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Ata da Reunião Ordinária do dia 03 de setembro de 2007.....Ata 38 
 

 
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 03/09/2007. Convido 
o Vereador Josélio Guerra na ausência solicito ao Alemão, papai Noel,  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 27/08/2007, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovada 
a ata por unanimidade; neste instante convido o Vereador Cláudio Santos como secretário dos 
trabalhos para que faça a leitura do expediente da presente reunião; Secretário Vereador Cláudio 
Santos; expediente de 03/09/2007: Of. 152/07 do executivo municipal, encaminha  resposta  do OD 
122/2007, que contem pedido de informação; Of. 153/07 do executivo municipal, encaminha pedido 
de prorrogação de prazo para o OP 123/2007 que contem pedido de informação; Of. 154/07 do 
executivo municipal, encaminha  projeto de lei n° 105/07, o qual Dispõe sobre as diretrizes 
orçamentárias para o exercício de 2008 e dá outras providencias; Of. 155/07 do executivo municipal, 
encaminha  projeto de lei n° 106/07, o qual dá nova redação ao art. 2° da Lei Municipal N° 6.534/07, 
para apreciação sob regime de urgência; Of. 156/07, do executivo municipal, encaminha  projeto de 
lei n° 107/07,  o qual inclui o banco Schahin na lei n° 6.098 de 22 de julho de 2004, que autoriza o 
poder executivo a firmar convenio,  para apreciação sob regime de urgência; Of. 157/07 do executivo 
municipal, responde o OP 127/2007 encaminha documentação referente ao PL 088/07; Of. 158/07 do 
executivo municipal, encaminha  projeto de lei n° 108/07, o qual autoriza abertura de credito 
suplementar no orçamento de 2007, no valor de R$ 202.493,92,para apreciação sob regime de 
urgência; Of. 159/07 do executivo municipal, encaminha  projeto de lei n°109 /07,  o qual autoriza 
abertura de credito especial no orçamento de 2007, no valor de R$ 10.000,00, para apreciação sob 
regime de urgência; Of. 160/07 do executivo municipal, encaminha  projeto de lei n° 110/07, o qual 
autoriza a contratação emergencial de um engenheiro, para apreciação sob regime de urgência; Of. 
1100/07 da Casa Civil, acusa recebimento do OD 826/07; Correspondência comunicando os 
integrantes da Comissão Permanente de Educação Cultura Saúde Meio Ambiente e Promoção social; 
Diversos Comunicados do Ministério da Saúde, informando a liberação de Recursos Financeiros do 
Fundo Nacional; Presidente Vereador Vilson Paese; a seguir convido o secretário que faça a leitura 
das indicações dos vereadores na noite de hoje; Secretário Vereador Cláudio Santos; indicações: 
1878/1027/07, o vereador solicita que após lido em plenário e deferido na forma regimental, seja 
enviado oficio solicitando ao Executivo Municipal que determine a Secretaria de Obras a realização 
das obras relacionadas: Fechamento de um buraco existente na Rua General Vitorino, esquina com a 
Silva Xavier, bairro Pádua, conserto de calçamento da Rua Paissandu, no bairro Glória, conserto de 
calçamento da Rua Rodrigues Alves, no bairro Pádua, conserto de calçamento da Rua Silva Xavier, 
esquina com a Gonçalves Ledo, conserto de calçamento da Rua Goiás, no bairro Oriental, 
fechamento de uma vala aberta, na rua José Bonifácio, próximo à esquina com a Gonçalves Ledo, no 
bairro Pádua, limpeza da Rua Ataxerxes de Brum, no bairro Medianeira, patrolamento, 
ensaibramento, cascalhamento e compactação da rua Pedro Vian no bairro Camaquã, patrolamento, 
ensaibramento, cascalhamento e compactação da rua Augusto Mokfa, no bairro Camaquã, 
recolhimento de lixo depositado a céu aberto, na rua Riachuelo, esquina com a São Tomé, no bairro 
Princesa, limpeza das laterais da rua Riachuelo, no bairro Princesa, Vereador Vilson Paese; 
1879/1028/07, solicita para que o setor competente providencie com a máxima urgência uma 
“operação tapa buracos” na Rua Bernardo Paz, abaixo da Rua Silva Jardim, no bairro Centro até o 
Bairro Medianeira, pois a mesma encontra-se há um bom tempo em péssimo estado, cheia de 
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buracos, tanto no trecho onde possui pavimentação asfáltica, como no trecho de paralelepípedos, 
solicita ao setor competente para que seja efetuada com a máxima urgência reparos no asfalto da  na 
Rua Marechal Floriano, nas proximidades do número 1257, pois há um buraco de uma boca de lobo 
que encontra-se aberto, causando transtornos que poderão ser ainda maiores com o passar do 
tempo, inclusive com risco de desabamento, Vereador Felipe Sálvia; 1880/1029/07, solicita que após 
lida em plenário e deferida na forma regimental seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que 
determine à Secretaria de Obras a imediata melhoria no calçamento da Rua Bueno Ayres, Bairro 
Santo Antônio, Vereador Cláudio Santos; 1881/1030/07, solicita que após lida em plenário e deferida 
na forma regimental seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine à Secretaria de 
Obras a imediata melhoria na Rua Honorato Fortunato Piccini, Bairro Dileta, que se encontra em 
péssimas condições de tráfego tanto de automóveis quanto de pedestres, Vereador Cláudio Santos; 
1882/1031/07, solicita que após lida em plenário e deferida na forma regimental seja enviado ofício ao 
Executivo Municipal, para que determine à Secretaria de Obras melhorias urgentes no asfalto da Rua 
João Kraemer, Bairro Sommer, Vereador Cláudio Santos; 1883/1032/07, para que determine a 
Secretaria de Obras que execute trabalhos de  reparos na pavimentação asfáltica da rua Francisco 
Caldas Júnior em frente à Igreja, no bairro Vila Rica, para que determine a Secretaria de Obras que 
execute trabalhos de reparos no calçamento da rua Tijucas, no bairro Princesa, para que determine a 
Secretaria de Obras que execute trabalhos de  patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza 
da rua Leão XIII, no bairro Princesa, para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos 
de reparos no calçamento da rua Charruas, no bairro Princesa, para que determine a Secretaria de 
Obras que execute trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da rua Ozílio Zolet, no bairro 
Centro, para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de patrolamento, 
cascalhamento, compactação e limpeza no final da rua Rio Negro, no bairro Floresta, para que 
determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos em todas as ruas do Bairro Dileta. 
Pois encontram-se em estado deplorável, para que determine a Secretaria de Obras que execute 
trabalhos de limpeza e reparos no calçamento da rua Santos Dumont, no bairro Glória, para que 
determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de patrolamento, cascalhamento, 
compactação, limpeza e canalização no final da rua Coroados, no bairro Princesa, para que 
determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de capina e limpeza na rua Antônio Andreis, 
no bairro Princês, para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de patrolamento, 
cascalhamento, compactação e limpeza da rua Piauí, no bairro Oriental, para que determine a 
Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos no calçamento da rua Ipiranga esquina com a 
rua Gonçalves Ledo, no bairro Pádua, para que determine a Secretaria de Obras que execute 
trabalhos de reparos e limpeza no calçamento da rua Humberto Campos, no bairro Princesa, para 
que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de patrolamento, cascalhamento, 
compactação e limpeza da rua Rio Pardo, no bairro Fay, para que determine a Secretaria de Obras 
que execute trabalhos de patrolamento, cascalhamento e limpeza no final da rua Uruguai, no bairro 
Santo Antônio, para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de capina e limpeza 
nas passarelas que dão acesso aos cemitérios municipal e outros, Vereador Luiz Leite; 1884/133/07, 
solicitação para que o setor competente providencie com a máxima urgência uma “operação tapa 
buracos” na rua Bernardo Paz, abaixo da Rua Silva Jardim, no bairro centro até o Bairro Medianeira, 
pois a mesma encontra-se há um bom tempo em péssimo estado, cheia de buracos, tanto no trecho 
onde possui pavimentação asfáltica, como no trecho de paralelepípedos, Vereador Felipe 
Sálvia;1885/1034/07, Solicitando ao setor competente  a substituição de telhas quebradas do abrigo 
de parada de ônibus localizado na Rua Léu Neuls esq. com a Rua São Sebastião, B. Alvorada, 
Vereador Jaime Fragoso; 1886/1035/07, Solicitando a Secretaria de Obras a realização de operação 
tapa buracos na Rua Ipiranga, B. Glória, Vereador Jaime Fragoso; 1887/1036/07, Solicitando a 
Secretaria de Obras a realização de operação tapa buracos na Rua Ipiranga, B. Glória, Vereador 
Jaime Fragoso; 1887/1037/07, Solicitando a Secretaria de Obras a realização de melhorias no 
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calçamento da Rua Monte Alegre, B. Hípica, Vereador Jaime Fragoso; 1888/1038/07, Solicitando a 
Secretaria de Obras a realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua Armando 
Farina, B. Alvorada, Vereador Jaime Fragoso; 1889/1039/07, Solicitando a Secretaria de Obras a 
realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua Ipanema, B. Operária, Vereador 
Jaime Fragoso; 1890/1040/07, para que a secretaria de obras realize o fechamento de um buraco na 
rua Santos Dumont esquina com a rua Ipiranga no bairro Glória, Vereador Josélio Guerra; 
1891/1041/07, Reiterado o pedido para que a secretaria de Obras realize, com urgência, operação 
tapa buracos, Vereador Josélio Guerra; 1892/1042/07, Para que a Secretaria de obras realize a 
operação tapa buracos da rua Caçapava  entre as ruas  Cuiabá  e Eugenio Weidlich  no bairro 
Floresta, Vereador Josélio Guerra; 1893/1044/07, Para que a Secretaria de obras realize a operação 
tapa buracos em todo o asfalto da rua Braulino Lopes no bairro Sommer, Vereador Josélio Guerra; 
1894/1045/07, Para que a Secretaria de obras realize a operação de patrolamento e cascalhamento   
da rua Artur Pedro Dihel no Residencial Aparecida, Vereador Josélio Guerra; 1895/1046/07, Para que 
a Secretaria de obras realize a operação tapa buracos em todo o asfalto da rua Anália Bonizomi 
Weber no bairro Sommer, Vereador Josélio Guerra; 1896/1047/07, Solicita novamente para que a 
Secretaria de Obras realize com a máxima urgência para que sejam tomadas as devidas providências 
sobre a troca do lugar do bueiro existente no local, limpeza e melhorias do trecho do calçamento do 
final da rua Otto Albino Guerardht, Bairro Sommer, em frente ao nº 371. Solicitação de moradores e 
motoristas, Vereador Adroaldo De Carli; 1897/1048/07, Solicita para que a Secretaria de Obras 
realize trabalho de limpeza e recolhimento de entulhos deixados no meio da Rua David Canabarro - 
Bairro Princesa. Solicitação dos moradores e motoristas, Vereador Adroaldo De Carli; 1898/1049/07, 
Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalho de limpeza e recolhimento de entulhos do 
terreno baldio localizado na Rua Paulo Coutinho ao lado do nº. 554 - Bairro Princesa. Solicitação dos 
moradores e pedestres, Vereador Adroaldo De Carli; 1899/1050/07, Solicita para que a Secretaria de 
Obras realize trabalho de limpeza e recolhimento de entulhos em toda a extensão da Rua Dag 
Hammarskoel, Bairro São Sebastião. Solicitação dos moradores e pedestres, Vereador Adroaldo De 
Carli; 1900/1051/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalho de limpeza e 
recolhimento de entulhos em toda a extensão da Rua Dag Hammarskoel, Bairro São Sebastião. 
