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Ata da Reunião Ordinária do dia 06 de agosto de 2007.....Ata 34 
 

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 
06/08/2007. Convido o Vereador Cláudio Santos para proceder à leitura de um trecho da 
Bíblia e convido a todos para que permaneçamos em pé. Solicito ao Vereador Cláudio Santos 
que faça os trabalhos de secretário da mesa na noite de hoje. Coloco em apreciação a ata da 
reunião ordinária realizada no dia 30/07/2007, 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 Vereador Cláudio 
Santos que faça a leitura da convocação do Vereador Paulino de Moura e também do 
Vereador Marcos Soares; Secretário Vereador Cláudio Santos; convocação: Prezado 
Senhor: Pelo presente, estamos CONVOCANDO Vossa Senhoria para assumir na Câmara 
Municipal de Vereadores, no dia 06/08/2007, tendo em vista pedido de licença do Vereador 
Paulo Silva, 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 ao 
vereador Paulino de Moura, suplente, que respondeu: eu Paulino de Moura, vereador de 
Carazinho abro mão de assumir a Câmara Municipal na reunião do dia 06/08/2007. 
atenciosamente. Paulino de Moura. Convocação: Pelo presente, estamos CONVOCANDO 
Vossa Senhoria para assumir na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 06/08/2007, tendo 
em vista pedido de licença do Vereador Paulo Silva, 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 ao suplente de vereador do PTB Marcos 
Soares. Presidente Vereador Vilson Paese; convido ao secretário Vereador Cláudio Santos 
para fazer a leitura do expediente da presente reunião; Secretário Vereador Cláudio Santos; 
expediente da reunião ordinária do dia 06/08/2007: Of. 130/07 do executivo municipal, 
encaminha  o projeto de lei n° 088/07, o qual altera meta na lei municipal n° 6.256/06 – PPA 
2006/2009, amplia meta  na lei municipal n° 6.450 – LDO 2007 e abre credito suplementar no 
orçamento 2007, no valor de R$ 24.176,79, para apreciação sob regime de urgência; Of. 
131/07 do executivo municipal, encaminha o projeto de lei n° 089/07, o qual autoriza  a 
abertura de credito suplementar  no orçamento da FUNDESCAR, no valor de R$ 5.600,00, 
para apreciação sob regime de urgência; Of. 132/07 do executivo municipal, encaminha o 
projeto de lei n° 090/07, o qual autoriza a concessão de direito real de uso de um imóvel a 
empresa ROTOPLASTYC ind. De rotomoldados Ltda, para apreciação sob regime de 
urgência; Of. 133/07 do executivo municipal, encaminha o projeto de lei n° 091/07, o qual 
declara situação de emergência, autoriza a contratação emergencial de um profissional da 
área de biblioteconomia e abertura de credito especial no orçamento de 2007, no valor de R$ 
6.130,00, para apreciação sob regime de urgência; Of. 134/07 do executivo municipal, 
encaminha o projeto de lei n° 092/07, o qual da nova redação ao § 2° do art. 1° da lei 
municipal n° 6.401/06, a qual trata do estacionamento rotativo pago, para apreciação sob 
regime de urgência; Of. 135/07 do executivo municipal, encaminha o projeto de lei n° 093/07, 
o qual autoriza a concessão de auxilio financeiro a câmara de dirigentes lojistas de carazinho 
– CDL, no valor de R$ 5.000,00, para apreciação sob regime de urgência; Projeto de lei de 
autoria da Mesa Diretora, que autoriza  a contratação emergencial de uma faxineira; Projeto 
de resolução de autoria da Mesa Diretora, que altera o art. 112 do regimento interno da 
Câmara municipal de  carazinho, para que as moções sejam deliberadas pela mesa diretora 
do poder legislativo na incumbência do Senhor Presidente; Projeto de resolução de autoria do 
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vereador Luiz Leite que da denominação a sala de reuniões dos vereadores desta casa de 
JOSE MARIA MEDEIROS; Projeto de lei substitutivo de autoria do vereador  Luiz Leite, que 
acrescenta parágrafo no art. 2° da lei municipal n° 5.807/03; Projeto de lei de autoria do 
vereador Cláudio Santos,  que ficam as funerárias obrigadas a exibir em local visível cartazes 
especificando nome e quais os trabalhos realizados pela funerária conveniada com o 
município, para efetuar serviços fúnebres a pessoas comprovadamente carentes, junto ao 
órgão competente; Projeto de lei de autoria do vereador Marcos Soares que denomina Praça 
Myrian Simões Petry no bairro Floresta; Of. 072/07 da OAB, convida para o Ato Publico contra 
a Impunidade e a Corrupção a realizar-se dia 10 de agosto; Of. 076/07 da Séc. de 
Desenvolvimento agradecendo a cedência das dependências da câmara para a realização de 
evento; Of. 022/07 do CMASC agradecendo a cedência das dependências da câmara para a 
realização de evento; Of. 032/07 da Séc. da Educação, convidando para reunião a realizar-se 
dia 08 de Agosto; Of. 1869/07 do Poder Judiciário, informando que apreciou a ADI 
70018328112; Convite do IBRAP para a realização do curso do mês de agosto; Convite do 
GDAM, para eventos a realizarem-se no mês de agosto; Convite do IPAD para o seminário 
Relevantes temas de pratica legislativa a realizar-se de 14 a 17 de agosto; Comunicado da 
Igreja Espaço esperança, informando novo endereço e convidando para inauguração do novo 
templo; Convite da INV,  para Os eventos do mês de agosto e setembro; Convite da UVERGS, 
para a realização de evento a realizar-se de 15 a 17 de agosto em Porto Alegre; Convite do 
INAAM para a realização de cursos do mês de agosto e setembro; Convite do Centrolegis 
para a realização de cursos no mês de Agosto; Diversos Comunicados do Ministério da 
Saúde, informando a liberação de Recursos Financeiros do Fundo Nacional; Presidente 
Vereador Vilson Paese; a seguir solicito ao secretário que faça a leitura das indicações 
apresentadas pelos vereadores na noite de hoje; Secretário Vereador Cláudio Santos; 
indicações: 1640/897/07, solicitando que sejam efetuados reparos no calçamento da Rua José 
Pereira, onde há grande quantidade de buracos, Vereador João Mafalda; 1641/898/07, 
solicitando ao executivo municipal para que sejam efetuadas melhorias no calçamento da rua 
Buenos Aires, Vereador João Mafalda; 1642/899/07, solicitando que a secretaria de obras 
efetue melhorias em toda a extensão da rua Guilherme Beccon, Vereador João Mafalda; 
1643/900/07, O Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na 
forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal: para que determine a 
Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos no calçamento da rua Ivalino Brum, no 
bairro Vila Rica; para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos 
na pavimentação asfáltica da rua Anchieta, próximo ao Supermercado Economia. A rua é de 
movimento intenso de veículos e encontra-se com vários buracos; para que determine a 
Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica em toda 
extensão da rua Senador Salgado Filho, no bairro Conceição.A rua encontra-se intrafegável 
devido à quantidade de buracos existentes; para que determine a Secretaria de Obras que 
execute trabalhos de trabalhos de capina e limpeza em todas as ruas do bairro Vargas. Esta é 
uma reivindicação dos moradores do bairro; para que determine a Secretaria de Obras que 
execute trabalhos de  reparos no calçamento da rua Flávio Antônio Gobbi, no bairro Boa Vista. 
