso município e esta pessoa vai fazer uma 
reestruturação do museu, onde vai permitir inclusive que ele seja credenciado como museu 
porque ele corre o risco inclusive na situação que se encontra de nem ser credenciado, nem 
ser reconhecido como museu, foi com este pensamento que eu coloquei o meu voto na 
comissão de ordem econômica e social, também parabenizo o vereador Déio que demonstrou 
realmente um desapego às questões políticas e pensando no melhor para o museu pensando 
realmente na cultura da nossa comunidade também deu seu voto favorável para que esse 
projeto viesse à votação e também tivesse a aprovação dos pares desta casa então seria isto 
Senhor Presidente que eu teria a colocar obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; 
Continua em discussão, eu solicito ao Felipe, que assuma os trabalhos para que eu posso 
discutir Felipe; Presidente Vereador Felipe Sálvia; Com a palavra o Vereador Vilson Paese; 
Vereador Vilson Paese; Quero também saudar ao nosso amigo Daris que se encontra 
presente nesta reunião que eu não tinha saudado antes e o professor Jéferson, senhor 
Presidente, senhores vereadores, no meu entendimento eu acho que simplesmente foi à 
forma do encaminhamento do projeto do Executivo, a forma com que o projeto veio para esta 
casa deixou duvidas inclusive com o parecer do IGAM, o IGAM em nenhum momento diz que 
o projeto era inconstitucional, mas a forma da exposição de motivos que a prefeitura com o 
executivo coloca nos projetos e ai até dito pelo jurídico desta casa, pela própria comissão de 
justiça e eu quero fazer um apelo enquanto agradeço ao Vereador Felipe Sálvia desse projeto 
que esta indo a votação hoje, senhores vereadores, presidente da comissão de justiça, 
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presidente da comissão de ordem econômica e social, os dois projetos que estão indo a 
votação aqui foram despachados pela presidência no dia seis de junho, nós estamos hoje no 
dia dezesseis de julho, estão sendo hoje votados, então eu gostaria e quero fazer um apelo às 
comissões, aos integrantes das duas comissões que quando o projeto for despachado pela 
presidência, as comissões principalmente a comissão de justiça que é a primeira a pegar o 
projeto que já analise o projeto, que se o projeto não está bem formulado pelo executivo, que 
seja imediato devolvido ao autor do projeto para que nós não ficamos com projeto, hoje eu 
falava com o Vereador Felipe Sálvia com relação a esse projeto, quando vieram me cobrar do 
tempo e a presidência às vezes não tem, não lembra de todos os projetos e o Felipe 
prontamente atendeu e, mas faltava ai eu solicito a todos os integrantes da Comissão se 
reúnam no prazo certo porque inclusive é regimental, está na Lei Orgânica, que o Presidente 
da Casa pode destituir os integrantes da Comissão quando esses não se reunirem, no tempo 
certo pra dar os devidos pareceres e com isso, com isso senhores vereadores, presidente fica 
difícil o trabalho da presidência, chega na segunda feira não estão os projetos em condições 
da mesa poder analisar, a presidência analisar, quais os projetos que vão a votação então é 
um apelo dessa presidência que faz ás duas comissões e principalmente, já te darei uma 
parte vereador Luiz Leite presidente da comissão de ordem econômica e social, mas 
principalmente ao presidente da comissão de justiças vereador Felipe Sálvia que pegue o 
projeto assim que for despachado e analisando com o jurídico, vendo que tem defeito já na 
elaboração do projeto, defeito de origem e na montagem do projeto devolva -se ao Executivo 
para que essa casa não seja tachada, que essa casa está segurando projetos além do tempo 
que é o direito que a casa, além das comissões e mais da presidência, do plenário, o tempo 
regimental que nós temos para colocar em votação os projetos, tens a parte vereador Luiz 
Leite; Vereador Luiz Leite; Muito obrigado Senhor Presidente só para justificar que a 
comissão de ordem econômica e social assim que recebe os projetos, ela emite os pareceres 
e devolve é de praxe da comissão se está acontecendo algum problema de demora, de prazo, 
eu não sei a origem, não sei, porque na nossa comissão com certeza não é a gente tem feito 
os pareceres, emitido os pareceres o mais rápido possível que pode, assim que chega ao 
nosso conhecimento os projetos na comissão de ordem econômica e social só para deixar 
claro que não existe da nossa parte nada que possa atrasar o processo legislativo devido aos 
pareceres que poderão estar sendo dado atrasado pela nossa comissão muito obrigado 