Solicitação dos moradores e pedestres, Vereador Adroaldo De Carli; 1901/1052/07, Solicita para que 
a Secretaria de Obras realize trabalho de limpeza e recolhimentos de entulhos em toda a extensão da 
Rua Pe. Landel de Moura, Bairro São Sebastião. Solicitação dos moradores e pedestres, Vereador 
Adroaldo De Carli; 1902/1053/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalho de limpeza, 
patrolamento, cascalhamento e de melhorias do escoamento das águas das chuvas na Rua Otávio 
Rocha, Bairro Broecker. Solicitação dos motoristas e pedestres, Vereador Adroaldo De Carli; 
1903/1054/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalho de limpeza e recolhimento de 
entulhos em toda a extensão da Rua Afonso Pena, Bairro Broecker. Solicitação dos moradores e 
pedestres, Vereador Adroaldo De Carli;   Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao secretário 
que faça a leitura dos requerimentos na noite de hoje; Secretário Vereador Cláudio Santos; 
requerimentos: 1904/258/07, solicita que seja enviado oficio ao presidente da FGTAS Senhor Nedy 
de Vargas Marques e seu diretor Mauricio Cruz respectivamente, Vereador Antonio Azir; 
1905/259/07, seja enviado oficio aos familiares de profundo pesar pela perda irreparável da senhora 
Odete de farias Bueno, que veio a falecer na data de 02/09/2007; Vereador Paulino de Moura; 
1906/260/07, seja enviado ofício do Poder Legislativo de carazinho ao Comandante do 1º Batalhão 
da Polícia Rodoviária Estadual de Passo Fundo, Major Fernando Carlos Bicca, manifestando nossa 
indignação quanto ao tratamento utilizado pelos policiais rodoviários do Posto da Polícia Rodoviária 
Estadual de Tapera, ao realizar suas abordagens, especialmente na RS 142, trecho compreendido 
entre o trevo da BR 285, saída para o município de Não-Me-Toque e as proximidades do Aeroclube, 
quando realizam as chamadas “blitz”. Acreditamos que a abordagem aos motoristas é necessária, 
pois faz parte do trabalho do policial rodoviário a fiscalização quanto à documentação e condições 
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dos veículos e equipamentos, habilitação e condições físicas do motorista, prazos de vencimento de 
habilitação e documentos do veículo, mas nada impede que o Policial Rodoviário trate as pessoas 
com um pouco mais de cordialidade, pois por ser uma autoridade achamos que não seja necessária a 
utilização de palavras grosseiras e atitudes antipáticas para demonstração de tal poder. Além de já 
termos ouvido diversas manifestações neste sentido quanto a este tipo de tratamento nas 
abordagens, na última semana fomos procurados por várias pessoas residentes naquelas 
proximidades e que trafegam constantemente pelo local, que são abordadas com freqüência, e 
mesmo estando com a documentação em dia, são alvos de advertências, inclusive houve o caso de 
um cidadão havia feito a vistoria em seu veículo no dia anterior a abordagem e conforme liberação do 
DETRAN, não havia nada de errado com seu veículo, mas na abordagem do Policial Rodoviário, o 
mesmo achou por bem multar o cidadão porque o mesmo estaria trafegando com iluminação irregular 
(faroletes), agindo de forma áspera, não dando chance para a argumentação do condutor do veículo. 
Tanta indelicadeza só faz com que o cidadão tenha ainda mais aversão ao serviço público seja ele 
federal ou estadual e não é isso que todos querem e precisam, Vereador Felipe Sálvia; 1907/261/07, 
seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Excelentíssimo Presidente da República, 
Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ao Excelentíssimo Presidente do Senado Federal, ao 
Excelentíssimo Presidente da Câmara dos Deputados, aos Líderes de Bancada no Senado e na 
Câmara Federal, a toda Bancada gaúcha no Senado e na Câmara dos Deputados, manifestando 
mais uma vez nossa a contrariedade com relação à suposta necessidade de prorrogação, pelo 
Governo, da vigência da CPMF. (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira) por mais 
04 (quatro) anos,Vereador Felipe Sálvia; 1908/262/07, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho ao Excelentíssimo Presidente da República, Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ao Ministro 
da Saúde José Gomes Temporão, ao Juiz Federal Roger Raupp Rios, ao Procurador Geral da 
República Antonio Fernandes Barros e Silva de Souza chefe do Ministério Público da União e do 
Ministério Público Federal, ao Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça Raphael de Barros 
Monteiro Filho, a Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região Desembargadora 
Federal Silvia Maria Gonçalves Goraieb, ao Excelentíssimo Presidente do Senado Federal, ao 
Excelentíssimo Presidente da Câmara dos Deputados, aos Líderes de Bancada no Senado e na 
Câmara Federal, a toda Bancada gaúcha no Senado e na Câmara dos Deputados, manifestando 
nossa contrariedade e indignação com relação à decisão que obriga SUS a custear cirurgia de 
mudança de sexo em todo Brasil. Se em nosso país a saúde pública proporcionasse ao cidadão 
plenas condições, onde todos fossem atendidos como em uma rede particular de saúde, com certeza 
não estaríamos nos importando com tal fato, mas em um país onde a cada minuto pessoas morrem 
por falta de recursos na área de saúde, pessoas que realmente precisam urgente de uma cirurgia 
para sobreviver, de exames, de medicamentos, isto é inadmissível. Absolutamente nada contra as 
pessoas que serão beneficiadas com esta decisão, mas se nem mesmo o dinheiro arrecadado com a 
CPMF, que foi criada para melhorar a estrutura da saúde no país está tendo o destino correto, sendo 
usada para pagamento de juros ao sistema financeiro, se milhares de pessoas morrem aguardando 
na fila de espera do SUS, a decisão de tornar obrigatória a realização de cirurgias de mudança de 
sexo através do Sistema Único de Saúde é no mínimo insensata, irresponsável e inconveniente, 
Vereador Felipe Sálvia; 1909/263/07, solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário 
seja enviado ofício  aos familiares da inesquecível, Anita Steffens Silveira, lamentando o seu 
falecimento ocorrido no ultimo dia 01 de setembro. Ao mesmo tempo em que lamentamos o infausto 
ocorrido, temos a certeza de que os familiares continuarão com o seu legado, buscando sempre fazer 
o que lhes foi transmitido ao longo de sua vida. Sabemos que a perda é irreparável, mas Deus trará o 
conforto aos que ficaram, Vereador Cláudio Santos; 1910/264/07, solicita na forma regimental, que 
após aprovado em plenário seja enviado ofício  ao presidente do CONDICA, Sr. Irineu Graebim, para 
que o mesmo junto ao Ministério Público estude a possibilidade de realizar um encontro com os 
indicados pelas entidades que terão a responsabilidade de eleger os novos conselheiros em 25 de 
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outubro do corrente, Vereador Cláudio Santos; 1911/265/07, seja enviado ofício do Poder Legislativo 
a Centrais Elétricas de Carazinho S/A - ELETROCAR, para que sejam tomadas providências quanto 
ao envio do REAVISO de vencimentos das contas de energia elétrica dos consumidores. Temos 
constantemente recebido reclamações de usuários que recebem a fatura para pagamento da conta 
de energia com vencimento em um determinado dia e no dia seguinte ao vencimento já estão 
recebendo o reaviso de vencimento de conta. Não entendemos o porquê de tal atitude, pois inclusive 
nas lojas do comércio as notificações de atraso só são emitidas após um prazo de 15 dias. Não é 
justo que a ELETROCAR que é uma empresa do povo de Carazinho, porque se ela pertence ao 
Município é de todos nós carazinhenses continue agindo desta forma, pois mesmo a RGE, a 
COPREL, que são empresas privadas não fazem este tipo de cobrança logo após a data de 
vencimento da fatura. Vamos esperar que a direção da empresa reveja esta postura, sendo menos 
exigente com seus clientes que atrasam suas contas não por qualquer motivo, mas por motivos 
justificáveis. Encaminhamos em anexo cópia de um exemplo de conta de um consumidor que venceu 
em 28/08/2007 e no dia 30/08/2007 foi emitido e entregue ao mesmo o reaviso de vencimento de 
conta, Vereador Felipe Sálvia; 1912/266/07, seja enviado oficio com os mais sinceros votos de 
profundo pesar aos familiares do Sr. JOÃO VALDAIR NUNES, pelo seu falecimento ocorrido no dia 
31/08/07, em nossa Cidade, manifestando nossa solidariedade neste momento de profunda dor pela 
perda irreparável. Desejamos a Família, muita força e fé para superar este momento que sabemos é 
de profunda dor, mas DEUS que tudo pode estará fortalecendo-os e consolando-os. Cremos na 
palavra de Deus escrita em João Cap.11, vers. 25 e 26 “Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; 
quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá; e todo aquele que vive e crê em mim nunca 
morrerá”, Vereador Jaime Fragoso; 1913/267/07, seja enviado oficio com os mais sinceros votos de 
profundo pesar aos familiares do Sr. PEDRO SEVERO DA SILVA, pelo seu falecimento ocorrido no 
dia 31/08/07, em nossa Cidade, manifestando nossa solidariedade neste momento de profunda dor 
pela perda irreparável. Desejamos a Família, muita força e fé para superar este momento que 
sabemos é de profunda dor, mas DEUS que tudo pode estará fortalecendo-os e consolando-os. 
Cremos na palavra de Deus escrita em João Cap.11, vers. 25 e 26 “Disse Jesus: Eu sou a 
ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá; e todo aquele que vive e crê 
em mim nunca morrerá, Vereador Jaime Fragoso; 1914/268/07, seja registrado em Ata e oficiado aos 
familiares votos de profundo pesar pela perda irreparável da Senhora Delci Simonatto, que veio a 
falecer ontem dia 01 de setembro de 2007, Vereador Josélio Guerra; 1945/269/07, seja registrado em 
Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar pela perda irreparável da Senhora Aríete K. 