Pois a referida rua encontra-se com vários buracos; para que determine a Secretaria de Obras 
que execute trabalhos de  capina e limpeza nas ruas José Pereira, Uruguai e Silveira Martins, 
no bairro Santo Antônio. Pois os moradores dessas ruas reclamam da falta de limpeza das 
ruas; para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de  patrolamento, 
cascalhamento e compactação da rua Nenê de Sassi, no bairro Oriental. Esta é uma 
reivindicação dos moradores da rua; para que determine a Secretaria de Obras que execute 
trabalhos de limpeza, patrolamento, cascalhamento no final da rua Eugênio Weidlish, no bairro 
Floresta. Esta é uma reivindicação dos moradores da rua; para que determine a Secretaria de 
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Obras que execute trabalhos de reparos na rua Monte Alegre, no bairro Floresta. A rua 
encontra-se em péssimas condições de trafecabilidade; para que determine a Secretaria de 
Obras que execute trabalhos de patrolamento, cascalhamento,compactação e limpeza da rua 
Antonio Andreis no bairro Princesa. A rua encontra-se com várias valetas que dificultam o 
tráfego; REITERANDO para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de 
reparos em todas as ruas do bairro Dileta, Vereador Luiz Leite; 1644/901/07, seja enviado 
oficio ao executivo municipal que determine a secretaria de obras à realização das seguintes 
obras: conserto de calçamento na rua Tupiniquins; conserto de calçamento da rua Rufino Leal; 
conserto do calçamento da rua Minas Gerais; realização do calçamento da rua Nenê de Sassi; 
conserto do calçamento da rua Barão de Antonina; reparo no asfalto da rua São Sebastião; 
construção de uma placa na praça Albino Hildebrandt; Vereador Vilson Paese; 1645/902/07, 
Solicita para o Executivo Municipal, que notifique o proprietário do terreno localizado na Rua 
da Paz ao lado do nº. 144, localizado no Bairro Princesa, para que seja feita a limpeza do 
mesmo, Vereador Adroaldo De carli; 1646/903/07, Solicita para que a Secretaria de Obras 
realize trabalhos de limpeza, recolhimento de entulhos e operação tapa buracos em toda a 
extensão da Rua Dom João Becker, Bairro São Pedro. Solicitação dos moradores, 
empresários e motoristas, Vereador Adroaldo De carli; 1647/904/07, Solicita para que a 
Secretaria de Obras realize trabalhos de limpeza e melhorias no trecho do calçamento da Rua 
Vila Lobbos e operação tapa buracos na Travessa Oriental, Bairro Loeff. Solicitação dos 
moradores e motoristas; Vereador Adroaldo De carli; 1648/905/07, Solicita para que a 
Secretaria de Obras realize trabalhos de limpeza e operação tapa buracos em toda a extensão 
da Rua da Paz, Bairro Princesa. Solicitação dos moradores e motoristas, Vereador Adroaldo 
De carli; 1649/906/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de limpeza, 
melhorias no trecho do calçamento e operação tapa buracos em toda a extensão da Rua 
Coroados, Bairro Princesa. Solicitação dos moradores e motoristas, Vereador Adroaldo De 
carli; 1650/907/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de limpeza e 
recolhimento de entulhos na Rua Marechal Deodoro frente aos nºs. 471 e 884 localizada no 
Bairro Centro/Loeff. Solicitação dos moradores e motoristas, Vereador Adroaldo De carli; 
1651/908/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de limpeza e operação 
tapa buracos em toda a extensão Avenida Antônio Vargas, Bairro Loeff/Braganholo. 
Solicitação dos moradores e motoristas, Vereador Adroaldo De carli; 1652/909/07, solicitando 
a secretaria de obras o fechamento de buraco exististe no asfalto na curva de acesso ao 
Distrito industrial, Vereador Jaime Fragoso; 1653/910/07, solicitando a secretaria de obras a 
realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da rua Edmundo Loeff, Vereador 
Jaime Fragoso; 1654/911/07, solicitando a secretaria de obras a realização de operação tapa 
buracos na rua Felipe Camarões, Vereador Jaime Fragoso; 1655/912/07, solicitando a 
secretaria de obras a realização de recapeamento asfáltico na rua Eça de Queirós, Vereador 
Jaime Fragoso; 1656/913/07, solicitando a secretaria de obras a realização de patrolamento, 
cascalhamento e compactação da rua Minas Gerais, Vereador Jaime Fragoso; 1657/914/07, 
solicitando a secretaria de obras a realização de patrolamento, cascalhamento e compactação 
da rua Pernambuco, Vereador Jaime Fragoso; 1658/915/07, solicitando a secretaria de obras 
a realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da rua São João Batista; 
Vereador Jaime Fragoso; 1659/916/07, para que a secretaria de obras realize operação tapa 
buracos no asfalto da Avenida Flores da Cunha entre o posto Cavol e a rua Cel. Bueno de 
Quadros, Vereador Josélio Guerra; 1660/917/07, Reiterado o pedido para que a secretaria de 
Obras realize, com urgência, operação tapa buracos na rua Da Paz entre as Ruas Mal. 
Deodoro  e David Canabarro no bairro princesa, Vereador Josélio Guerra; 1661/918/07, 
Reiterando o pedido para que a Secretaria de Obras realize, com urgência, re-pintura do 
quebra-molas da rua Silva Jardim em frente ao número 474 no bairro Loeff, Vereador Josélio 
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Guerra; 1662/919/07, solicita a secretaria de obras para que feche um buraco em frente ao 
estabelecimento Baika Pizzaria, Vereador Cláudio Santos; 1663/920/07, solicita a secretaria 
de obras para que realize melhorias no calçamento da Rua José de Alencar, Vereador Cláudio 
Santos; 1664/921/07, solicita a secretaria de obras para que efetue cm urgência melhorias na 
rua Anália Weber, Vereador Cláudio Santos;1665/922/07, solicita a secretaria de obras para 
que realize melhorias no calçamento da esquina entre a rua Barão de Antonina e Avenida 
Pátria, Vereador Cláudio Santos; 1666/923/07, reitera mais uma vez ao executivo para que 
determine a secretaria de obras urgentes melhorias nas duas últimas quadras da rua 
Tiradentes, Vereador Cláudio Santos; 1667/924/07, solicita a secretaria de obras para que 
feche um buraco em frente à parada de ônibus localizada próxima à agropecuária Dois 
Irmãos, Vereador Cláudio Santos; 1668/925/07, solicita a secretária e obras para que efetue 
com a mais brevidade possível uma operação tapa-buracos ao longo da Avenida Flores da 
Cunha no perímetro que a envolve entre os bairros Glória e Borgueti, Vereador Cláudio 
Santos; 1669/926/07, solicita a secretaria de obras para que realize com urgência melhorias 
na estrada que liga Carazinho a Coqueiros do Sul, Vereador Cláudio Santos; 1670/927/07, 
solicitando ao executivo municipal para determinar ao setor competente dar reajuste ao 
funcionalismo, Vereador Marcos Soares, 1671/928/07, solicitando ao departamento de trânsito 
colocação de redutor de velocidade na rua Dona Júlia, Vereador Marcos Soares; 1672/929/07, 
solicita ao setor competente que efetue operação tapa buracos e recapeamento asfáltico no 
Bairro Conceição e Bairro Dileta; Vereador Marcos Soares; 1673/930/07, solicita ao executivo 
municipal para que determine ao setor competente leiloar caminhões com mais de 25 anos de 
uso, Vereador Marcos Soares; 1674/931/07, Solicitando ao Executivo para que determine ao 
setor competente, melhorias urgentes na Rua Negrinho do Pastoreio, no Bairro Brandina, pois 
a mesma encontra-se em precárias condições, Vereador Felipe Sálvia; 1675/932/07, 
Solicitando para que determine ao setor competente providencias quanto à realização de 
imediatos trabalhos de melhorias no calçamento da Rua General Cassal Martins Brum, trecho 
próximo a Avenida Flores da Cunha, pois quase em frente à lavagem do Posto Walber & 
Seelig há um buraco de grandes proporções onde inclusive a um acumulo de água 
ocasionando uma grande poça d´agua, Vereador Felipe Sálvia; 1676/933/07, solicitando ao 
setor competente que realize a pavimentação da rua Carijós, trecho compreendido entre a rua 
Senador Salgado Filho e a rua Minuanos, no bairro Conceição, em razão de que somente este 
trecho da referida via não possui pavimentação e encontra-se cheia de buracos, Vereador 
Felipe Sálvia; 1677/934/07, Solicitando que tome providências no sentido de que os servidores 
que fazem a entrega dos medicamentos na farmácia do SUS, sejam mais atentos quanto à 
distribuição dos medicamentos prescritos na receita médica, e ainda que destine mais 
recursos para aquisição de medicamentos na Farmácia Municipal, pois os cidadãos reclamam 
da grande dificuldade em conseguir os medicamentos de forma gratuita, Vereador Felipe 
Sálvia; Presidente Vereador Vilson Paese; quero pedir aos vereadores, ou suspendemos a 
reunião, até porque essa conversa paralela está impossível de fazer a leitura até das 