senhor presidente; Vereador Vilson Paese; Mas o apelo que eu faço a Vossa  Excelencia 
Vereador Luiz Leite é que todos os integrantes da sua comissão também no tempo hábil 
assinem os pareceres que às vezes não de vossa excelência, mas de alguns integrantes da 
comissão o projeto chega na noite de ser votado ainda faltam algumas assinaturas e com isso 
a gente imagina que o integrante não tenha tido conhecimento desse projeto, só nesse sentido 
presidente, não tem nada que eu estou retalhando vossa excelência e o seu trabalho da sua 
comissão; Vereador Luiz Leite; Só pra justifica e finalizar também senhor presidente é que 
muitas vezes o projeto vem em caráter de afogadilho digamos assim do Poder executivo e 
isso faz com que às vezes nos tenhamos que dar o parecer praticamente dentro do plenário o 
Senhor sabe que essas coisas acontecem e logicamente quando é um projeto de cunho social 
para o nosso município a gente esta sempre com o tempo disponível e com uma 
responsabilidade de atender a reivindicação da nossa comunidade; Vereador Vilson Paese; 
Vossa excelência tem razão, mas quando isto acontece que a presidência até faz uma apelo 
ao integrantes, a presidência da comissão de ordem, de justiça e finanças, também a ordem 
econômica e Vossas excelências sempre nos atenderam prontamente nós sempre fizemos 
esse, daqui da tribuna reconhecemos, inclusive da mesa, o trabalho, a importância do trabalho 
e a presteza do trabalho das comissões mas que não é o caso presidente da comissão desses 
dois projetos que estão sendo, que está ocorrendo à votação na noite de hoje, então mais 
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uma vez presidente, vereador Felipe Sálvia, solicito a Vossa Excelência que faça uma analise, 
se a priori antes da votação de que nós, que fique trinta dias aqui nesta casa, para que o 
projeto quando tenha defeito de origem, algum erro, ele seja devolvido ao executivo então, 
para que esta casa não fique tachada como que não está dando as devidas importâncias aos 
projetos, bom queres uma parte Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; Obrigado 
Vereador não, até pra justifica porque a nossa é a questão mais de mérito então, realmente 
analise é bem mais rápida, enquanto que a comissão de justiça e finanças realmente tem uma 
função de verificar a parte técnica do projeto e isso realmente demanda mais tempo, inclusive 
pareceres jurídicos , então nós até entendemos realmente que a nossa comissão seja mais 
ágil de que a comissão de justiça e finanças mas pelo que a gente percebe a maioria dos 
projetos o tempo médio realmente está sendo votado assim num período bem rápido, então 
creio eu que as duas comissões estão realmente cumprindo com o seu papel mas nunca é 
demais  o Senhor Presidente solicitar que está casa se torne cada vez mais ágil; Vereador 
Vilson Paese; Obrigado pelos à parte dos vereadores, mas o que nós queremos só registrar e 
concluindo este projeto com relação ao museu é como nós sempre falamos, o museu é 
referencia em Carazinho e agora o museu vai ter sede própria, melhorada, aonde o arsenal 
que tem para ser exposto vai ter um lugar no abrigo, e com isso a contratação deste 
profissional que tenha conhecimento de causa então nenhum vereador que a gente deu pra 
entender, todos os pronunciamentos é contrário ao projeto o que nós discutimos e o que foi 
demorado pra esse projeto ser votado hoje aqui e os questionamentos, é realmente na 
elaboração da forma com que eles nos mandam o projeto do executivo e nós iremos 
conversar na condição de presidente desta casa eu vou conversar com a Isolde dizendo já o 
que eu ouvi das comissões aqui, principalmente da comissão de justiça e do jurídico para que 
eles elaborem o projeto sem ter que retificar nenhuma vez, era isso senhor presidente, 
senhores vereadores; Presidente Vereador Felipe Sálvia; Devolvo os trabalhos ao Senhor 
Presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; Continua em discussão, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco o projeto em votação, questão de ordem vereador Felipe 
Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; Senhor presidente, eu gostaria muito de votar a favor desse 
projeto de lei mas não posso pisar e nem fazer uma coisa que o Azir disse muito bem, falou 
com propriedade em quando ele dizia que o Vereador Déio era; Presidente Vereador Vilson 
Paese; Integrante da comissão? Vereador Felipe Sálvia; Não, cultura, ele falou em cultura eu 
me recordei, ele falou que o Déio gostava de cultura, eu também gosto de cultura e por eu 