Magalhães, que veio a falecer ontem dia 30 de agosto de 2007, Vereador Josélio Guerra 
1916/270/07, Os Vereadores abaixo firmados requerem, na forma regimental e após ouvido o 
Plenário, o envio de ofício ao Exmo. Sr. Deputado Arlindo Chinaglia, Presidente da Câmara dos 
Deputados, bem como aos líderes de todos os partidos com assento naquela Casa e aos deputados 
federais da bancada gaúcha, apelando para que aprovem a PEC – Proposta de Emenda à 
Constituição nº 487/2007, em tramitação na Câmara dos Deputados, a qual dispõe sobre a 
Defensoria Pública da União.Justifica-se a presente solicitação, tendo em vista que hoje a Defensoria 
Pública da União, apesar de sua enorme importância, não possui autonomia para ditar os rumos de 
sua necessária estruturação, contando o Estado do Rio Grande do Sul com apenas 13 Defensores 
Públicos da União, em algumas cidades. Essa Defensoria Pública, não obstante, possui um projeto 
chamado Defensoria Itinerante que, em resumo apertado, é o deslocamento de um Defensor Público 
por uma semana aos municípios para atender a demanda local, de forma concentrada, interpondo, 
posteriormente, as medidas necessárias. Não supre a presença constante de um membro da 
instituição no município sede de Vara Federal, mas foi o paliativo encontrado para minimizar a falta 
de estrutura adequada, que será sanada com a aprovação da PEC 487/2007, requerimento de todos 
os vereadores; 1917/271/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que logo após 
submetido ao  plenário para aprovação, seja enviado ofício ao Sr. Romeu Giacomelli Presidente da 
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Eletrocar, para que solicitando ao departamento técnico da empresa para realizar uma vistoria a noite 
em todas as lâmpadas dos postes do início da Avenida Antônio José Barlette até o cruzamento com a 
Rua 21 de Abril localizadas no Bairro Santo Antônio e para que seja feita a troca das lâmpadas 
queimadas e colocação de lâmpadas mais potentes nesta região. Solicitação dos moradores e 
motoristas. Solicita também à empresa Eletrocar, após verificação, medidas para solucionar 
definitivamente este problema da escuridão nas ruas, zelando pela segurança dos pedestres, 
motoristas e moradores destas localidades, Vereador Adroaldo De Carli; 1918/272/07,  O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que logo após submetido ao  plenário para aprovação, 
seja enviado ofício de mesmo teor para o Banco do Brasil – agência de Carazinho na pessoa do 
Senhor Gerente João Paulo Comerlato e Banco Bradesco – agência de Carazinho na pessoa do 
Senhor Gerente Nilson Aparecido Dias, solicitando as agências senhas de atendimento e cadeiras 
para os clientes e usuários terem mais conforto, comodidade e, acima de tudo, segurança para 
aguardar o seu atendimento nos caixas. Visando constatar o respeito das instituições financeiras no 
que concerne ao atendimento ao cliente, em especial quanto à celeridade no atendimento, presteza, 
conforto, segurança, adaptação às pessoas portadoras de deficiência e para os idosos. Na verdade, o 
que existe nas referidas agências bancárias é um grande espaço onde os usuários permanecem em 
pé e em fila, aguardando longo período de espera até ser efetivado o seu atendimento. Ora, a 
situação acima mencionada, dado o grande afluxo de consumidores nas mencionadas agências, faz 
com que o atendimento seja tumultuado, deficiente e absolutamente desumano para os clientes e 
usuários. A finalidade deste requerimento justifica-se diante das inúmeras reclamações feitas no 
gabinete deste vereador, praticamente que diárias dos clientes e usuários destas agências 
mencionadas, Vereador Adroaldo De Carli; 1919/273/07, seja enviado oficio de votos de profundo 
pesar aos familiares pelo falecimento do Sr. Américo Michelini, ocorrido em 28/08/2007, Vereador 
Luiz Leite; ; Vereador Luiz Leite; questão de ordem, senhor presidente, até para auxiliar nesse 
requerimento; Presidente Vereador Vilson Paese;  questão de ordem Vereador Luiz Leite; 
Vereador Luiz Leite; eu gostaria de pedir ao autor Vereador Adroaldo De Carli, que já existe a lei, o 
espaço para que os correntistas e os outros clientes dos bancos possam ter a sua cadeira para se 
acomodar melhor, não ficar de pé muitas vezes lá uma hora esperando atendimento, então já existe a 
lei, só gostaria de talvez de botar para vossa excelência que cumprisse a lei já existente, o nº da lei 
amanhã agente pode ver, a Neiva pode ver amanhã e o órgão fiscalizador que já existe a lei;  
Presidente Vereador Vilson Paese; a seguir solicito ao secretário que faça a leitura das moções; 
Secretário Vereador Cláudio Santos; moções:1920/403/07, que seja enviado oficio ao Sr. Sérgio 
Lauxen, gerente da empresa CONESUL – Soluções Ambientais Ltda, extensivo a todos os seus 
funcionários, pelo excelente trabalho que vem realizando em nossa cidade, especialmente sobre os 
serviços de pintura dos meio-fio nos passeios públicos, que seja enviado oficio de cumprimentos, 
parabenizando a jovem, Carine Hackenhaar, por sua colação de grau como Psicóloga, pela UPF – 
Universidade de Passo Fundo, ocorrida no dia 18 de agosto do corrente, que seja enviado oficio de 
cumprimentos, parabenizando o empresário carazinhense, Ex-vereador, Ex-presidente do Legislativo 
Municipal e Ex-Vice Prefeito, Senhor Marco Aurélio Simon, pelo dinamismo, competência e 
dedicação, que caracteriza-se como marca registrada, de sua história, destinada ao fantástico mundo 
do cinema, trazendo e levando cultura para a comunidade carazinhense e regional, Vereador Vilson 
Paese; 1921404/07, seja enviado oficio de cumprimentos parabenizando a Jovem Carine Hackenhar 
por sua colação de grau como psicóloga, pela UPF, campus carazinho ocorrida em 18/08/2007, 
Vereador Vilson Paese; 1922/405/07, seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de 
Carazinho, ao Sindicato dos Bancários de carazinho, e a cada uma das agencias bancárias do 
município de Carazinho , por ocasião da passagem do DIA NACIONAL DOS BANCÁRIOS, ocorrido 
no dia 28 de agosto  do corrente, Vereador Felipe Sálvia; 1923/406/07,  seja enviado oficio ao Sr. 
Sérgio Lauxen, gerente da empresa CONESUL, pelo excelente trabalho que vem realizando em 
nossa cidade, Vereador Vilson Paese; 1924/407/07, seja enviado ofício de congratulações do Poder 
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Legislativo de Carazinho, aos Profissionais de Educação Física das Escolas de toda rede de ensino 
de Carazinho (municipal e estadual), bem como as Academias, e as turmas de Educação Física da 
ULBRA, por ocasião da passagem do DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, ocorrido no 
dia 1º de setembro do corrente, Vereador Felipe Sálvia; 1925/408/07, seja enviado oficio a senhora 
Ione Brum, pelos 40 anos de atividades no município de carazinho, Vereador Paulino de Moura; 
1926/409/07, seja enviado ofício parabenizando A Srª Leíza Martins extensivo a toda a nova diretoria 
da AMOVIS, do bairro Sommer pela possa ocorrida no último dia 01 do corrente. Desejando pleno 
êxito nessa função que passarão a exercer a partir de então, Vereador Cláudio Santos; 1927/410/07, 
seja enviado ofício parabenizando o Jovem AMIEL MOREIRA por ter conquistado o diploma de 
Bacharel em Odontologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, no 17 de agosto de 2007. É 
com grande satisfação que desejo sucesso nessa nova caminhada, e pleno êxito em suas atividades, 
Vereador Cláudio Santos; 1928/411/07, seja enviado ofício parabenizando o jovem carazinhense 
RAFAEL COSTA pela conquista do 2º lugar na modalidade Xadrez no Torneio Regional do Planalto 
A, onde estiveram participantes de Santa Catarina e de vários municípios do Rio Grande do Sul, 
Vereador Cláudio Santos; 1929/412/07, seja enviado ofício parabenizando o  Sr. Luciano dos Santos 
Pomina  gerente da Loja Magazine Luiza nesta cidade pelo incentivo dado aos pequenos 
empresários de  nossa cidade, com as exposições de veículos antigos e  a exposição de avião feita 
nas dependências na loja, Vereador Josélio Guerra; 1930/413/07, seja enviado ofício de 
congratulações do Poder Legislativo de Carazinho aos Proprietários da EMPRESA GLÓRIA, 
cumprimentando-lhes pela honraria recebida da Associação Nacional das Empresas de Transporte 
Urbanos - NTU, que concedeu-lhes o prêmio na Categoria Destaque, em reconhecimento a relevante 
participação da empresa nas atividades desenvolvidas pela entidade, Vereador Felipe Sálvia e 
Vereador Paulino de Moura; 1931/414/07, seja enviado ofício parabenizando  a Posse da Nova 
Presidente Movimento Feminino Comunitário - Mofecom, na pessoa da Sra. Ivone Dias, e Posse na 
Nova Diretora  Casa da Mulher na pessoa da Senhora Dilse Libera Manera, realizada no dia 28 de 
agosto de 2007. 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; 1932/415/07, seja enviado ofício 
parabenizando o Sindicato dos Bancários de Carazinho, na pessoa do Senhor Presidente Antônio 
Sérgio Federici, pelas comemorações ao Dia Nacional do Bancário, que foi celebrado no dia 28 de 
agosto 2007. Sendo realizado coquetel aos funcionários das agências locais e da região na Ópera 
Bier no dia 31 de agosto de 2007. Desejamos a direção e funcionários de todas as agências 
bancárias de Carazinho sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 1933/416/07, seja enviado 
ofício parabenizando o   Cine Brasília de Carazinho, na pessoa do Senhor Marco Aurélio Simon, 
pelas comemorações dos 52 anos de atividades do cinema no município de Carazinho, que ocorreu 
no mês de agosto de 2007.  Desejamos a direção e funcionários sucesso a todos, seja enviado ofício 
parabenizando a  Empresa TW Transportes Ltda, na pessoa do Senhor Presidente Milton Schmitz, 
pelo almoço realizado no dia 31 de agosto de 2007 para todos os colaboradores, convidados e 
participantes assistidos pela empresa em comemoração ao encerramento do Programa Escola de 
Fábrica. Durante 03 meses os jovens tiveram noções sobre vários temas com profissionais da Ulbra - 
Carazinho e puderam acompanhar de perto o funcionamento da TW Transportes. Desejamos a 
direção e demais colaboradores sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 1934/417/07, seja 
enviado ofício parabenizando a Loja Móveis Sebben de Carazinho, na pessoa do Sr. Rodrigo 
Sebben, pelas comemorações aos 12 anos de suas instalações no município de Carazinho, que 
ocorreu no mês de agosto de 2007.  Desejamos a direção e funcionários sucesso a todos, Vereador 
Adroaldo De Carli; 1935/418/07, seja enviado oficio parabenizando  o cine Brasília de carazinho pelas 
comemorações dos 52 anos de atividades, Vereador Adroaldo De Carli; Presidente Vereador Vilson 
Paese; senhores vereadores, hoje eu não sei se o tempo está para chuva ou o que, mas está difícil 
para fazer a leitura, e para nós podermos compreender, eu gostaria da compreensão de vossas 
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excelências para que nós possamos fazer a leitura tranqüila, até pode conversar com o colega do 
lado, mas está muito alto o volume, o volume esta atrapalhando a leitura, por gentileza eu agradeço; 
Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem; Presidente Vereador Vilson Paese; questão de ordem 
Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente é o seguinte, o secretário, o 
Cláudio Santos é radialista e o som está um pouco alto também, então a voz do Vereador Cláudio 
Santos se torna forte, então eu acho que baixar um pouquinho o volume, porque às vezes não é tanta 
conversa, é o microfone; Presidente Vereador Vilson Paese; queremos registrar a presença na 
sessão na noite de hoje de 03/09/2007, Paulo Gonçalves Dias, Franciele Yungs, também do Jairo 
Rezende, Vera Maria Vargas, Enilsem Fasin e seu filho, Luiz Fernando Giacomelli, nosso querido Dr. 