indicações, requerimentos e nós vamos aguardar até que seja resolvido o problema depois 
nós vamos continuar, mas nesse meio tempo, questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; 
Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, por questão de ordem, nós gostaríamos, o 
Vereador Adroaldo De Carli, o Vereador Antonio Azir, Vereador Luiz Leite e Vereador Felipe 
Sálvia para nos retirar-nos que temos dúvidas sobre um projeto de lei para emitirmos uma 
nova redação, um projeto de lei que está em pauta para ser votado hoje; Presidente 
Vereador Vilson Paese; para dar um novo parecer? Vereador Felipe Sálvia; isso mesmo; 
Presidente Vereador Vilson Paese; sem problema nenhum, a comissão de justiça então 
sairá para dar um novo parecer ao projeto, e antes que o Cláudio faça a leitura dos 
requerimentos dos vereadores, nós queremos registrar a presença do Almiro Silveira, do 
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Jorge da Cotemaq, nosso amigo que nos dá o prazer de sua visita, da comercial balança, seja 
bem vindo sempre à casa do povo, também da Caroline do Diário da Manhã, da Simone, 
Jornal Integração e registrar aqui, dizer e dar ao nosso amigo Pisca hoje como membro da 
imprensa da rádio comunitária, mas como diretor de expediente, que é a primeira sessão que 
você participa como diretor de expediente, queremos em nome da mesa diretora da 
presidência da casa desejar a você sucesso e que Deus te abençoe para que nós possamos 
fazer um bom trabalho, para que no trabalho que tu fizeres daqui para frente como diretor, e 
no comando do gerenciamento dos trabalhos dessa casa, seja para o bem do nosso povo de 
Carazinho e desta casa, parabéns pelo novo cargo que tu passa a exercer e com muito 
sucesso é o nosso desejo, para o nosso amigo Pisca, e solicito de imediato ao Vereador 
Cláudio Santos para fazer a leitura dos requerimentos dos vereadores; Secretário Vereador 
Cláudio Santos; requerimentos: 1678/235/07, enviado votos de profundo pesar a família do 
senhor Luciano André Schilling, pelo seu trágico falecimento ocorrido no dia 01/08/07, 
Vereador Vilson Paese; 1679/236/07, O Vereador abaixo assinado, requer na forma 
regimental, que após aprovado em plenário, seja registrado em Ata e oficiado aos familiares 
votos de profundo pesar pela perda irreparável do Sr. Luciano André Schiling, que veio a 
falecer dia 01 de agosto de 2007, Vereador Josélio Guerra; 1680/237/07, O Vereador abaixo 
assinado, requer na forma regimental, que após aprovado em plenário, seja registrado em Ata 
e oficiado aos familiares votos de profundo pesar pela perda irreparável do Sr. Luciano André 
Schiling, que veio a falecer dia 01 de agosto de 2007, Vereador Jaime Fragoso; 1681/238/07, 
solicita que seja enviado oficio ao Departamento municipal de trânsito para que seja realizado 
a repintura da faixa amarela que compreende a entrada da câmara municipal, Vereador Vilson 
Paese; 1682/239/07, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio a Empresa Glória de Transportes 
Coletivos e Urbanos no sentido que a mesma se possível, viabilize o retorno do horário 22:35 
horas de saída do coletivo noturno UPF/ Sommer.Justifica-se a solicitação, pois vários 
estudantes utilizam o transporte e os mesmos têm que esperar por muito tempo na parada do 
ônibus após término das aulas para retornarem para suas residências.  Com estas 
providências, zelará pela segurança dos estudantes e trabalhadores que dependem do 
transporte coletivo, Vereador Adroaldo De Carli; 1683/240/07, O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que logo após ouvido em  plenário, seja enviado ofício ao Sr. 
Romeu Giacomeli - Presidente da Eletrocar, para que solicitando   ao departamento técnico da 
empresa para realizar  visita em toda a extensão das ruas Boaventura Sobrinho e General 
Portinho, localizadas  no Bairro Centro, para que sejam tomadas as devidas providências da 
colocação de lâmpadas mais potentes nesta região.  Solicita também à empresa Eletrocar, 
após verificação, medidas para solucionar definitivamente este problema da escuridão das 
ruas, zelando pela segurança dos motoristas e moradores desta localidade, Vereador 
Adroaldo De Carli; 1684/241/07, solicita que seja enviado oficio a centrais elétricas de 
carazinho solicitando reposição de lâmpadas em várias ruas do bairro Santa Terezinha, 
Vereador Marcos Soares ; 1685/242/07, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma 
regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja 
enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES: 1 – 
Quantas vagas de cargos em comissão (Cargos de Confianças) e contratados existem 
Organização Social - CMPP? 2 – Das vagas existentes quantas foram preenchidas? 3 – 
Relacionar na Organização Social – CMPP, os cargos de confiança – CCs que possuem grau 
de parentesco com funções de chefia (1º, 2º e 3º graus); 4 – Com relação a uma ambulância 
modelo SPRINGTER da Mercedes, relacionar e encaminhar cópia de documentos que 
comprovam gastos com a reforma da respectiva ambulância, pois segundo informações que 
chegaram até nossa pessoa, houve um superfaturamento na compra de um motor usado 
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(sucata) e demais peças e mão de obra para reforma, quando inclusive temos informações de 
que foi oferecido um motor novo de fábrica, na troca, por um valor abaixo do valor consumido 
com a reforma (R$ 25.000,00, com garantia de 02 anos), reforma esta, que teria chegado a 
um valor estimado em torno de R$ 30.000,00. 5 – Encaminhar cópia das notas de compra de 
peças e mão de obra para reforma da ambulância modelo SPRINGTER. 6 – Encaminhar um 
relatório sobre as condições atuais de tal veículo, que segundo informações encontra-se 
novamente em uma oficina, sem condições de uso. 7 – Encaminhar também documentação 
(cópias) das contas da Organização Social com relação às dívidas a pagar vencidas e não 
vencidas, especificando fornecedor por fornecedor, valor da dívida com o mesmo e o que foi 
comprado originando a tal despesa, pois também nos chega à informação de que a 
Organização Social possui uma dívida de aproximadamente R$ 400.000,00 (quatrocentos mil 
reais). JUSTIFICATIVA: Nosso pedido justifica-se em razão de que nos preocupamos com 
relação à prática do NEPOSTISMO, em todas as esferas do serviço público, seja ele 
municipal, estadual ou federal, e, como o Ministério Público esta realizando uma campanha de 
combate ao Nepotismo em todo o país, queremos saber se há na Organização Social da 
Saúde parentesco entre os Cargos de Confiança e os Cargos de Chefia. Por haver 
informações quanto aos gastos abusivos com a reforma da ambulância citada, bem como com 
relação ao montante da dívida da Organização Social da Saúde, esperamos esclarecer tais 
fatos com a aprovação deste pedido, deixando assim nosso cidadão, totalmente a par da 
situação do órgão que administra a saúde em nosso município, pois não basta manter as 
aparências com reportagens sobre os PSFs, se o que está por trás são situações que podem 
levar a saúde de nossa cidade a um estado deplorável, por estarmos sendo coniventes e 
omissos a realidade. O autor entende que, a menos que alguém tenha alguma coisa a 
esconder, o presente Pedido de Informações deve ser aprovado por todos os demais colegas, 
pois a maior prerrogativa dos vereadores é fiscalizar os atos do Poder Executivo, Vereador 
Felipe Sálvia; Presidente Vereador Vilson Paese; registramos a presença também do 
Robson, do Vladimir, e do Nelson Portilho, solicito ao Secretário Vereador Cláudio Santos que 
proceda a leitura das moções apresentadas pelos vereadores na noite de hoje; Secretário 
Vereador Cláudio Santos; moções: 1686/339/07, O vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental que depois de submetido em plenário seja enviado oficio a Excelentíssima 
senhora Yeda Crusius, Governadora do estado do Rio Grande do Sul, manifestando repúdio à 
venda das ações do BANRISUL. É vergonhoso o que acontece novamente no cenário político 
do Rio Grande Do Sul, no que se refere à administração pública. Num tempo não muito 
distante tínhamos o senhor Antônio Brito que além de privatizar tudo o que lhe foi possível, 
ainda criou algumas porteiras, que apenas contabilizam o dinheiro dos transeuntes, para 
beneficio de uma minoria. Após a passagem deste estágio nefasto estamos novamente, sob o 
comando da  atual governadora do Estado do Rio Grande do Sul – excelentíssima senhora 
Yeda Crusius, forçados á assistir a abertura de um novo portal. Dando prosseguimento à 
política do continuísmo barato, através da venda de ações do Banrisul, a governadora tenta 
dar inicio, ao segundo tempo de privatizações do que restou, do patrimônio do nosso estado. 