gostar de cultura que eu não vou votar coisa errada que eu tenho que ser uma pessoa culta 
aqui dentro , eu sou presidente da comissão de justiça e me considero uma pessoa culta, uma 
pessoa viajada, aqui dentro dessa casa a bastante tempo, e nunca votei um projeto de forma 
inconstitucional, gosto muito do museu quero uma profissional para catalogar o museu, mas 
não vou votar uma coisa que eu acho errada a vida inteira eu fui assim eu acho que está 
errado a forma da votação desse projeto de lei; Presidente Vereador Vilson Paese; A 
justificativa do seu voto vereador; Vereador Felipe Sálvia; Essa é a minha justificativa de eu 
me abster de votar então fica, não sei os outros da comissão de justiça mas o Vereador Felipe 
Sálvia se abstem de votar esse projeto de lei; Presidente Vereador Vilson Paese; Questão 
de ordem, vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite; Questão de ordem senhor presidente, 
eu, inclusive nós já conversávamos antes com o Vereador Felipe Sálvia eu também vou me 
abster de votar esse projeto pelas razões já, mais do que explicadas então quero me abster 
de votar esse projeto; Presidente Vereador Vilson Paese; Muito bem, questão de ordem 
vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos; Só uma questão de ordem senhor 
presidente, eu observei uma questão de umas duas semanas atrás senhor presidente, acabei 
ficando quieto, mas não posso ficar nessa, nós que, vários vereadores inclusive esse que 
discute bastante a questão da atuação da Assembléia Legislativa e principalmente da Câmara 
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dos Deputados chamando atenção do que fazem os deputados eu acredito que nós não 
podemos fazer lei se não cumpri-las, eu só quero lembrar senhor presidente do artigo 141 do 
regimento interno, não permite a abstenção de votos, é claro o regimento interno, ou é sim ou 
é não, ou vota sim ou vota não, abstenção de voto não existe no regimento interno é claro o 
artigo 141, inclusive já houve outras oportunidades de abstenção de votos, mas só para 
lembrar, não existe no regimento interno abstenção de votos; Presidente Vereador Vilson 
Paese; Com, não havendo mais vereador que queira discutir então, eu coloco o projeto em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem o 
projeto está aprovado, mas por solicitação de vereadores, mesmo o Cláudio Santos disse que 
não existe, eu coloco aqui o pedido de ordem dos vereadores o projeto foi aprovado por sete 
votos, houve solicitação de três vereadores que se abstiveram de votar o projeto está 
aprovado o projeto por seis votos favoráveis e três abstenções; Secretário Vereador Paulo 
Silva; Projeto de Lei Senhor Presidente, 064/2007 que autoriza abertura de crédito 
suplementar no orçamento de 2007, no valor de R$ 433.000,00, parecer da comissão de 
justiça e finanças o presente projeto de lei é constitucional e quanto ao aspecto financeiro 
nada a opor, Paulo Silva membro e relator, Vereador Felipe Sálvia presidente, secretário 
Adroaldo De Carli, parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social,  autoriza abertura de 
crédito suplementar no orçamento de 2007, no valor de R$ 433.000,00, o presente projeto 
encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia, Josélio Guerra secretario e relator, Luiz Leite 
Presidente, Antonio Azir, membro, para encaminhamento senhor presidente está ai e portanto 
os pareceres já lidos; Presidente Vereador Vilson Paese; Coloco em discussão o parecer da 
comissão de justiça e finanças, está em votação senhores vereadores, está em votação o 
parecer da comissão de justiça e finanças, assinado pelos três vereadores, que o presente 
projeto de lei é constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor, para discutir o 
parecer da justiça e finanças Vereador Felipe Sálvia, então o vereador Felipe Sálvia vai 
discutir o projeto está em votação o projeto da comissão de justiça e finanças, o parecer, o 
parecer, já disse quatro vezes vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários 
se manifestem está aprovado por unanimidade o  parecer da comissão de justiça e finanças 
coloco agora em discussão o parecer da ordem econômica e social que o presente projeto de 
lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia assinado pelo Josélio Guerra, relator, 
secretário e relator, Luiz Leite, presidente, Antonio Azir, membro não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários se manifestem está aprovado por unanimidade o parecer da ordem econômica e 
social, agora está em discussão o projeto de lei com os dois pareceres já aprovados, para 