Giacomelli, o Almiro Silveira, professor Jefferson, Ana Maria Leal, Rádio Gazeta, Caroline Homerding, 
Jornal Diário da Manhã, Vlatrick, seja bem vindo, do Everton, nosso amigo Everton, da farmácia 
Brasil, do Luciano e também do Mario Locatelli, sejam todos bem vindos, Vereador Felipe Sálvia, 
questão de ordem; Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem senhor presidente, conforme acordo 
de lideranças, nós gostaríamos de suprimir o intervalo regimental, suprimir também o grande 
expediente, e também colocasse os requerimentos, menos os pedidos de informação, se há, em 
bloco, com as moções; Presidente Vereador Vilson Paese; o intervalo eu solicito a todas as 
bancadas, líder da bancada do PDT; Vereador Luiz Leite; concordamos; Presidente Vereador 
Vilson Paese; concorda a bancada do PMDB; Vereador Josélio Guerra; concordamos; Presidente 
Vereador Vilson Paese; bancada do PSDB; Vereador Jaime Fragoso; concordamos; Presidente 
Vereador Vilson Paese; bancada do PTB; Vereador Antonio Azir; concordamos senhor presidente; 
Presidente Vereador Vilson Paese; só que aí vamos deixar uma possibilidade na hora de discutir os 
requerimentos que as pessoas possam falar de alguns assuntos. Eu até gostaria de fazer o grande 
expediente, mas como a maior, então esta suprimido o intervalo regimental, e também o grande 
expediente, queremos também cumprimentar o José Costa, nosso amigo que está presente na 
reunião de hoje, e passamos então de imediato, o senhor secretário para que leia o nº e autor dos 
requerimentos; Secretário Vereador Cláudio Santos; requerimento nº 1 autoria Vereador Paulino de 
Moura e Vereador Antonio Azir, PTB; nº 03, Vereador Felipe Sálvia PDT; nº 04 Vereador Felipe 
Sálvia, PDT;  nº 05 Vereador Felipe Sálvia, PDT; nº 07 Vereador Cláudio Santos, PSDB; n º 08 
Vereador Felipe Sálvia, PDT; nº 13 autoria dos dez vereadores; nº 14 Vereador Adroaldo De Carli, 
PMDB; nº 15 Vereador Adroaldo De Carli, PMDB; 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, aprovado 
por unanimidade; está em discussão todos os requerimentos, para discutir Vereador Paulino de 
Moura, papai Noel, na tribuna vereador; Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, senhores 
vereadores, pessoas nominadas pelo nosso presidente, para nós é uma satisfação muito grande tê-
los acompanhando a sessão na casa do povo, eu vou me pronunciar senhor presidente, senhores 
vereadores, um requerimento que dei entrada na noite de hoje em companhia do Vereador Antonio 
Azir, que é onde nós estamos solicitando para que a FGTAS, que ela gere o programa SINE, no Rio 
Grande do Sul são 142 agências no estado do Rio Grande do Sul, venha até Carazinho com a sua 
direção para nos explanar qual é a metodologia de trabalho hoje para as agencias SINE, quem não 
conhece as agencias SINE são onde fizemos a intermediação e a colocação da mão de obra no 
mercado de trabalho, e eles vindo até Carazinho, eles vão nos dar uma visão de como está sendo 
hoje administrado a FGTAS, segunda situação o município de Carazinho, e aí tive a grata felicidade 
de ver, ouvir e ler que o município de Carazinho está para trazer para o nosso município uma 
empresa onde vai gerar em torno de três mil emprego direto, e em torno de dois mil indiretos, mas 
essa empresa precisa de pessoas com qualificação, e essa qualificação, a FGTAS tem como dar, ela 
tem recurso para isso, hoje o montante é de quatro milhões, para o ano que vem vai ser dezesseis 
milhões, e para isso o nosso município precisa se habilitar, e aí eu vou fazer uma provocação via 
tribuna, ao líder do Governo do município de Carazinho, quem é que diz que esses recursos podem 
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vir ou não para Carazinho, é a comissão Municipal de emprego, se a comissão Municipal de emprego 
não estiver instalada, esses  recursos poderão não vir, mas tem como fazer essa comissão funcionar 
desde que haja vontade política do prefeito, e nós vamos fazer a nossa meia culpa, nós 
FGTAS/SINE, o nosso coordenador das 142 agencias é membro nato, ele é secretário dessa 
comissão, então ele também tem que se agilizar, ele também tem que ir lá buscar e saber porque ela 
não está funcionando, peço ao líder do governo que traga para nós na próxima sessão, se está 
comissão está atuante, se não está não tem problema nenhum, vontade política do prefeito, ele cria a 
comissão e essa comissão vai buscar junto a FGTAS os recursos para qualificar nosso trabalhador, 
aí esta a grande vantagem, o que nós temos que ver e eu tive essa experiência por esses dois anos e 
quatro meses que eu estou na FGTAS, muitas vezes os municípios traziam lá para treinar padeiros,  
ótimo, mas os municípios fazem isso, a prefeitura de Carazinho muito tem feito isso, nós temos que 
ver realmente quais as necessidades que a nossa região precisa para ser qualificada, hoje o FGTAS 
fez um convenio com todos os sistemas, Sesi, Senai, Sesc e o pão dos pobres  de Porto Alegre, 
antigamente, colegas vereadores, senhor presidente, já concluirei, era feito com qualquer empresa 
que apresentasse qualificação, e esses cursos não tinha qualificação necessária, hoje não, com o 
sistema AS, nós temos a certeza que o curso dado aqui em Carazinho, vai ser dado com qualificação 
e com qualidade, então eu queria deixar isso senhor presidente, senhores vereadores, para que nós 
possamos no momento da votação desse requerimento, encaminharmos para a fundação para que 
venham até aqui, seria isso senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado, pois não 
Vereador Déio; Vereador Josélio Guerra; só um à parte vereador, espero que com o seu pedido 
agora de andamento até porque esse vereador já faz mais de trinta dias, já cobrei isso, cobrei em 
plenário, provoquei o executivo, duas vezes, reiterei o pedido e até hoje não aconteceu, espero que a 
partir de hoje, espero que tenham sucesso vereador, eu quero dizer que não obtive sucesso, 
pensando em Carazinho; Vereador Paulino de Moura; eu quero dizer ao Vereador Déio, que antes 
de tudo eu sou chega vereador, eu faço parte do governo, meu partido faz, e com muito orgulho mais 
antes de tudo, assumindo essa casa eu sou vereador e colega dos senhores, tudo que eu fizer aqui, 
já explanei na outra segunda-feira, eu farei para colaborar, porque eu tive dois mandatos, dois como 
governo e um como oposição, eu pretendo ser o equilíbrio, com toda a certeza e gostaria muito do 
respeito dos colegas vereadores , que terei com as vossas senhorias, eu farei esse pedido sim, 
verbal, hoje, se não vir eu vou fazer via Poder Legislativo que é o que me faculta, requerimento, 
indicação, eu vou fazer isso, muito obrigado senhor presidente, senhores vereadores, até uma 
próxima; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir Vereador Felipe 
Sálvia, PDT; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que 
assistem essa reunião na casa do povo na noite de hoje, meu amigo Rogério Ferreira do Bairro 
Esperança, seu colega, senhores vereadores, entrei com vários trabalhos senhor presidente, eu 
gostaria de ser rápido, mesmo que não vai ter grande expediente, para eu falar um pouquinho de 
cada um, um é diretamente para a diretoria da eletrocar, eu tenho aqui a prova, o pessoal que está a 
tempo reclamando que a conta vence no dia 28, a pessoa não pagou, no dia 30 chega o reaviso, que 
é uma cobrança, esse cidadão aqui, a conta dele venceu dia 28, está aqui a prova, no dia 30 chegou 
o reaviso, olha a eletrocar é do povo, eletrocar é pública, o comércio hoje quando a gente atrasa uma 
prestação, quinze dias depois do atraso é que mandam o aviso, a eletrocar que é do povo, venceu a 
conta, não pagou, dois dias depois chega à cobrança para pagar, eu estou pedindo é compreensão a 
diretoria da eletrocar, para com os seus contribuintes, as pessoas que às vezes não tem o recurso na 
hora e atrasam dois dias, e já vem o aviso, e as pessoas vem reclamar aqui nessa casa, não é só 
esse vereador que recebeu esse tipo de reclamação, e a gente faz o que o povo nos pede, estou 
reclamando aqui através de um oficio, também estou reclamando senhores vereadores, com a policia 
rodoviária estadual, a policia rodoviária estadual de Tapera, ela vem aqui na frente da Castelmaq, ali 
perto do aeroclube, na saída do Cantares, ali perto do Boa Vista, tudo bem, é a função deles, senhor 
presidente multar, fiscalizar, botar o bafômetro, fiscalizar cinto, fiscalizar documento, é a função, é 
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uma RS, agora tem que ter respeito, cidadão veio falar comigo, ele tinha feito a vistoria no Detran, 
com relação a faroletes, fez a vistoria no Detran, passou no Detran, que é estadual, e foi multado no 
outro dia, ali, com relação aos faroletes, então eu estou enviando um oficio ao capitão Timóteo, Major 
Carlos Bica, que é o mandachuva da policia rodoviária estadual de Tapera, pedindo o seguinte, pode 
vir, mas tenha educação, porque lá em Tapera eles fazem e acontecem, senhor presidente, essa 
policia rodoviária estadual, e ninguém está acima da lei não, ninguém está acima da lei, são policial, 
vão fiscalizar, mas tem que ter respeito ao nosso povo, o pessoal sai do Cantares para ir no Boa 
Vista ali esquece alguma coisa, multa, e hoje está ruim, ser multado toda hora, também um ofício 
mandando para todas as autoridades lá em Brasília, desde o presidente da republica, deputado, 
senador, escambau, com relação à troca de sexo, olha bem, não tem dinheiro para a saúde, está 
morrendo gente, Alemão,  nos postos de saúde, nas filas, hoje exame só para daqui a dois anos, para 
fazer o exame, não existe nada, a saúde está um caos, dinheiro da CPMF, não sei onde é que foi, 
Paese, nada contra a mudança de sexo gente, pode mudar quantas vezes quiser, dê a prioridade 
para outras coisas, se tivesse boa à saúde, tudo bem, mas a saúde está um caos, morrendo gente, 
dinheiro agora obrigando o SUS a pagar mudança de sexo, também estou enviando os ofícios para 
todas essas autoridades para ver se eles param com isso, senhor presidente, o senhor sabe que 
vossa senhoria comigo, com o Déio, com o Jaime, com o Ronaldinho que não está aqui conosco 
mais, nós fomos autores de uma ação popular, nós ganhamos na justiça, a favor da empresa Glória, 
que a nossa ação era contra o processo de licitação, e a justiça nos deu ganho de causa, e hoje para 
surpresa nossa, essa empresa ganha uma honraria a nível nacional, e eu como sou bairrista, de 
defender as coisas da nossa terra, defendi a eletrocar todo mundo sabe disso, defendi a empresa 