Nas mãos dos extrativistas do mercado econômico, parte da dignidade de funcionários desta 
valorosa instituição financeira, orgulho do Rio Grande, escorre pelo ralo da hipocrisia político 
governamental. Conclamamos misericordiosamente a atenção das mais variadas lideranças, 
que compõem a esfera pública do Rio Grande do Sul, e diversos segmentos da sociedade, 
para que se oponham à postura autoritária da Governadora do Estado, cobrando com 
veemência as promessas feitas por ela em campanha. A sociedade gaúcha não suporta mais 
este tipo de conduta neoliberal e ultrapassada,  que caracteriza a inabilidade deste governo,  
frente à busca de soluções para o Rio Grande. O Banrisul é propriedade dos gaúchos, e não 
dá vontade pessoal, de alguém que no posto de governadora, em função de seus fetiches, 
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tenta fragmentar aquilo que é sólido. Isto posto, clamamos a salva guarda de todos os 
senhores, para que o Banrisul continue sempre nas mãos dos seus verdadeiros herdeiros, 
deste grande banco: o povo gaúcho; Vereador Vilson Paese; 1687/340/07, O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício parabenizando a OAB/RS Subseção de Carazinho, na pessoa do Senhor 
Presidente Luciano Hillebrand Feldmann, pela programação especial em comemoração ao Dia 
do Advogado, que é celebrado no dia 11 de agosto. Sendo realizada a programação nos dias 
08 a 10 de agosto de 2007, no Salão de Atos da UPF Campus Carazinho. Desejamos sucesso 
a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 1688/341/07, O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício 
parabenizando  o  Novo Gerente dos Correios – Agência de Carazinho, na pessoa do Sr. João 
Pedro Volff, que desde o dia 02 de julho de 2007 está desenvolvendo suas atividades junto à 
agência de Carazinho. E receberá selos do colecionador carazinhense Senhor Cândido Subtil 
Neto, que aproximadamente 50 anos que tem o hábito de colecionar, para uma exposição de 
sua coleção de selos. O município coloca-se a disposição da entidade para parcerias de 
projetos que visam o bem e o desenvolvimento da comunidade. Desejamos as boas vindas à 
direção e funcionários sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 189/342/07, O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, 
seja enviado ofício parabenizando  a Loja Speed Motos – representante das motos Suzuki, na 
pessoa dos Srs. Proprietários Sérgio Antônio da Silva e Anderson Lermen, pela inauguração 
do estabelecimento realizado no dia 27 de julho de 2007, localizada na Avenida Flores da 
Cunha, 2736. Desejamos à direção e funcionários sucesso a todos, Vereador Adroaldo De 
Carli; 1690/343/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando  a Associação 
Comercial e Industrial de Carazinho – ACIC, na pessoa do Senhor Presidente Sidnei Olavo 
Meyer, pela adesão ao Serviço Crédito Certo Federasul e Serasa. Esse sistema tem como 
principal objetivo garantir aos associado acesso instantâneo e atualizado às informações, 
através de um sistema on-line, (internet) que apresenta a situação de crédito nacional de seus 
clientes, com baixo custo. Desejamos à direção e funcionários sucesso a todos, Vereador 
Adroaldo De Carli; 1691/344/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando  a Casa de 
Tintas Schneider, na pessoa do Senhor Proprietário Cleder Schneider, pela reinauguração da 
loja  com ampliação e modernização pra trazer mais comodidade, versatilidade, tecnologia e 
qualidade para seus clientes. Sendo a casa de pinturas mais tradicional em Carazinho, com 
40 anos de experiência no ramo, realizada no dia 28 de julho de 2007, localizada na Rua Rio 
Branco, 30 no Bairro Glória. Desejamos à direção e funcionários sucesso a todos, Vereador 
Adroaldo De Carli; 1692/345/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
depois de submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando ao CLJ 
da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, bem como a todos os integrantes, pelo aniversario de 
20 anos que foi comemorado no dia 04/08/07  com uma grande confraternização.Parabéns a 
todos pela brilhante conquista que nestes 20 anos de atividades junto a Paróquia, Vereador 
Josélio Guerra; 163/346/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
depois de submetido ao plenário para aprovação, sejam enviados ofícios parabenizando a 
todos os professores e coordenadores do Centro de Educação Infantil Pequeno Comerciário , 
pelo incentivo dado às crianças sobre preservação ambiental, reciclagem, Vereador Josélio 
Guerra; 1694/347/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Shopping Car 
pela suas novas instalações na Avenida Flores da Cunha em Carazinho mudança que  foi 
realizada no dia 30 de julho, Vereador Josélio Guerra; Vereador Antonio Azir; senhor 
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presidente, eu faço um requerimento à mesa para que seja apreciado pelo plenário, que seja 
suprimido o intervalo regimental, assim como o grande expediente; Presidente Vereador 
Vilson Paese; pergunto a bancada do PSDB se concorda, havendo acordo da bancada do 
PSDB; bancada do PTB? Vereador Antonio Azir; concordamos;  Presidente Vereador 
Vilson Paese; bancada do PDT? Vereador Luiz Leite; concordamos; Presidente Vereador 
Vilson Paese; bancada do PMDB? Vereador Josélio Guerra; concordamos; Presidente 
Vereador Vilson Paese; havendo concordância das bancadas, nós suprimimos o intervalo 
regimental, e também o grande expediente, e partiremos então para a ordem do dia que é a 
votação de requerimentos e moções, solicito ao secretário que faça a leitura do numero e 
autor dos requerimentos; Vereador Cláudio Santos; só para uma questão de ordem senhor 
presidente, para que o requerimento pedido de informação seja votado em separado; 
Presidente Vereador Vilson Paese; colocaremos então o pedido de informação em votação 
separada vereador; Presidente Vereador Vilson Paese; requerimento de nº 3 Vereador 
Vilson Paese, PDT; requerimento nº 4 Vereador Adroaldo De Carli PMDB; nº 5 Vereador 
Adroaldo De Carli, PMDB; nº 7 Vereador Marcos Soares, PTB; 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; está em discussão os 
requerimentos com as urgências já aprovadas, eu gostaria que o vice-presidente, Vereador 
Felipe Sálvia, assumisse os trabalhos da mesa para que eu pudesse usar a tribuna; 
Presidente Vereador Felipe Sálvia; com a palavra Vereador Vilson Paese, bancado do PDT 
para discussão de requerimentos; Vereador Vilson Paese; senhor presidente, senhores 
vereadores, amigos presentes nessa sessão, em especial meu amigo Jorge, só para que nós 
possamos explanar o motivo da nossa moção de repúdio, quando se fala em repúdio até pega 
mal, a palavra repúdio ela distância, ela dificulta, eu não gosto de usar, mas senhores 
vereadores, lembramos o nosso estado e lembramos o desmonte que houve nesse estado há 
pouco tempo atrás, e quando falei que colocaram porteiras nos nossos municípios é verdade, 
as porteiras são as praças de pedágio, o nosso requerimento que nós colocamos com a venda 
das ações, embora não estejam vendendo, a maioria permanece ao banco, com o poder de 
voto, e não dá para quem compra ações o poder das decisões, mas o único banco do estado 
do Brasil que existe é o Banrisul, não existe mais Caixa econômica estadual, não existe mais 
banco do estado, em estádio nenhum, a não ser o nosso, dos gaúchos, este banco, nestes 
últimos três anos, saiu de uma situação muito difícil e está dando lucro e atendendo inclusive 
muito na área social, o que vai acontecer com o inicio da venda das ações é o inicio do fim, 
poderão ter certeza, senhores vereadores, senhor presidente e imprensa aqui, façam o 
registro do que nós estamos colocando nessa casa, isto é apenas o inicio do fim do Banrisul, 
se nós não ficarmos atentos, o fim do Banrisul está aí, e o nosso estado que já tem tão pouco, 
e o nosso estado que foi grande, dos que partiram daqui dos peleadores que defendiam nosso 
estado, nós não podemos ficar acovardados, deixando que venha governo e sai governo, e 
vão liquidando com o que nós temos, não é possível, então por esse motivo que nós fizemos a 
nossa moção, para que não fique em branco, que fique registrado a nossa preocupação, 
quantos servidores da Caixa estadual tinha até ontem, hoje, quatro estão no IPE, meia dúzia 