discutir vereador Luiz Leite bancada PDT, desculpa vereador Felipe, Felipe ;Vereador Felipe 
Sálvia; Senhor presidente, senhores vereadores esse projeto está indo a votação hoje por 
pedido do presidente desta casa porque nós chegamos aqui hoje e tem razão o presidente 
quando fala nas comissões agora eu quero dizer que tem projetos vereador Jaime o senhor 
que é líder da bancada do governo, tem projetos que é fácil, que passa, chega na comissão, é 
ligeiro, são projetos fáceis de tu lidar que a comissão como diz o vereador Azir com muita 
propriedade é uma comissão técnica tem que analisar o lado técnico dos projetos do que nós 
precisamos quando o projeto é complicado, parecer do jurídico, parecer do IGAM, vocês 
viram, acabamos de votar um projeto totalmente complicado ai, que é pra contratar uma 
pessoa, doutorado em museu , esse projeto hoje faltava o impacto financeiro que a área 
jurídica nos pediu pra comissão, pediu o impacto financeiro a pedido do presidente desta 
casa, Vereador Adroaldo De Carli, Paulo Silva e eu nós decidimos não aceitar, não pedi mais 
o impacto financeiro desse projeto, nós entendemos a comissão que não precisaria mais certo 
pra votar o projeto que realmente senhor presidente estava a mais de trinta dias nesta casa, 
então eu quero dizer que nós da Comissão, tanto que não tem projeto nessa casa mais, nem 
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de vereador e nem do prefeito que tem trinta dias mais ai foram todos votados, é o único que 
estava pendente os projetos que entraram desta semana do executivo foram dados pareceres 
hoje, já foram despachados para o IGAM, comissão, área jurídica  e a gente tem feito o que 
pode fazer, agora é o seguinte essa demora senhor presidente da votação dos projetos às 
vezes esbarra, muitas vezes num projeto que a gente pede a documentação pro executivo e 
demora pra vim de lá , eu tenho cobrado, o vereador Cláudio Santos é testemunha, que eu 
tenho cobrado documentação que falta, o Azir também é testemunha, num projeto do IPTU 
que o senhor sabe disso, nós tivemos que se reuni aqui com a área da administração do 
executivo para beneficiar milhares de famílias sobre o IPTU e o Azir foi, quando, tem a palavra 
Azir; Vereador Antonio Azir; só quero registrar ao Vereador Felipe Sálvia, presidente da 
comissão de justiça e finanças, até comentei antes, que a comissão tem atuado muito bem, 
inclusive com imparcialidade, em momento algum eu vi projetos em que a comissão colocou o 
lado político frente às questões técnicas, então realmente os três membros da comissão estão 
de parabéns, pelo trabalho e tem auxiliado e muito a presidência dessa casa e a todos nós 
vereadores, porque tem realmente demonstrado interesse para que os projetos venham à 
votação, e eu participei realmente de reuniões com o Vereador Felipe Sálvia, e também os 
demais vereadores, juntamente com pessoas do executivo, buscando uma solução para 
viabilizar a questão dos projetos, então quero deixar esse registro, obrigado; Vereador Felipe 
Sálvia; realmente senhor presidente, vocês vereadores tem visto muitos projetos do executivo 
inconstitucionais, vem errado de lá, e lá tem advogado, como tem aqui, nós aqui fizemos a 
consulta aos advogados porque nós não somos advogados na comissão, então a gente 
consulta, tem dois advogados, a gente consulta eles nos dão os pareceres com a rapidez que 
agente quer, mas só para ficar claro que graças à intervenção de vossa senhoria, o projeto 
esse foi à votação na noite de hoje; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em 
discussão, para discutir Vereador Adroaldo De Carli, bancada do PMDB; Vereador Adroaldo 
De Carli; senhor presidente, senhores vereadores, retorno a essa tribuna rapidamente até 
para fortalecer as palavras do presidente da comissão Vereador Felipe Sálvia, e também o 
vereador que fez um à parte Vereador Antonio Azir, realmente comissão tem se empenhado 
no sentido de fazermos jus também aos nossos prazos e muitas vezes alguns 
questionamentos, algumas informações necessárias, há a morosidade de alguns projetos, 
como é o caso do valor esse de R$ 100.000,00 para a APAE, onde nós identificamos um item 
que estava faltando no projeto, imediatamente em contato telefônico a secretária encaminhou 
no mesmo dia uma emenda modificativa e o projeto entrou em pauta na ordem do dia na 
mesma noite, então a comissão não tem interesse nenhum em segurar projetos, muito pelo 
contrário, nesse projeto em questão nós solicitamos que aquela verba que esta sendo 
acrescentada, suplementação a secretaria de obras, viesse também acompanhado da cópia 