Glória por ser uma empresa daqui, e recebe esse baita premio a nível nacional, isso me orgulha e por 
causa disso que hoje nós entramos em conjunto com essa moção, eu e o Vereador Paulino de 
Moura, parabenizando essa empresa, e que também a cidade saiba dar valor para as coisas nossas, 
porque fico muito contente Deio, de nós termos ajudado essa empresa a ficar aqui até o momento, 
que a luta continua, não sou do PT, mas a luta continua, nós ganhamos na justiça, mas a ação 
continua, o prefeito com uma ação lá, mas eu fico muito contente de nós termos, quer um a parte 
Alemão?; Vereador Paulino de Moura; concede um à parte colega, até porque a gente que usa ou 
usou o transporte coletivo urbano, a gente sabe da qualidade do serviço prestado, a gente sabe da 
seriedade dos diretores dessa empresa, dos seus funcionários, então eu quero parabenizar, até 
porque eu não estava vereador quando houve esse movimento e essa ação, mas eu fiz a minha parte 
coletando vários números de assinatura, pela permanência dessa empresa, eu também penso, eu 
acho que a modernidade tem que vir, ma seu penso que a modernidade pode vir com uma empresa 
genuinamente carazinhense, uma empresa nossa, então meus parabéns, eu assinei junto com vossa 
senhoria, porque eu entendo que Carazinho, precisa, necessita de uma empresa como a empresa 
Glória que é nossa, que é de Carazinho, muito obrigado; Vereador Felipe Sálvia; é verdade Alemão, 
eu sempre disse, só para terminar presidente,  essa empresa começou há 50 anos, começou no 
barro, na poeira, quando não tinha nem calçamento, não é justo que agora, a titulo de modernidade, 
venha uma empresa lá de Santa Cruz e leve os recursos, porque a empresa de santa Cruz leva os 
recursos de Carazinho lá para Santa Cruz, e também os funcionários antigos eu tenho certeza que 
vão ser prejudicados, e nós fomos vitoriosos, estão de parabéns todos os vereadores que assinaram 
a ação, e dizer mais uma vez que eu me sinto feliz de ter brigado e apoiado essa empresa, era isso 
senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir 
Vereador Luiz Leite, bancada do PDT; Vereador Luiz Leite; senhor presidente, senhores 
vereadores, servidores da casa, demais pessoas lideres comunitários, empresariais, partidários, 
amigos e amigas que se encontram no plenário, servidores públicos, estudantes, uma satisfação 
muito grande, até para lembrar o Vereador Felipe Sálvia que eu fui um dos autores dessa ação que 
estava inviabilizando essa empresa em Carazinho, mas eu vou me reportar hoje ,senhor presidente 
sobre o requerimento do meu colega Vereador Felipe Sálvia, que é com respeito a CPMF, e esta 
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CPMF, ela já vem com votações e mais votações, com mais prazos, já há uns oito anos, e isso aí é 
uma coisa que está machucando hoje a classe empresarial brasileira, o trabalhador brasileiro, os 
aposentados, todas as classes em si, e principalmente pela falta de recursos na saúde pública, essa 
história de querer que o governo aplique recursos em mudança de sexo, é uma coisa para deixar os 
senadores resolver, discutir isso aí, os deputados federais, uma coisa absurda gente,  isso é uma 
opção de cada um, se a pessoa tem recursos que vá optar pelo sexo que queira, se transformar, mas 
não usar dinheiro público, onde está faltando desde remédios baratinhos, até outros remédios de 
maior complexidade, que os nossos cidadãos, as crianças, os menos favorecidos da nossa cidade 
precisam, e vocês meus amigos vereadores, colegas, são testemunha do que nós passamos aqui no 
nosso gabinete, hoje foi uma loucura, de tanta gente que tinha aqui pedindo auxilio para tudo que é 
tipo de coisa, para remédio, para cirurgia, para passagens, então esta casa está se tornando num 
assistencialismo, a nossa comunidade que não é sua função, porque? Por que certamente os 
recursos do governo federal, não está sendo distribuído a contento, e nem repassado para os órgãos 
que necessitam dos recursos, cirurgias estão marcando para uma ano, uma ano e meio para frente, 
exames que muitas vezes um cidadão depende daquele diagnóstico para buscar um tratamento, uma 
prevenção, chegam marcar com seis meses de prazo, então meus amigos, a saúde, está um caos 
isso tudo graças a aqueles políticos que não tem discernimento, aqueles políticos cujo a sua ética, a 
gente pode falar claramente, a sua ética talvez esteja na sola do sapato, pisa em cima, esconde, para 
defender seus interesses pessoais, então a situação do nosso país hoje é caótica, em todos os 
segmentos, vejam a educação, onde pouquíssimas pessoas tem oportunidade de buscar o ensino 
superior, a discriminação é outra coisa terrível nesse país, a geração de emprego, é outra coisa que 
está afogando a família brasileira, está causando um dano terrível, porque muitas vezes o pai de 
família, na vontade, no intuito de sair de casa e buscar a sustentação de seus filhos não consegue 
sequer um biscate para fazer, que dirá um emprego,   então esse país gente está de cabeça para 
baixo, e é por isso que eu gostaria de até, parabenizar o vereador pela iniciativa de mandar esse 
requerimento ao presidente da republica, ao senado, e as lideranças gaúchas, com assento na 
Câmara Municipal, para que realmente eles façam alguma coisa para que o CPMF não possa ser 
prorrogado, porque isso aí virou,sinceramente, virou brincadeira de criança, de adolescente, que não 
sabe para que lado vai, e assim estão os nosso políticos, muito obrigado, senhor presidente; 
Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir Vereador Cláudio Santos, 
bancada do PSDB; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, colegas vereadores, pessoas já 
nominadas anteriormente, eu até não tinha assinado anteriormente esse requerimento do Vereador 
Felipe Sálvia, mas a partir dos pronunciamentos que aqui fiz, eu vou passar a assinar o requerimento, 
até porque nós temos conhecimento daquilo que acontece em termos de saúde em Carazinho e 
obviamente por fazer parte do governo há muito tempo nós viemos apanhando pela situação que a 
saúde também se encontra em Carazinho, demorar para se conseguir exames, mas foi muito bom 
essa questão ser levantada, até para que a comunidade que está presente, principalmente hoje, 
saiba que a situação da saúde não é um privilégio de Carazinho, então quando se diz que a situação 
da saúde no país é um caos, obvio que Carazinho não é privilégio, a situação realmente da saúde no 
país ela infelizmente está da forma que está, me preocupa mais ainda senhor presidente, até eu 
tenho um outro assunto para falar, mas já que foi falado em saúde, falado em CPMF, me preocupa 
muito as palavras que eu ouvi na semana passada do presidente do hospital, Senhor Moin, quando 
ele me dizia que teve que negociar com o representante da White Martins, a multinacional que 
abastece o hospital de oxigênio, teve que negociar com o pagamento parcelado de cento e quinze, 
cento e vinte mil reais, porque se não fosse parcelado em 30 dias a White Martins estaria cortando o 
fornecimento de oxigênio para o hospital, então passa esse pânico na cabeça da gente, porque nós 
temos um único hospital, e que eu acredito senhor presidente, que Carazinho com exceção da 
Aurora, que todo mundo está trabalhando e torcendo para que isso venha, eu acho que Carazinho 
deveria reunir inúmeras pessoas que estivessem a fim de auxiliar o único hospital que nós temos em 
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Carazinho, porque senão, daqui a pouco mais, nós que hoje estamos defendendo, vamos estar 
pedindo para que defendam por nós, porque ninguém esta livre de precisar de hospital, e essa 
situação, senhor presidente me deixou muito preocupado, quando o presidente me dizia também, que 
não tem dinheiro sequer para comprar uma cama a mais para o hospital e que a situação é difícil, 
então isso me preocupou com certeza bastante, e obviamente, imagine aquelas pessoas que as 
vezes chegam lá no hospital, não tem nem sequer palavras para pedir o atendimento, me preocupa 
ainda mais, senhor presidente, quando estive presente por vários dias no HCC, por ocasião de um 
irmão meu estar hospitalizado, hoje, pela gravidade encontra-se no São Vicente em Passo Fundo, de 
ter ficado na emergência, no ambulatório, na sala de urgência até as três horas da manhã, porque 
não tinha um leito sequer no hospital, e vossa excelência sabe muito bem o que é ter Pames, eu não 
tenho, mas meu irmão tem, ficou até as 3 horas da manhã na emergência do ambulatório porque não 
tinha para onde levar, ainda bem que não houve emergência porque senão não teria para onde 
colocar, somente a CTI, com só sete leitos, tinha mais de três pessoas aguardando alguém sair da 
CTI, isso certamente Senhor presidente, preocupa, mas preocupa não só eu que estava com meu 
irmão na oportunidade no hospital, mas acho que preocupa a comunidade de Carazinho, porque 
certamente todos os vereadores tem vivido isso, no seu dia a dia, praticamente, solicitando auxilio 
nas mais diversas áreas, mas também senhor presidente acredito que nós devemos, nos reunir com 
todos, e principalmente com a classe médica, para que essa também possa dar o seu percentual de 
auxilio ao hospital para que nós não percamos esse único que nós temos em Carazinho, só para eu 
terminar o raciocínio, já lhe passo, ele nos dizia ainda Senhor presidente, a dificuldade é tanta que as 
vezes quem sabe, pessoas estejam até perdendo a vida chegando ao hospital mas não tendo 
condições de dar atendimento necessário naquele momento, então isso sinceramente, senhor 
presidente, me deixou por demais preocupado, trago essa preocupação aos demais vereadores eu 
sei que os vereadores fazem aquilo que podem,que a Câmara tem feito nos últimos anos tudo aquilo 
que pode para ajudar o hospital, mas acho que somente nós da área política, não podemos mais 
esperar, precisamos buscar a comunidade inteira para que possa amenizar, pois não vereador; 
Vereador Luiz Leite; concede um à parte vereador, até para colaborar na ação porque se eu for 
infeliz, mas com respeito ao hospitale eu dizia aqui na tribuna semana passada que coisa linda o 
movimento que foi feito, aquela grande comissão, o grande projeto para viabilizar a vinda da Aurora 
para Carazinho, esse vereador aqui, sem duvida esta torcendo muito para que isso aconteça, até 
porque nós como representantes da nossa comunidade temos que promover as melhorias que a 
nossa comunidade precisa, estamos ansioso, muito ansiosos para ver o sim da Aurora, para que nos 
traga a Carazinho uma quantidade imensa de nova frente de trabalho, da mesma forma eu falava na 