está na justiça, e simplesmente acabaram com a nossa Caixa, que fazia um grande trabalho 
na área social, devagarzinho, senhores vereadores, senhor presidente, imprensa aqui 
presente, vai o Banco do Brasil, irá a Caixa Econômica Federal, e nós ficaremos no sistema 
financeiro só na mão de bancos particulares e atendendo interesses de banqueiros que nunca 
ganharam tanto como estão ganhando agora, hoje você entra num banco você paga tudo, 
para você manter uma conta custa um valor muito grande, e por isso muitas pessoas 
deixaram de trabalhar com cheque, não querem mais nem ser clientes, correm o risco de ter 
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dinheiro em casa, ou no bolso, porque hoje usar cheque, ter cheque, ter conta aberta em 
banco o custo é muito alto, só para deixar registrado, eu tenho certeza que os senhores 
Vereadores irão aprovar o nosso requerimento até porque eu não senti quando colocamos em 
discussão o requerimento eu não senti que teria vereador que viria para discutir, para 
concordar ou discordar, mas se não vem discutir eu tenho certeza com a concordância dos 
demais colegas, era isso senhor presidente, senhores vereadores; Presidente Vereador 
Felipe Sálvia; devolvo os trabalhos ao presidente Paese; Presidente Vereador Vilson 
Paese; reassumo os trabalhos da mesa e continua em discussão o requerimento, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, os contrários que se manifestem, aprovados todos os requerimentos por 
unanimidade; solicito ao senhor secretário que leia o numero e autor do pedido de informação 
porque na integra já foi lido, questão de ordem Vereador Jaime Fragoso; Vereador Jaime 
Fragoso; senhor presidente, eu peço para ser apreciado pelo plenário o pedido de vista, ou 
pelo autor mesmo se ele concede, solicito ao autor do pedido de informação se concede o 
pedido de vistas? Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, questão de ordem; Presidente 
Vereador Vilson Paese; questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; 
eu aceito o pedido de vistas mas após nós discutirmos esse requerimento pedido de 
informação, depois nós daremos o pedido de vistas, eu quero discutir o requerimento primeiro, 
não tem problema; Presidente Vereador Vilson Paese; então para discutir o pedido de vistas 
o autor do requerimento pedido de informação, Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe 
Sálvia; eu gostaria senhor presidente, nós vereadores, hoje de manhã quando eu cheguei 
nessa casa tinha uns senhores procurando a bancada do Vereador Luiz Leite, e o Luiz não se 
encontrava, eles foram falar comigo, onde apresentaram umas denuncias iguais àquelas que 
saíram esses dias na RBS de um fusquinha que custava R$ 5.000,00 e gastaram R$ 9.000,00 
com oficina, nós temos o mesmo caso em Carazinho, uma camionete sprinter da Mercedes, 
eles me disseram aberrações sobre os gastos que tiveram na oficina, e só o motor que 
pegaram na sucata, o motor custou R$ 25.000,00 essas são informações que me chegaram, a 
coisa é séria presidente, esses cidadãos que vieram me procurar pela manhã me disseram o 
seguinte, foi gasto R$ 30.000,00 lá na agencia davam o motor por R$ 25.000,00 motor novo, 
davam dois anos de garantia e tinha mais umas regalias lá, R$ 30.000,00 de oficina, eu não 
tenho informação do novo, mas senhores vereadores nós estamos aqui, a gente brinca e tudo, 
mas nós estamos aqui e a coisa é séria, se há gente botando dinheiro público lá na oficina e 
ganhando dinheiro com isso, nós temos que pegar, eu não to dizendo que há, mas tenho 
informações de pessoas que vem denunciar aqui e essas pessoas são de dentro lá, de dentro 
do meio, que me falaram, e a gente não pode citar nomes porque me pediram; Vereador 
João Mafalda; um à parte vereador, a que secretaria pertence esse veículo? Vereador Felipe 
Sálvia; a saúde; então é o seguinte eu quero saber, onde foi gasto, como foi gasto, que peça 
foi colocada, quanto custou, donde é que vem a peça, que nós não podemos condenar, 
quando aparece na RBS e no jornal, eu quero dizer pro jornal Diário da manha mais uma vez, 
há pouco tempo atrás alertou, houve um alerta sobre as ambulâncias, que estavam quebrando 
por aí, saiu foto até, arrumam e vivem quebradas, esses dias vieram aqui com mais denuncias 
a gente está cansado, foram levar o pessoal para a radioterapia e a porta de trás da 
ambulância abria, e tinha que parar, pararam umas trinta vezes até Passo Fundo para fechar 
a porta, se arrumassem e ficasse bom ainda, se ficasse bom o concerto, tem um à parte Déio; 
Vereador Josélio Guerra; só um à parte vereador, analisando bem o pedido de informação 
de vossa excelência eu vejo este pedido, aconteceu o fato colocado, até como uma aberração 
na verdade, porque não tem cabimento se um motor novo custa R$ 25.000,00 concertar o 
motor por R$ 30.000,00 até porque se parar para analisar nem deveria ter trocado o motor, 
deveria ter comprado uma camionete nova, ter levado para leilão enfim éter sido investido 
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numa camionete nova, uma sprinter deve custar o que ? Uns R$ 75.000,00 ou R$ 80.000,00, 
deveriam ter investido numa camionete nova para a população que está muito carente na 
questão de ambulância, só pra contribuir; Vereador Felipe Sálvia; tem razão vereador, o 
Vereador Marcos Soares entrou com um pedido hoje à noite para fazer leilão dos carros 
velhos, que estão gastando muito com oficina, tem razão o vereador quando também pediu 
um aumento, se não me engano para os funcionários, muito obrigado também, eu reforço 
Vereador Marcos Soares, seu pedido de aumento aos funcionários, dizer também senhores 
vereadores, fora a sprinter agora, também me disseram esses senhores que vieram aqui, que 
existe um cargo de chefia na saúde e só da família dele tem cinco lá, cinco de uma mesma 
família, Vereador Jaime Fragoso  o cara é chefe demais lá, tem uns três cargos de chefia, tem 
mais que vereador, manda mais que vereador, então é o seguinte, o que eu quero saber é 
quem é esse cidadão, e porque ele tem tantos cargos assim, porque existe, quando se fala em 
nepotismo, não sei quem me mostrou uma cópia hoje lá em Passo Fundo foi aprovada uma lei 
sobre nepotismo, nós estamos tentando barrar o nepotismo, barramos aqui na Câmara de 
Vereadores o nepotismo, aqui não tem, quero dizer que nós temos que fazer alguma coisa, 
que o pessoal lá na saúde ficam olhando aquele cara botando parente, cunhado, filho, tio e 
não para de entrar, daqui a alguns dias se não fizermos nada vai ter uns 10 parentes dele, eu 
acho que o prefeito não sabe disso, acho que não sabe, pelo que eu sei o Alexandre sempre 
foi contra essas coisas, de nepotismo, tanto que eu me recordo que o Nelson Kochemborger, 
meu amigo Nelson Kochemborger, que foi embora para Florianópolis, que o Marcos estava 
trabalhando, daí não deixaram o Marcos e o Nelson não pode trabalhar, o seu Nelson ajudou 
na campanha, coordenando a campanha dos vereadores, então senhores vereadores é um 
pedido de informação, tem um à parte; Vereador Jaime Fragoso; sobre essa questão que 
estão trabalhando, é na saúde ou no CMPP? Essa denuncia? É na secretaria de saúde ou no 
CMPP? Vereador Felipe Sálvia; é na secretaria de saúde, é na saúde, o Vereador Cláudio 
Santos me explicou de tarde hoje, o CMPP é parte, recebe um dinheiro, é por lá, quero dizer 
mais uma vez que o Diário da Manhã fez, o Orlando Fachini Neto fez na cidade, disse que 
essa organização da saúde é uma fama de burlar os cargos, de pegar gente burlando a lei, 
quem disse foi o Doutor está no jornal, eu acho que realmente o que está acontecendo lá nós 
temos que ver, nós temos que ver porque é sério, e isso é nepotismo descarado, porque 
nenhum vereador aqui, porque eu sei os vereadores que tem cargo, que tenha cinco cargos 
da mesma família, então esse aí é um privilegiado esse cidadão, é um privilegiado, mas fica a 
critério, eu sempre digo, essa casa é uma casa democrática eu respeito o voto dos 
vereadores, sempre respeitei, tenho levado pau com os meus pedidos de informação, tenho 
tentado fiscalizar, fazendo a minha parte, para o que eu fui eleito, mas não tem passado, o 
que eu vou fazer, eu respeito o voto dos vereadores, se não passar tudo bem, mas saibam 
vocês da imprensa que 4stão aí, que são responsáveis, a imprensa também é responsável por 