do contrato do executivo com o banco Santander, do objeto que é a prestação de serviços 
bancários relativo à folha de pagamento dos funcionários, então realmente eu queria fazer um 
comentário que fico até feliz em ter vindo esse projeto, dessa natureza, que veio a confirmar 
aquilo que eu disse o ano passado na questão do orçamento, onde nós aprovamos R$ 
400.000,00 para o hospital, uma emenda de todos os vereadores, do executivo, através do 
veto do prefeito, quis então vetar essa emenda, e eu havia dito nessa tribuna mesmo, que 
tinha certeza absoluta, convicção, de que aquele orçamento de R$ 42.000.000,00 ia ser muito 
maior a sua realização do que estava o seu orçamento previsto, e já está confirmado, já temos 
R$ 1.451.000,00  a mais já no orçamento desse ano, e vai vir mais, tenho certeza que vai se 
realizar, que a receita será maior do que estava prevista, por isso que eu dizia na ocasião que 
nós estávamos fazendo uma tempestade em um copo d’agua, desses R$ 400.000.00 tão 
necessário ao hospital, e com certeza não ia faltar recursos para contemplar o orçamento, já 
está aí, contemplado, só que nós gostaríamos que viesse um projeto já, de R$ 1.451.000,00 
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arrecadado pela folha, já esta no caixa da prefeitura, que a folha de pagamento é 30 dias úteis 
após a assinatura do contrato, e a assinatura foi dia 02/05, então 02/06 certamente os 
recursos financeiros já estão nos cofres da prefeitura, que viesse um projeto dessa 
suplementação de verba orçamentária de todo esse valor, para que a comunidade já 
soubesse exatamente onde vai esses recursos, qual a intenção do executivo aplicar esses 
recursos de R$ 1.451.000,00 arrecadado na questão da folha de pagamento, então seria isso 
senhor presidente, para nós encerrarmos, a idéia é exatamente essa, que o executivo 
deixasse claro a questão desse projeto, e que venham os outros projetos que evidentemente 
já vai facilitar , que já tem em mãos a cópia do contrato, e assim sendo o projeto terá mais 
agilidade, seria isso senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado; Presidente 
Vereador Vilson Paese;  continua em discussão o projeto, não havendo vereador que queira 
discutir o projeto, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade; só mais uma vez para deixar claro, 
que a presidência reconhece realmente o trabalho das comissões, que quando a gente faz 
uma solicitação realmente as comissões atendem prontamente, quanto à comissão de justiça 
quanto à de ordem econômica e social, a presidência tem trabalhado nesse sentido, o nosso 
apelo, entendam vereadores, é que às vezes a casa, a presidência quer os projetos na mão 
cedo na segunda-feira para que tenha o projeto, que saiba quando alguém vem perguntar, a 
imprensa, quais os projetos que irão à votação, é nesse sentido, é mais para colaborarem com 
o trabalho da mesa diretora, dizer mais, já te darei o à parte Vereador Felipe Sálvia, que essa 
casa se fez presente na reunião escola de pais, na ACIC, Vereador Cláudio Santos como 
apresentador e como vereador, Vereador Jaime Fragoso e Vereador Vilson Paese o Vereador 
Cláudio Santos também nas pequenas empresas dos estudantes do colégio Rui Barbosa, que 
tiraram o primeiro lugar e estavam expondo em Porto Alegre, pequenos empresários júnior, e 
eu não sei se mais algum vereador representou além de nós no dia 11 estarmos presentes na 
fazenda Coqueiros, os três vereadores que nós já colocamos; Vereador Cláudio Santos; 
senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; questão de ordem Vereador Cláudio 
Santos; Vereador Cláudio Santos; só para colocação, senhor presidente, estivemos também 
na sexta-feira em Passo Fundo, os vereadores também foram convidados, mas muito em cima 
da hora, mas estivemos representando todos os vereadores, fizemos parte da mesa inclusive, 
como membro do Cored na reunião com o secretário  Celso Bernardi, onde ele fez uma 
explanação em pouco tempo, mas uma explanação com relação à consulta popular, então 
estivemos em Passo Fundo na sexta-feira também representando a Câmara de Vereadores 
de Carazinho; Presidente Vereador Vilson Paese; aparece hoje no jornal estampado, R$ 
40.000,000,00 distribuídos dentro das regionais, 25, é isso? Nada mais havendo a tratar e sob 
a proteção de Deus declaro encerrada a presente reunião, convoco os senhores Vereadores 
para a próxima reunião ordinária a ser realizada dia 23/07/2007 as 19:30 horas, nosso boa 
noite a todos. 
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