tribuna para que fizessem um movimento similar e aí senhor presidente, eu pediria a vossa 
excelência, tem a comissão de saúde dessa casa, para que nós os dez vereadores, pudéssemos 
fazer um grande trabalho pelo nosso HCC, pelo nosso hospital, buscando na micro região, nos 
municípios vizinhos, que dependem desse serviço de saúde da nossa casa,  saúde que o nosso 
HCC, a conscientização de que eles têm que investir um pouco também, não só Carazinho, a 
administração de Carazinho, mas sim as outras administrações, de outras cidades vizinhas, e que 
dependem muito da nossa casa de saúde, então senhor presidente eu gostaria que o senhor 
amadurecesse essa idéia, que convidasse para uma reunião juntamente com a comissão de saúde, 
para quem sabe nós fazermos uma frente de trabalho muito grande, com empresários, clubes de 
serviços, nossa comunidade, para viabilizar o nosso hospital de Carazinho, e dar saúde para quem 
faz saúde que é o nosso HCC, é nesse sentido, senhor vereador que eu pedi a parte, para que a 
gente possa se mobilizar em prol do nosso HCC para que possamos ter um resultado futuro melhor 
do que esse que estamos passando hoje, vendo as pessoas sofrendo e eles se queixando dia a dia 
pelos recursos que não tem, então vamos nos unir, vamos trabalhar pela saúde do nosso município, 
mas pela saúde do nosso hospital para que ele possa promover a saúde também do nosso município,  
muito obrigado; Vereador Cláudio Santos; obrigado Vereador Luiz Leite, presidente eu sei do 
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tamanho do seu coração e da complacência que vossa excelência tem, pediria só mais um minuto 
para finalizar, dizia que nós tivemos hoje em Carazinho mais uma comissão da Aurora, e que deram 
um prazo para que o trabalho referente ao ensino de Carazinho fosse mostrado a eles até mais tardar 
a próxima quarta-feira, obviamente estarão vindo a Carazinho também, para saber mais sobre a 
situação da saúde do município, e isso sem dúvida são coisas que nós também devemos nos 
preocupar, não somente o que Carazinho oferece em termos para a instalação dessa empresa 
enquanto empresa, mas aquilo que Carazinho tem a oferecerem termos de educação, de saúde em 
termos de moradia, em termos de muito mais, foge talvez do nosso pensamentos, daquela angustia, 
daquela ânsia que nós estamos para que a Aurora venha, às vezes foge do nosso conhecimento a 
magnitude desse projeto que é a instalação da Aurora, eu disse um minuto e trinta segundos já 
foram, senhor presidente para que o senhor Irineu Graebin, presidente do Condicacar, se reúna com 
o ministério público, e faça da mesma forma com que a drª Ana Paula e a Drª Clarissa fizeram com 
aqueles que estarão colocando o seu nome a disposição, as provas do conselho escolar, que agora 
estarão sendo feitas através da eleição direta por indicações de entidades que eles também possam 
fazer uma reunião com essas pessoas indicadas por essas entidades, para que mostrem a 
importância do voto de cada um, para qualificação do conselho tutelar, então eu gostaria senhor 
presidente só de deixar registrado esse requerimento que nós fizemos ao presidente do Condica;  
Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão os requerimentos, para discutir, solicito 
ao segundo vice para que assuma os trabalhos da mesa para que eu possa me manifestar; 
Presidente Vereador Jaime Fragoso; assumo os trabalhos da mesa, com a palavra o Vereador 
Vilson Paese; Presidente Vereador Vilson Paese; senhor presidente, amigos aqui presentes nessa 
sessão ordinária na noite de hoje, colegas vereadores, funcionários da casa e a nossa saudação 
muito especial ao Dr. Anderson, Doutor Hélio, o jurídico da casa, que estão acompanhando a sessão, 
a disposição de qualquer dúvida que o vereador tenha, ou a presidência dessa casa, senhor 
presidente, senhores vereadores, vivemos momentos de turbulências talvez jamais vista neste país, 
mas o povo continua calado, falava na sexta-feira no debate na rádio diário da manhã, teve a honra 
de participar na companhia do ministério público, Dr. Denílson Belegante, Dr. Danilo, delegado de 
policia, o presidente da ordem dos advogados, sobre a corrupção implantada e enrraigada neste país, 
todos os seus requerimentos Vereador Felipe Sálvia, vossa excelência sabe que a falta de dinheiro 
nesse país está pelo desvio e pelo dinheiro que sai pelo ralo, infelizmente a CPMF que veio para ficar 
algum tempo, o imposto mais infame porque ninguém está livre dele, até quem não tem cheque, até 
quem não trabalha com banco, são mais de trinta e oito bilhões a projeção deste imposto, e eu dizia 
na segunda-feira passada aqui nessa tribuna que o aumento da arrecadação ultrapassa 58 bilhões a 
mais, eu não sei porque o governo arrecada tanto, porque o povo paga tanto, e se não temos nada 
ou muito pouco, e hoje mais uma menina morreu sem atendimento, não em Carazinho mas em nosso 
país, e nós só temos 180 milhões de habitantes nesse continente, imagine se fosse a china, com um 
bilhão trezentos e cinqüenta e oito milhões de habitantes, quantos iam morrer por dia, por hora, então 
realmente, eu pergunto, a ao ser a nível de vereador, porque os vereadores são o pára-choque da 
comunidade e das lamentações, hoje tinha gente esperando aqui desde as 5 da manhã já para pedir, 
na madrugada, pela situação que se encontra o povo, então realmente, é difícil, senhores vereadores, 
será que nesse céu que nós ouvimos falar sempre, e que São Pedro tem a chave da entrada, será 
que esses homens insensíveis, que Deus deu oportunidade a eles e ele acreditou, e eles 
representam esse Brasil, será que no dia que desencarnarem, eles vão poder entrar na porta do céu,  
é difícil, é difícil poder entender, o político trabalha com o orçamento da comunidade e da região, e se 
arrecada muito, e o povo tem pouco, a segurança estamos aí vivenciando todo dia, é um caos, se 
paga mais para ter, tem que pagar para ter, as câmaras de vídeo sai da Câmara, sai do povo, a 
saúde é isso que nós estamos falando, do hospital eu quero falar para os colegas, claro que nós 
estamos prontos a ajudar mais uma vez, agora não adianta nós resolver o problema do hospital de 
caridade paliativamente, enquanto não aumentar essa tabela do SUS, infame que está aí, paga para 
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o médico, R$ 2,00 a consulta, não tem solução, se aumentar 1.000% ela vai a vinte, e seria um preço 
razoável a consulta para um profissional atender, ninguém quer perder o SUS, é o plano de saúde 
nacional, e esse plano que o povo procura e que tem, como falou o Cláudio Santos não tem o 
PAMES, ele não tem o PAMES mas paga UNIMED e paga bem, e aqui tem gente que para ter 
UNIMED paga R$ 1.800,00 por mês, mas o trabalhador de salário mínimo desempregado tem esse 
direito? Não tem, é lamentável, senhor presidente, mais um assunto que chegou na casa hoje e eu 
gostaria de levar, de reportar aos senhores, para que se somem a nós, a governadora com o 
pensamento de enxugar, porque o nosso estado é o pior de todos do Brasil, pela divida que tem, pela 
situação que está, não é a governadora que criou essa divida, isso já vem de muitos outros governos, 
mas o colégio Nossa Senhora da Glória, tem 155 bolsas de estudo e está próxima a ser findada essa 
meia bolsa, se isso acontecer senhores vereadores, comunidade aqui presente, nós teremos mais um 
colégio, talvez para fechar as portas, e as pessoas que estudam, já concluo, Senhor presidente, no 
colégio da Glória, são pessoas que fazem cursos profissionalizantes, terminando curso do normal, 
mais o estágio, a pessoa está apta começar a trabalhar, enquanto nós falamos da Aurora, enquanto 
falamos na justiça federal, procuradoria federal, defensoria federal e policia federal para Carazinho, 
nós estamos vendo que o que está aqui está estremecendo e vivendo sem ter tornado como há lá 
nos Estados Unidos e outros países, mas nós temos o tornado aqui que atormenta todo o povo, que é 
a preocupação das empresas não agüentarem e fecharem as portas, e o emprego, em vez de nós 
arrumarmos mais empregos para o nosso jovem, mais desemprego vai acontecer, eu não sou 
pessimista, eu sempre fui otimista e um povo que não acredita, que não tem fé não produz, mas que 
momento que nós estamos vivendo, se o povo for um povo de qualquer outro país, já estava num 
levante e realmente buscando o seu direito, mas nós somos acomodados mesmo, era isso Senhor 
presidente, senhores vereadores, muito obrigado; Presidente Vereador Jaime Fragoso; devolvo os 
trabalhos ao presidente Paese; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão os 
requerimentos, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade, solicito ao 
Secretário Vereador Cláudio Santos, que faça a leitura do autor e nº das moções; Secretário 
Vereador Cláudio Santos; moção de nº 01 Vereador Vilson Paese, PDT; mesmo teor Vereador 
Adroaldo De Carli PMDB; moção de nº 02 Vereador Vilson Paese, PDT; moção de nº 03 Vereador 
Felipe Sálvia, PDT; do mesmo teor subscrito Vereador Adroaldo De Carli; nº 04 Vereador Vilson 
Paese, PDT; nº 05 Vereador Felipe Sálvia, PDT; nº 06 Vereador Paulino de Moura; PTB; nº 07 
Vereador Cláudio Santos, PSDB; nº 08 Vereador Cláudio Santos, PSDB subscrito pelos demais 
vereadores; nº 09 Vereador Cláudio Santos, PSDB, subscrito pelos demais vereadores; nº 10 
Vereador Déio, PMDB; nº 11 Vereador Felipe Sálvia, PDT e Vereador Paulino de Moura PTB, 
subscrito por outros vereadores; nº 12 Vereador Adroaldo De Carli, PMDB, subscrito pelos outros 
vereadores; nº 14 Vereador Adroaldo De Carli, PMDB subscrito pelos demais vereadores; nº 15 
Vereador Adroaldo De Carli, PMDB, subscrito por outros vereadores; Presidente Vereador Vilson 
Paese; coloco em discussão a urgência das moções, não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovado por unanimidade; 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, aprovado por unanimidade; solicito ao 
secretário, temos dois projetos na casa, que já foi votado o parecer da comissão de justiça e foi 
rejeitado o parecer, então temos que fazer a leitura do parecer dos dois vereadores que tem voto em 
separado, é primeiro o parecer da maioria dos vereadores do projeto, vamos votar separadamente, 
são projetos que precisa até para poder entender vão votar separadamente os projetos, solicito ao 
Cláudio então a leitura do parecer da ordem econômica e social pela maioria dos vereadores; 
Secretário Vereador Cláudio Santos; projeto de lei executivo Municipal. P- 1570/148/07. Nº 087/07. 