tudo que vem acontecendo na nossa cidade, porque a imprensa tem que também divulgar os 
fatos, pesquisar e até investigar, porque não é justo, em um município, acho que foi Coxilha, 
apresentaram lá o fusquinha e o ministério público já pegou tudo, aqui em Carazinho nós 
temos o mesmo caso de uma sprinter e eu acredito que não vai dar nada, nós temos que 
resolver, a casa tem que fiscalizar é um dos primeiros atos do vereador é fiscalizar os atos do 
Poder Executivo; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão o pedido de 
vistas, para discutir o pedido de vistas Vereador João Mafalda; Vereador João Mafalda; 
senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, senhoras e senhores, o fato ocorreu agora 
pela manhã, a gente está tomando conhecimento agora desse fato, mas é uma acusação 
extremamente grave, e claro, o pedido de vistas que a Bancada da situação fez é porque a 
gente quer analisar o fundamento dessas acusações, eu não sei se essas pessoas que 
estiveram aí pela manhã são funcionários públicos, se eles são de algum partido político, ou o 
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que são, isso aí nós temos que ver, até de repente amaná depois se tiver que fazer uma 
comissão inquérito para apurar isso aí, fazer uma investigação séria, e se essas pessoas 
estão dispostas a colocar eles na frente da máquina ali e eles dá nome aos bois, e como é 
que eles têm essas informações, então é extremamente grave isso aí, e nós que somos da 
sustentação do governo,  não estamos aqui para acobertar nada, se realmente tiverem 
fundamento essas acusações nós vamos aprovar esse pedido de informação sim, seria isso 
senhoras e senhores; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão,  o pedido 
de vistas; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, colegas vereadores, Simone do 
Jornal do Correio do Povo, Caroline da Diário da manhã, eu falava a tarde com o Vereador 
Felipe Sálvia, e ele fala no trabalho que a imprensa realiza em Carazinho, nós temos que dizer 
que é um trabalho sério, e por ser um trabalho sério eu gostaria de fazer uma solicitação à 
imprensa, que esperassem que algo fosse averiguado para dar a informação na imprensa, 
porque Vereador Felipe Sálvia, eu não sei se eu diria super, hiper ou mega, super faturamento 
nas tuas informações, nós tomamos conhecimento hoje à tarde com vossa excelência já 
preocupados como sempre estivemos, a preocupação da bancada governista é justamente de 
se buscar primeiro o que esta acontecendo e se realmente está acontecendo, mas muito bem 
diz o Vereador João Mafalda, se essas pessoas que lhe procuraram hoje disserem em algum 
momento, numa investigação, que o valor é esse faltam com a verdade, há um mega 
superfaturamento, no valor desse motor, nós podemos até, Vereador Felipe Sálvia, como 
disse antes, já lhe permito falar, até como lhe disse antes, eu acho que é uma obrigação dos 
vereadores todos investigar se realmente isso existe, mas a informação de se pagar um motor 
sucata por R$ 30.000,00 isso eu posso garantir e assinar se preciso for, é mentira, isso é 
mentira, então preocupado com a dimensão que possa vir a ter esse caso, antes que chegue 
alguma documentação vindo a ser colocado pela imprensa, isso me preocupa, porque após 
jogado, para que se recupere é complicado, então eu concordo com as suas colocações,  até 
à tarde o senhor me dizia que é uma prerrogativa sua fazer isso, sempre concordei, respeito, 
mas não foi de forma alguma R$ 30.000,00 o valor pago por esse motor, então acho que 
durante essa semana; Vereador Felipe Sálvia; Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio 
Santos; pois não vereador; Vereador Felipe Sálvia; a gente recebe a denuncia, e é a função 
do vereador fiscalizar, a única forma que eu tenho de fiscalizar é através de um pedido de 
informação, eu quero que o senhor diga então qual é o montante que o senhor tem? Que o 
senhor descobriu de tarde lá hoje, e dizer que eu não esqueci, Vereador Cláudio Santos, de 
dizer que as mesmas pessoas me disseram que hoje a divida da saúde é R$ 400.000,00 e me 
disse que está tudo atrasado, me preocupa também, me falaram em falta de medicamentos, 
eu já tenho uma indicação aí, falta de medicamentos, me disseram mais que é só pegar e ir lá 
ver que o pessoal da errado os remédios, disseram um monte de coisas que a gente não 
colocou, mas me preocupa também a divida, é uma divida muito alta; Vereador Cláudio 
Santos; Vereador Felipe Sálvia a sua preocupação pode ter certeza também é a de todos, e 
nós temos conhecimento desse assunto relacionado à situação das ambulâncias, nós temos 
conhecimento, já digo vereador, nós temos conhecimento com relação a essas ambulâncias 
que às vezes ficam pela estrada por problema de motor, por problema de pneu, nós sabemos 
de problemas que existem, pessoas que acabam perdendo consultas marcadas a dois, três 
meses, com antecedência e que por algumas vezes não conseguem chegar até Porto Alegre 
porque acabam ficando pelo caminho, nós temos conhecimento, temos conhecimento também 
de  que há um trabalho de uma licitação para que seja comprada uma nova ambulância, 
porque há necessidade, o valor Vereador Felipe Sálvia, que me foi passado hoje a tarde foi de 
R$ 8.000,00 por esse motor, e eu conversava antes com os colegas vereadores, rapidinho 
presidente, acho que é um assunto bastante importante, e conversava hoje Vereador Felipe 
Sálvia, lá na saúde, com os responsáveis pela situação de que muitas vezes aí fora parece 
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que existe um monte de irregularidades e os vereadores sabem das irregularidades e  
defendem as irregularidades quando votam contrários aos pedidos de informações, então nós 
estamos preocupados também com isso, como vossa excelência disse acredito eu de que o 
prefeito não tenha conhecimento, dessa situação, mas no que diz respeito a valores, e essa é 
a minha preocupação Vereador Felipe Sálvia, quando vem aqui, vereador que é eleito, e que 
tem respaldo na comunidade, que tem imprensa que aproveita, óbvio, é informação e divulga, 
depois para se dizer à verdade, não vai ter mais a repercussão que teve quando o impacto da 
primeira informação, então é isso que me preocupa também, porque de 25 ou 30 para R$ 
8.000, 00 é uma diferença bastante grande, mas já foi, é isso que eu lhe disse isso antes 
vereador, e palavras do Vereador João Mafalda, se chamar essas pessoas aqui, vão dizer e 
vão mentir, mas será que dizem de novo? Com relação a atrasos que vossa excelência 
coloca, houve sempre um atraso com o pagamento dos funcionários do PSF, que recebiam às 
vezes até lá pelo dia 15, há um bom tempo está se priorizando pagamento de funcionários 
que recebem junto com os funcionários da prefeitura, que desde o primeiro instante que o 
prefeito Iron assumiu a prefeitura começaram a receber corretamente no dia certo, e os 
funcionários da saúde passam a receber também no dia certo, Vereador João Mafalda, pois 
não, um à parte; Vereador João Mafalda; obrigado vereador, a questão é simples, um alega 
que é 25 outro alega que é oito, mas é tudo de boca, o que vale é o preto no branco, mas isso 
é simples, a gente vai fazer uma investigação e em matéria de investigação a gente tem um 
pouquinho de experiência, é bem simples, é só ir atrás para ver se aquelas peças foram ou 
não foram, e já faz tempo que nós deveríamos ter tomado providencias como vereadores, 
visitar a secretaria da saúde, ver a situação dos remédios, que ele está falando em remédio, 
às vezes a ambulância vai a Porto Alegre, vai com super lotação, não pode aquilo, vão 
arriscando levar uma multa da policia, apreender como já apreenderam um veiculo, então eu 
acho que deveria montar uma comissão de vereadores e dar uma investigada realmente a 
fundo, vamos botar o preto no branco, acho que é isso aí; Vereador Cláudio Santos; então 
acho que está respondido o pedido de vistas do Vereador Jaime Fragoso, pelas 
manifestações deve passar então na próxima semana o pedido de informações, mas eu acho 
que tinha necessidade Vereador Felipe Sálvia, de clarear essa situação, até para que não saia 
informação de que todo esse montante essa semana; Vereador Felipe Sálvia; acho que tem 
razão vereador, vossa senhoria tem razão, acho que o Vereador João Mafalda também tem 
razão, bota o preto no branco, mas está difícil de colocar o preto no branco, a blindagem é 
muito grande, vocês não deixam passar, é tão simples de botar o preto no branco, é deixar 
passar o pedido de informação, vem à resposta, e tem que vir a resposta certinha, vem oficial 
a resposta, que se vocês vierem me dizer o seguinte, na oficina, eu tenho até o nome da 
oficina, não vou colocar porque uma vez eu coloquei o nome de um órgão comercial e me 
arrependi depois, posso machucar um órgão comercial, através de denuncia que eu não sei 
se é verdade, e tem razão vossa senhoria quando fala que a imprensa também não deve 
colocar sem investigar, por isso que eu falei que a imprensa deve investigar antes, qualquer 
denuncia, que depois que se jogar no ventilador é difícil de arrumar, mas o que eu quero dizer, 
e o papel do vereador eu volto a dizer, eles sabem o jeito que eu sou, meu modo de atuar, e é 
isso que a gente tem que fazer,  nós temos que fazer o pedido de informação, para ver se vem 
resposta, e vocês mais que ninguém, se vocês não forem investigar, ver realmente João, se 
existe uma verdade nas denuncias que me foram  apresentadas por cidadãos ligados à área 
da saúde, até não sei, porque às vezes é veneno que a gente recebe, é veneno, às vezes 
envenenam e a gente vai, a gente tem que ver, quando me falaram o nome da oficina, me 
falaram o valor, e agora o valor é muito distante de oito para 30 é muito distante, mas é fácil 
de ver isso aí, é fácil de ver, agora seria mais interessante que passasse o pedido de 
informação, que viessem para cá as respostas oficiais, para que a imprensa também junto 
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com as respostas, pegar essas respostas e dizer é mentira, que daí eu vou mais aceitar que 
venham contar história para mim, certo, eu acredito que as pessoas que vieram me procurar 
são pessoas sérias, idôneas, não precisariam mentir, eu quero acreditar de verdade que o 
senhor esteja com a razão, porque são muito sérias as denuncias; Presidente Vereador 
Vilson Paese;  senhores vereadores, nós já tínhamos combinado, a discussão três minutos, à 
parte 1 minuto, senão não tem como você presidir os trabalhos, isso aqui está virando, o a 
parte vira oito nove minutos, o vereador vai para a tribuna fica o tempo lá, nós estatelemos 
três minutos para discussão, para que todos possam usar e para que a gente possa realmente 
fazer um trabalho tranqüilo e eu gostaria que a assessora de mesa, a partir de hoje, 
registrasse o tempo das discussões, três minutos e o parte no máximo um minuto, e com um à 
parte somente, para concluir Vereador Cláudio Santos;Vereador Cláudio Santos; pois não;  
Vereador Marcos Soares; essa camionete eu cheguei a ver ela, eu acredito que não seja só 
o motor esse valor, pode até ter gasto R$ 30.000,00 só que é lata, é radiador, tem várias 
peças, uma camioneta não é só o motor, então pode até ter gasto esse R$ 30.000,00 mas não 
só no motor, no motor acredito que tenham pago R$ 8.000,00, pode mas R$ 30.000,00 num 
motor, porque um carro, qualquer um que tem carro sabe que o carro não é só motor, são 
várias peças, total R$ 30.000,00; Vereador Cláudio Santos; obrigado vereador Marcos, só 
para finalizar, então senhor presidente, até é bom Vereador Felipe Sálvia que fique registrado 
o que eu digo, porque nós vamos averiguar essa semana e se de repente aquilo que me 
disseram não foi real, aí claro que a revolta vai ser total, mas as informações que eu recebi, foi 
de que o motor foi pago R$ 8.000,00 com tudo que tinha que ser comprado para adequar o 
motor e ajeitar, foi R$ 16.000,00 gastando tudo R$ 22.000,00 no orçamento estava em R$ 
28.000,00 segundo eles ainda economizaram R$ 6.000,00 mas isso nós vamos ver durante 
essa semana e quem sabe até semana que vem quando, acredito eu, pelo pronunciamento de 
alguns vereadores, seja aprovado esse pedido de informação; Presidente Vereador Vilson 
Paese; continua em discussão o pedido de vistas, Vereador Luiz Leite, marca o tempo para o 
vereador, infelizmente cada vez que o Vereador Luiz Leite vai para a tribuna nós estamos 
marcando o tempo, mas temos que começar com alguém, não é nada pessoal vereador, mas 
realmente temos que começar por alguém ; Vereador Luiz Leite; mas não sou eu que peço, 
presidente, um momento só há mais por favor, mas saudar primeiro as pessoas que fazem 
parte da nossa reunião, imprensa escrita e falada, demais colegas que se encontram aqui 
presentes, essa história de pedido de informação já foi discutida inclusive com a promotora de 
justiça, nós estávamos lá, há uns dois meses atrás, e nós falávamos sobre a blindagem que 
existe e com naturalidade a gente entende, então gente, há 60 dias atrás, quando eu elaborei 
um pedido de informação, o Vereador Cláudio Santos ficou de conseguir, que eu retirasse o 
pedido que ele traria em mãos as informações que eu precisaria que foi com respeito aquele 
acidente da ambulância que foi levar uma criança a Passo Fundo e que houve um acidente 
horrível, deu perda total se não me falha a memória na ambulância que foi a Passo Fundo, e 
essas informações até agora não chegaram na minha mão, eu sei Vereador Cláudio Santos, 
que pode não ser, já conversamos particularmente, sua culpa,  mas o que existe nessa 
Administração que tu não consegue com que chegue às informações nas tuas mãos, já discuti 
isso aqui na tribuna várias vezes, o próprio Azir já discutiu aqui conosco, Vereador Cláudio 
Santos, o ex-vereador Jarré, o Mafalda, mas quando passa um pedido muitas vezes esse 
pedido chega as nossas mãos e chega incorreto, como chegou o ano passado um pedido de 
informação do Vereador Ronaldo Nogueira, ex-vereador desta casa que ele tem arquivado até 
hoje, então gente, eu acho que nós na condição de vereador, situação, oposição, muitos não 
gostam que a gente fale assim, mas é a realidade, situação e oposição, que num contexto 
geral todo mundo quer o bem da nossa comunidade, quando passa um pedido de informação 
a gente espera que venha contemplar aquelas questões que a gente está reivindicando no 
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pedido de informação, aí vem àquela discussão, vereador, tu não divulga lá fora, eu vou 
divulgar para as pessoas que interessam, e se o caso for muito uma aberração aí sim você 
divulga para a imprensa, Porque muitas vezes também são poucas coisas que acontecem que 
não vale a pena mexer e criar uma baita situação, uma baita confusão, entre o legislativo e o 
executivo; Vereador Cláudio Santos; só um à parte vereador, só para dizer que eu fiquei de 
trazer o resultado da sindicância com relação ao acidente da ambulância, e ainda não me 
entregaram o resultado da sindicância; Vereador Luiz Leite; é como sempre é tudo demorado 
nesse município, então as coisas são assim, é uma eternidade para se conseguir as coisas, 
estão só para encerrar senhor presidente, eu acredito Vereador Felipe Sálvia que o Vereador 
Jaime Fragoso vai pedir o pedido de vistas, logicamente se vossa senhoria vai concordar, mas 
eu acredito que depois disso aí esse pedido vai passar para que a gente possa esclarecer os 
problemas que existem hoje principalmente na secretária da saúde, que não é só isso, é muito 
mais, obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão o pedido de 
vistas, Vereador Jaime Fragoso segundo vice, por gentileza assuma os trabalhos da mesa 
com a permissão do primeiro vice para que o Paese possa discutir; Presidente Vereador 
Jaime Fragoso; assumo os trabalhos e passo ao Vereador Vilson Paese; Presidente 
Vereador Vilson Paese; muito obrigado senhor presidente, vereadores, eu até quero fazer 
um apelo às bancadas de sustentação ao governo, nós sabemos Vereador Felipe Sálvia, e 
nós estamos vivendo hoje uma turbulência muito grande nesta casa, com problemas de 
contas, de gastos, e eu não posso de forma nenhuma admitir que um ordenador de despesas 
não faça no mínimo três orçamentos, mas num valor desse tem que ter seis, porque tem 
muitas oficinas, tem muitas chapeações aqui em Carazinho, para evitar de ele ter um 
problema com o ministério público, e também com o tribunal de contas, e ai eu quero fazer as 
bancadas de sustentação do governo um pedido, que nesta semana, eu tenho certeza que o 
pedido de vistas é unânime na casa, a casa tem bom senso os nobres pares de conceder ao 