Ementa: autoriza a Fundetec a contratar servidores. Parecer da comissão de Ordem  econômica e 
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social: Apesar de estar apto a ser incluído na ordem do dia, esta comissão manifesta-se contrária à 
aprovação do referido projeto, uma vez que o mesmo é inconstitucional conforme parecer da 
comissão de justiça e finanças. Vereador Luiz Leite, presidente e relator; Vereador Josélio Guerra 
secretário; Presidente Vereador Vilson Paese; eu coloco em discussão o parecer da maioria dos 
integrantes da comissão de ordem econômica e social,  está em discussão, não havendo vereador 
que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários 
que se manifestem, rejeitado o parecer da maioria dos integrantes da comissão, solicito ao secretário 
que faça a leitura do parecer em separado do Vereador Antonio Azir; Secretário Vereador Cláudio 
Santos; parecer em separado: uma vez que esta comissão não tem como função opinar pela 
constitucionalidade do Projeto, mas sim pelo mérito do mesmo, considero inconsistente o 
embasamento do parecer dos colegas de comissão. Assim, por considerar o projeto de relevância, 
que se trata de matéria sobre contratação de professor de dança e gaita por 06 meses. Apesar dos 
pareceres jurídicos, analiso aqui a matéria relacionada à ordem econômica e social, sendo favorável 
à aprovação do mesmo. Vereador Antonio Azir; Presidente Vereador Vilson Paese; coloco agora 
em discussão, nós sabemos o resultado, mas eu tenho que colocar em votação até porque o projeto 
não foi à votação, eu tenho que colocar agora o parecer então do vereador que fez o parecer em 
separado, Dr. Antonio Azir, o vereador, está em discussão o parecer dele, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que 
se manifestem, aprovado o parecer por cinco a quatro; agora eu coloco o projeto com o parecer do 
Vereador Antonio Azir em votação, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por 
unanimidade; solicito ao secretário que faça a leitura, questão ode ordem Vereador Felipe Salva; 
Vereador Felipe Sálvia; para justificativa de voto, eu gostaria de alertar essa casa, que nós estamos 
derrubando pareceres do IGAM, contrários ao projeto, eu não sou contra o projeto, mas tem parecer 
contrario do IGAM, parecer contrário dos advogados dessa casa, dizendo que o projeto é 
inconstitucional, que não pode contratar porque está burlando os concursos públicos, somente para 
ficar gravado, teve parecer contrário da comissão de justiça, parecer contrário da comissão de ordem 
econômica e social dos seus membros, e mesmo assim passou o projeto de lei, somente para que 
fique registrado; Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Felipe Sálvia, essa foi a sua 
justificativa de voto, Vereador Adroaldo De Carli para justificativa de voto; Vereador Adroaldo De 
Carli; Senhor presidente, senhores vereadores, para justificar também o voto, são os favoráveis às 
contratações, mas desde que as contratações estejam de uma forma legal, o que nós não 
consideramos dessa maneira, conforme o parecer que nós temos dos consultores jurídicos dessa 
casa, também como integrante da comissão de justiça e finanças nós optamos e votamos pela 
inconstitucionalidade, então nós gostaríamos assim que o líder do governo levasse ao executivo a 
maneira de formatar esses projetos de uma maneira legal, que viesse com embasamento jurídico que 
não desse dessa forma de forma inconstitucional, que houvesse uma maneira de haver essas 
contratações emergenciais que me parece até em algumas matérias imprescindíveis para o bom 
andamento da coisa pública,  e por isso nós somos favoráveis à contratação, mas gostaríamos que o 
projeto viesse de uma natureza diferente do que veio, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson 
Paese; Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite;  da mesma forma presidente a gente sabe que há 
necessidade, a gente já conversou com o Vereador Cláudio Santos, mas pela inconstitucionalidade, 
conforme parecer do consultor jurídico dessa casa e do IGAM que é o órgão que nos assessora, eu 
acredito que uma vez que vai ser aprovado e que foi aprovado esse projeto pela bancada de situação 
do governo, eles não tem nem como mexer mais nesse projeto, vão contratar conforme está aí no 
projeto, como foi redigido o projeto, então isso aí o que poderá acontecer é de alguém entrar na 
justiça e derrubar judicialmente as contratações, isso aí pode acontecer, então é isso que a gente 
queria evitar, mais gastos, mais transtornos, essas coisas que acontecem, acho que essa casa nós 
temos que nos preocupar um pouco e não deixar levar em prática as votações de projetos 
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inconstitucionais nessa casa, essa é minha opinião e também para justificativa de voto; Presidente 
Vereador Vilson Paese; Vereador João Mafalda; Vereador João Mafalda; há uma semana eu 
estive em Porto Alegre em um curso que foi ministrado pelo diretor do IGAM, Dr. André, e eu toquei 
no assunto referente a esses projetos de contratação emergencial, inclusive aquele da contratação da 
museologa para o museu e agora essa funcionária para a biblioteca, questionei ele, coloquei a par, 
ele ligou para os outros funcionários do IGAM e me deu a resposta no outro dia, ele disse assim: 
olha, então veio de forma errada o pedido lá pela câmara de carazinho, do jeito que esta me 
colocando não é inconstitucional não, é constitucional sim, a contratação emergencial prevê um 
tempo X, o que ela não pode prever é o nome do funcionário a ser contratado, mas do jeito que tu 
esta me colocando ela é legal sim, então o pedido, não sei de que forma foi feito, ou não constara no 
pedido que era apenas uma contratação emergencial, inclusive se botou à disposição que ele reside 
em Passo Fundo, ele disse eu vou a Carazinho, mas da maneira que esta me colocando é legal sim, 
então o pedido foi feito de forma errada, não constaram ali que era emergencial pelo prazo de X 
meses, porque não tem lógica fazer concurso para tão pouco tempo de trabalho, cinco ou seis 
meses, então é legal; Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio 
Azir; senhor presidente, inclusive a nossa lei orgÂnica prevê alguns requisitos, quando da 
contratação emergencial, e os dois projetos hora em pauta preenchem os requisitos da lei orgânica, 
que é o caráter da excepcionalidade, e também o caráter da necessidade, da urgência, não havia 
previsão, e também não há ninguém com concurso público nessas áreas, pelo prazo determinado de 
seis meses ele caracteriza sim o caráter emergencial, inclusive essa casa aqui, a muitos e muitos 
anos vem aprovando projetos semelhantes a estes, inclusive nós temos uma aprovação nesta casa 
aqui de um contrato emergencial também, e que também está correto, então como colocou o 
Vereador João Mafalda, e não é a primeira vez que o IGAM remete a esta casa pareceres 
equivocados, talvez eles não tenham cópia da nossa lei orgÂnica, para ter um embasamento legal e 
dar um parecer referente ao assunto, o projeto eu tenho o entendimento de que é constitucional, 
talvez por questão de entendimento de algum assessor do IGAM que tais projetos venham sendo 
ultimamente inconstitucionais os pareceres do IGAM, quando sempre foram constitucionais, 
vereadores aqui experientes. há muitos anos, nesta casa, sabem que projetos semelhantes a esses 
sempre tiveram pareceres constitucionais pelo IGAM, de uns momentos para cá, de alguns meses 
para cá isso se alterou, mudou, até peço que essa casa verifique o que esta acontecendo, obrigado; 
Presidente Vereador Vilson Paese; para justificativa de voto, Vereador Cláudio Santos; Vereador 
Cláudio Santos; só para justifica presidente, o voto favorável, pelo menos é o que nós entendemos e 
é claro que não somos os donos da verdade, mas no final do ano vem para essa casa e os 
vereadores aprovam, todos os cargos, todas as funções referentes a Fundetec, a cargos da 
Fundetec, na oportunidade são profissionais que dão cursos em várias áreas, que já é testado 
anteriormente em todo os anos de que existe clientela para esses instrutores, o que não se pode, na 
oportunidade, se aprovar o projeto, para o ano todo, é se prever por exemplo, cargo de professor de 
gaita e dança sendo que durante o ano você não tem clientela, a partir do momento que começa a se 
ter, a se criar essa clientela, vem o projeto para a casa para que emergencialmente até o final do ano, 
e além disso, a Fundetec tem um orçamento próprio, não há necessidade de que o município, e que o 
executivo, determine valores porque a Fundetec tem esse orçamento próprio aprovado conforme o 
orçamento que nós vereadores votamos, então eu entendo, senhor Presidente de que existe a 
possibilidade da contratação emergencial, porque não tem como se prever clientela principalmente 
para esse tipo de instrutores que é solicitado nesse projeto, por isso eu entendo que é constitucional 
o projeto não só por esse motivo mas por outros também, e principalmente sr, presidente, por nós já 
termos projetos apenas mudando o nome ou o destino da verba que vem do executivo para cá, um é 
favorável o outro é contrário, inclusive dias atrás estive mostrando aos jurídicos da casa onde o IGAM 
deu o parecer favorável a uma verba para um bairro, na mesma forma negou dinheiro para uma outra 
instituição, então acho que tem que ver exatamente o que o IGAM quer, porque nós estamos 
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cansados de ter esse atrapalho do IGAM deixando os vereadores de forma preocupada com relação 
a esses pareceres; Presidente Vereador Vilson Paese; questão de ordem Vereador Paulino de 
Moura; Vereador Paulino de Moura; também senhor presidente, para justificar e dizer que no ano de 
2002, 2003 também o IGAM nos colocou em várias sinucas, onde ele diz que o projeto está apto a 
ser votado e onde ele diz que não está apto a ser votado, então eu entendo e gostaria de fazer um 
pedido a essa casa, e já o fiz na outra legislatura, que nós mandássemos para o IGAM a nossa lei 
orgânica, nosso regimento interno, para que eles tenham a mesma visa ode que nos temos aqui em 
carazinho nas votações dos projetos, porque realmente o Vereador Adroaldo De Carli, trabalhou na 
comissão de justiça e finanças dessa casa e se recorda que vários projetos de autoria de vereadores 
que trariam benefícios para a comunidade não estavam sendo dado parecer favorável, no 
entendimento nosso, nós colocamos em plenário e votamos e derrubamos o parecer do IGAM para 
que esse projeto viesse a ser benéfico para nossa sociedade, para nossa comunidade, então pediria 
senhor presidente, que o senhor conversasse com o pessoal do IGAM, quem é responsável, e 
colocasse mais subsidio a eles para que eles dessem especifico, e quanto ao parecer da nossa 
assessoria da câmara, eu quero dizer que eles se embasaram no parecer do IGAM, então eles 
realmente deram o parecer contrário porque eles entenderam que o IGAM, que é o órgão maior e o 
qual nos dá os subsídios para as votações em plenário, disse aquilo, mas eu acho que esse projeto, 
já dito por outros vereadores, ele preenche todos os requisitos para que seja aprovado e derrubado o 
parecer mui respeitoso da nossa assessoria jurídica e do IGAM, seria isso senhor Presidente, 
senhores vereadores muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; só para falar aos 
vereadores que eu também faço parte da oposição dessa casa, que naturalmente mesmo vossas 
excelências não concordando, mas a casa é democrática e tem que colocar em votação e a maioria 
decide, e nós usamos as prerrogativas de presidente, naturalmente para presidir a reunião, com 
discernimento e sem sombra de dúvidas, com o jeito correto de administrar, e também sabemos que 
a maioria decide, se o plenário decidiu, o plenário é soberano, solicito ao Vereador Cláudio Santos, 
que faça a leitura então do outro parecer com a maioria dos vereadores também, parecer da ordem 
econômica e social; Secretário Vereador Cláudio Santos; parecer da comissão da ordem 
econômica e social do projeto de lei autoria executivo municipal. Nº 091/07. P- 1639/161/07. Ementa: 
declara situação de emergência, autoriza a contratação emergencial de 01(um)  profissional da área 
de biblioteconomia e a abertura de crédito especial no orçamento 2007 no valor de R$ 6.130,00. 