autor do pedido de vistas, mas que nessa semana, para que segunda-feira nós não chegamos 
aqui para discutir o pedido de informação, mas que a situação traga para nós, porque isso tem 
nota, quanto custou à reforma, um parecer que a secretaria deveria pedir, um técnico, alguém 
que entenda, se valia à pena o concerto ou comprar um novo como disse o Vereador Déio, 
mais, os orçamentos apresentados, de posse desses documentos aqui, até segunda-feira que 
o autor do requerimento, pedido de informação, retira o pedido de informação porque nós 
vamos ter realmente orçamentos de várias oficinas, valor da nota real do que foi pago, isso 
realmente não tem necessidade de passar o pedido de vistas, mas é tão fácil, como disse o 
Vereador João Mafalda, tudo tem nota, aqui na casa se nós gastarmos um real, ou R$ 0,30 sai 
com nota, e sai com empenho, então certamente na secretaria da saúde não é diferente, fica 
fácil, eu tenho certeza que nessa semana, o líder do governo vai trazer para nós esses dados, 
com maior prazer te darei a parte Vereador Déio; Vereador Josélio Guerra; para ser bem 
direto, aproveitando a situação do pedido de vistas, que se traga então todos os gastos não 
somente com motor, toda camionete então, é bem propicio o pedido; Vereador Vilson Paese; 
claro o que tiver de nota que foi gasto na camioneta, nesse carro, obrigado pelo a parte que só 
veio valorizar a nossa colocação, para não deixar dúvidas para ninguém, e com isso, nós 
vamos ter a transparência de todos os poderes, porque dinheiro público é lá, é aqui, na 
prefeitura, nós só trabalhamos com dinheiro público, dinheiro do povo, esse povo tão sofrido 
que falta medicamento, que falta saúde, falta educação, que falta segurança,que falta tudo, 
então esse orçamento minguado que nós temos que cuidar muito, e temos que cuidar e de 
que forma, isso é nosso dever e nossa obrigação, muito obrigado; Presidente Vereador 
Jaime Fragoso; mais algum vereador? Vereador Antonio Azir; e aproveito passara a mesa ao 
Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores 
vereadores, uma saudação especial ao companheiro Marcos Soares que assume uma cadeira 
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no legislativo na reunião de hoje, a todos os presentes à imprensa, aos funcionários nossa 
saudação, o que o Vereador Felipe Sálvia trás realmente é grave, e independente de ser 
situação ou oposição, dependente da posição dentro do Poder Legislativo, nós temos que 
apurar esse tipo de fato, até porque os valores estão bastante distanciados da realidade, e 
creio eu pelos valores que foram colocados aqui tanto pelo Vereador Cláudio Santos como 
pelo Vereador Felipe Sálvia, deve ter acontecido uma licitação pelo menos uma carta convite, 
para realizar a recuperação desse veiculo, porque pelo valor requer no mínimo uma licitação 
por carta convite, então exatamente, se é lei, não tem como fugir disso, fugir o poder público 
da lei das licitações, então eu como integrante da dita situação, do grupo de apoio ao governo, 
eu realmente quero saber o que aconteceu, creio eu que todos os vereadores pensam dessa 
forma, vamos amanhã mesmo procurara saber, buscar documentos, doa a quem doer, mas se 
a realidade dos fatos for realmente o que o Vereador Felipe Sálvia trouxe aqui, merece não 
somente apuração mas também penalização, porque o dinheiro público como falou o 
Vereador presidente dessa casa, Vereador Vilson Paese, principalmente nos dias de hoje ele 
tem que ser muito bem administrado, há uma contribuição muito grande do Vereador Felipe 
Sálvia e dos demais que apresentam pedidos nessa casa, este creio eu que é de uma 
relevância bastante grande, e eu entendo Vereador Felipe Sálvia, que um pedido de 
informação é uma maneira do vereador fiscalizar, uma maneira também do vereador fazer 
política, então assim como o senhor nos entende eu quero dizer que lhe entendo e respeito a 
sua posição, obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; não havendo vereador que 
queira discutir, o vereador retira então, aceita o pedido de vistas, o pedido de informação 
ficará essa semana com o Vereador Jaime Fragoso, e a casa fica aguardando as informações 
para eu o pedido de informação ou vá a votação na próxima segunda-feira ou com as devidas 
informações vindo a essa casa o autor do pedido vai dizer se concorda ou não com a retirada 
do pedido; solicito ao secretario, que faça a leitura do autor e do numero do projeto, desculpa 
vereadores, nós ainda temos as moções; solicito ao secretário que faça a leitura do numero e 
autor das moções; Secretário Vereador Cláudio Santos; moção nº 1 Vereador Vilson Paese, 
PDT; nº 2 Vereador Adroaldo De Carli. PMDB; nº 3 Vereador Adroaldo De Carli, PMDB; nº 4 
Vereador Adroaldo De Carli, PMDB; nº 5 Vereador Adroaldo De Carli, PMDB; nº 6 Vereador 
Adroaldo De Carli; PMDB; nº 7 Vereador Josélio Guerra, PMDB; nº 8 Vereador Josélio Guerra, 
PMDB; nº 9 Vereador Josélio Guerra, PMDB; Presidente Vereador Vilson Paese; está 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, 
aprovadas as urgências 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, os contrários que se manifestem, aprovadas todas as 
moções por unanimidade; solicito ao secretário que faça a leitura  do nº e autor dos projetos e 
também, com os pareceres da comissão de justiça e finanças e da comissão da ordem 
econômica e social; Secretário Vereador Cláudio Santos; projeto de lei autoria do Vereador 
Jaime Fragoso, dispõe sobre a introdução de texto informativo impresso nos carnes de IPTU, 
o direito a isenção desse imposto  aos casos previstos em lei, e dá outras providências; 
Presidente Vereador Vilson Paese; questão de ordem Vereador Jaime Fragoso; Vereador 
Jaime Fragoso; esse projeto como veio inconstitucional vou transformar ele em indicação 
presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; será transformado em indicação, conforme o 
pedido do autor do projeto em indicação ao executivo, próximo projeto vereador; Secretário 
Vereador Cláudio Santos; projeto autoria mesa diretora. Autoriza contratação emergencial 
de uma faxineira. 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 Marcos Soares membro 
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designado; comissão da ordem econômica e social. Parecer: 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 Antonio Azir membro; Presidente Vereador 
Vilson Paese; está em discussão o parecer da comissão de justiça e finanças, que o presente 
projeto de lei é constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor, está em discussão, 
não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade o 
parecer da comissão de justiça e finanças, coloco agora 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 por 
unanimidade; está agora em discussão o projeto de lei, 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 por 
unanimidade; eu só queria dizer duas palavras ao Vereador Jaime Fragoso, senhores 
vereadores, permitam que eu use na condição de presidente, eu lamento o teu projeto ser 
inconstitucional, porque realmente ia facilitar em muito o contribuinte, quando vossa 
excelência apresentou, eu lhe parabenizei, e continuo parabenizando, tomara Deus que o 
executivo faça isso nos carnes, questão de ordem Vereador Jaime Fragoso; Vereador Jaime 
Fragoso; só para lembrar que há duas semanas atrás estava com o senhor, e o prefeito 
estava longe dele, ele disse bem assim, não vou poder pedi mais isenção, agora é só por 
valor de casa, não é assim, as pessoas são muito desinformadas às vezes, que acaba não 
requerendo a isenção depois fica em divida ativa, isso é para a pessoa saber mais 
claramente; Presidente Vereador Vilson Paese; vossa excelência tem toda razão, quero 
agradecer os vereadores hoje pelo trabalho, participaram de todas as reuniões que nós 
tivemos, até para as pessoas que estão assistindo a reunião ordinária na noite de hoje, como 
esta terminado cedo, é que os vereadores passaram um dia exaustivo, antes dessa reunião 
nós tivemos mais três, e nós passamos o dia todo aqui dentro da casa, chegamos de manha e 
estamos indo embora agora, uma grande parte dos vereadores, só para que a comunidade 
também possa entender, obrigado aos vereadores pelo trabalho, pelas comissões também, 
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 
13/08/2007 as 19:15 horas. 
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