Parecer: apesar de estar apto a ser incluído na ordem do dia, esta comissão manifesta-se contrária à 
aprovação do referido projeto, uma vez que o mesmo é inconstitucional conforme parecer da 
comissão de justiça e finanças. Vereador Luiz Leite presidente e relator e Vereador Josélio Guerra 
secretário. Presidente Vereador Vilson Paese; embora nós botássemos os projeto para votar 
separadamente, o projeto tem o mesmo conteúdo e norteia da mesma forma do outro, está assinado 
o parecer por dois vereadores, que é contrário à aprovação do projeto,onde diz que o projeto é 
inconstitucional então não deveria ser aprovado, eu coloco em votação o projeto, que vem assinado 
pelos dois integrantes da comissão, está em discussão, não havendo vereador que queira discutir 
coloco em votação, vereadores favoráveis a este parecer permaneçam como estão, os contrários que 
se manifestem, está rejeitado o parecer por cinco votos a quatro; agora eu coloco em votação o 
parecer em separado do Vereador Antonio Azir, solicito ao secretário a leitura; Secretário Vereador 
Cláudio Santos; parecer em separado: o parecer da comissão de justiça e finanças, resta superado 
que já foi apreciado pelo plenário. Portanto não deve servir de fundamentação para emitir parecer 
contrário a aprovação do referido projeto. Por se tratar de contrato de um biblioteconomia por 06 
meses. Motivo pelo qual sou favorável à  provação do presente projeto. Vereador Antonio Azir, 
bancada do PTB. Presidente Vereador Vilson Paese; coloco o parecer em votação, acredito que já 
foi discutido antes, ninguém vai querer discutir o parecer, mas está aberto para discussão o parecer, 
não havendo vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores favoráveis ao parecer em 
separado permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, está aprovado o parecer por 
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cinco votos a quatro; coloco agora em votação o projeto de lei, coloco em discussão, não havendo 
vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários que se manifestem, aprovado o projeto por unanimidade; eu quero dizer a vossas 
excelências que embora justificaram voto no voto anterior, todos rejeitaram o parecer, mas o voto 
foram favorável, todos os integrantes; Vereador Felipe Sálvia; eu gostaria de mudar o meu voto, 
meu voto é contrário ao projeto; Presidente Vereador Vilson Paese; o voto dos quatro vereadores 
então? Vereador Felipe Sálvia; meu voto é contrário; Presidente Vereador Vilson Paese; então ara 
afirmar, porque no parecer vossas excelências realmente votaram contrário, se manifestaram, mas na 
aprovação do projeto vossas excelências permaneceram sentados; Vereador Felipe Sálvia; sou 
contra o projeto, eu entendo, para justificativa de voto, senhor presidente, da mesma forma que 
justifiquei antes, tem parecer contrário da consultoria jurídica, do IGAM, e eu quero dizer que o IGAM 
tem lá o regimento interno, tem a lei orgânica do município, hoje à tarde eu falei com o Dr. Eduardo, 
lá são dois advogados, agora o que nós temos que fazer, senhor presidente e gostaria como 
presidente dessa casa fizesse, entrasse em contato com o André, André Barnei, para nós tirar essa 
duvida, inclusive mandasse os três projetos para lá de novo, dizendo que esta dando duvidas, que 
está dando polemica nesta casa, e nós da comissão de justiça e finanças, eu e o Vereador Adroaldo 
De Carli, e o Vereador João Mafalda agora, nós estamos com problema, porque são projetos que 
vem de lá inconstitucional para todo tipo de contratação emergencial, e hoje à noite o ex-vereador 
dessa casa e vereador, está licenciado, Gilnei Jarré, secretário, me pediu para votar uma contratação 
de um engenheiro e eu não quis votar de medo sem ter parecer, engenheiro florestal, então somente 
para ficar gravado que nós gostaríamos inclusive que o senhor entrasse em contato com o André e 
explicasse essa situação, do que vem acontecendo com os pareceres do IGAM; Presidente 
Vereador Vilson Paese; faremos isso, Vereador Felipe Sálvia, amanhã mesmo, eu só pergunto mais 
uma vez, mas a presidência foi muito clara, no projeto anterior, Vereador Luiz Leite, Vereador Felipe 
Sálvia, Vereador Josélio Guerra, Vereador Adroaldo De Carli, votam contrário?  Vereador Felipe 
Sálvia; gostaria que a situação tivesse....nós estávamos conversando aqui e passou, nós votamos 
contrário aos pareceres e  não vamos ser a favor do projeto; Vereador Luiz Leite; questão de ordem, 
senhor Presidente, até para prestar um esclarecimento do meu voto, é que houve uma confusão com 
esse negócio de votar o parecer do Azir, vota o parecer dos outros dois integrantes, depois discute o 
projeto, vota o projeto, no meu entendimento, eu acho que os colegas vão compactuar comigo nessa 
idéia, uma vez dado o parecer por dois vereadores e havendo um voto em separado, só a leitura 
seria suficiente porque é uma justificativa de voto, não havia necessidade de se votar um voto em 
separado de um membro de uma comissão de três se dois já foram votados, então aí  é que houve, 
eles ficaram conversando aqui e houve uma dúvida, eu pediria aos colegas, já houveram outras 
votações em outras ocasiões que retornamos à votação dos projetos, que o senhor proceda 
novamente à votação do projeto para que os colegas que deram parecer em contrário, de repente 
vão votar favorável no projeto, isso aí não tem cabimento; Presidente Vereador Vilson Paese; já te 
darei a parte vereador Déio, quero dizer a vossa excelência Vereador Luiz Leite, que embora vossa 
excelência entenda, a presidência não entende dessa forma, o parecer em separado tinha que ser 
colocado em votação, porque o outro tinha sido rejeitado, e mais, se a presidência não coloca o 
projeto não estava votado, era só um parecer dos dois vereadores que tinha sido rejeitado, e o 
projeto não ia passar, a maioria, mas rejeitado, e eu tenho que colocar em votação o projeto, não 
tenho aqui o jurídico da casa para me orientar mas eu acredito que a presidência esteja fazendo com 
clareza; Vereador Luiz Leite; eu não estou falando sobre o projeto, senhor presidente, sobre o 
parecer em separado dele, entendeu, que foi voto vencido, no parecer de ordem econômica e social, 
sendo que os dois vereadores que votaram pela inconstitucionalidade foi derrubado pelo plenário, o 
parecer do Vereador Antonio Azir, como um membro só dos três, no meu entendimento a leitura 
somente seria suficiente, mas também não tem problema nenhum, foi votado; Presidente Vereador 
Vilson Paese a presidência entende, a oposição se colocou contrário ao parecer, está contrário 
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também, embora nós tivéssemos falado aqui, votado por unanimidade, então fica cinco votos 
favorável e quatro contrários, o projeto passa igual mas entendo até as colocações de vossas 
excelências, questão de ordem Vereador Déio, desculpa vereador, eu estava me passando ao seu 
pedido de à parte; Vereador Josélio Guerra; a bancada do PMB reafirma a posição dos nossos 
votos, até porque a gente perdeu em plenário o parecer, então a gente vota, somos favoráveis ao 
projeto, votamos favoráveis, a bancada do PMDB; Presidente Vereador Vilson Paese; a bancada 
do PMDB então vota favorável, então senhores vereadores, até para que nós possamos conduzir, eu 
fico numa sinuca de bico aqui, mas então vamos ver, está aprovado o projeto por sete votos a dois, 
só com a bancada do PDT contrário ao projeto; Vereador Josélio Guerra; até por que entendo 
senhor presidente, após a votação não se pode retornar e voltar à votação que já tinha sido votado; 
Presidente Vereador Vilson Paese; a presidência acata o pensamento e o pedido de vossas 
excelências; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem senhor presidente; Presidente 
Vereador Vilson Paese; questão de ordem, eu espero que vossa excelência como tem ônibus para 
pega ainda hoje à noite, e que nós não ficamos aqui até a madrugada, mas eu vou te ouvir 
atentamente; Vereador Paulino de Moura; é com muito orgulho que eu quero dirigir a palavra ao 
senhor, o senhor teve sabedoria de retomar a votação mesmo que a votação no entender da grande 
maioria já foi feita, então o senhor demonstra que democraticamente está exercendo a função em 
prol da legislação e da atuação do vereador, parabéns e continue assim porque eu acho que é assim 
que funciona a democracia, com maioria, quem tem maioria vota, quem tem minoria perde, obrigado; 
Presidente Vereador Vilson Paese; obrigado Vereador Paulino de Moura, é mais bondade de sua 
parte do que esse vereador merece, mas muito obrigado,  Vereador Luiz Leite; questão de ordem 
presidente, só para não deixar dúvidas então a bancada do PDT se manifesta contrario ao projeto; 
Presidente Vereador Vilson Paese; foi colocado Vereador Luiz Leite que a bancada do PDT, nossa 
bancada, embora a presidência não vota, mas o Vereador Felipe Sálvia e o Vereador Luiz Leite foram 
contrários aos votos; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, só uma questão de ordem, até 
para clarear essa situação, nós já tivemos, como bem disse o Vereador João Mafalda, nós tivemos o 
projeto do museologo votado nessa casa, e nós entendemos a preocupação dos vereadores que 
votaram contrário hoje, esse segundo projeto, devido a toda essa questão jurídica, mas se entende 
que os vereadores aprovam a intenção de se contratar porque é necessário, então por isso acredito 
eu que foi feita essa confusão, que na contratação do museologo, também foi derrubado o parecer, 
na hora da votação foi votado por unanimidade, assim aconteceu com o primeiro projeto, e até quero 
parabenizar o Vereador Déio pela sua atitude com relação às colocações feitas co relação à bancada 
do PMDB, que são favoráveis ao projeto, e na foram favoráveis ao parecer em separado do Vereador 
Antonio Azir; Presidente Vereador Vilson Paese; tiradas todas as duvidas, nós vamos colocar as 
representações  da semana que passou na câmara, dia 28/08/2007  secretaria da saúde usou o 
auditório durante o dia para  realização do simpósio de saúde, dia 29/08/ quarta-feira, presidência da 
casa, Vereador Vilson Paese, Vereador Jaime Fragoso estiveram em Porto Alegre em visita oficial ao 
DAER, IPE, Tribunal de contas e Assembléia Legislativa do estado, e manter contato com os 
deputado Sossela e Carlos Marckezan Junior, dia 29/08 quarta-feira os alunos do ensino fundamental 
da escola Rufino Leal, juntamente com a professora Maria Luiza, visitaram as dependências da casa 
do povo, no dia 01/09 sábado, aconteceu um protesto pacifico na RS 142, entre os birros São 
Sebastião, residencial cantares e também Bairro Planalto, as 09:30 horas, com a presença do 
Vereador Jaime Fragoso; no dia 01/09 sábado, ocorreu na praça Albino Hildebrandt, as 09:30 horas 
cerimônia de abertura da semana da Pátria, sendo a câmara municipal representada pelo Vereador 
Antonio Azir; nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus declaro encerrada a presente 
reunião, senhores vereadores, só par informá-los, no dia 14/09 haverá uma sessão solene no CTG 
unidos da Tradição, as 20:00 horas, e gostaria que os nobres pares participassem da sessão solene 
devidamente pilchados,  convoco os senhores Vereadores para a próxima reunião ordinária a ser 
realizada dia 10/09/2007 as 19:15 horas, boa noite a todos.  
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