
 1 

Ata da Reunião Ordinária do dia 20 de agosto de 2007.....Ata 36 
 

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 
20/08/2007. Convido o Vereador Jaime Fragoso 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 13/08/2007, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, 
aprovada a ata por unanimidade; convido o senhor Secretário Vereador Adroaldo De Carli  
para fazer a leitura a convocação dos suplentes de vereadores; Secretário Vereador 
Adroaldo De Carli; convocação: Prezado Senhor: Pelo presente, estamos CONVOCANDO 
Vossa Senhoria para assumir na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 20/08/2007, 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. EXMO. SR. PAULINO DE MOURA. MD. 
SUPLENTE DE VEREADOR DO PTB; anexo o laudo médico constando o atestado. Porto 
Alegre, 20 de agosto de 2007. Eu, Paulino de Moura, vereador de Carazinho abro mão de 
assumir a Câmara Municipal, na sessão do dia 20/08/2007. Atenciosamente, Paulino de 
Moura. Declinando de assumir conforme convocação. 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. EXMO. SR. 
MARCOS SOARES. MD. SUPLENTE DE VEREADOR DO PTB. o qual está presente. 
Presidente Vereador Vilson Paese; a seguir convido o senhor senhor secretário para a 
leitura do expediente da presente reunião; Secretário Vereador Paulo Silva; expediente da 
reunião do dia 20/08/2007: Of. 144/07 do executivo municipal, encaminha  emenda corretiva, 
que autoriza abertura de credito suplementar no orçamento da FUNDESCAR, no valor de  R$ 
5.600,00. Of. 145/07 do executivo municipal, encaminha o projeto de lei n° 0100/07, o qual 
autoriza a abertura de credito especial no orçamento da câmara municipal, no valor de R$ 
112.000,00, para apreciação sob regime de urgência. Of. 146/07 do executivo municipal, 
encaminha o projeto de lei n° 101/07, o qual inclui meta nas leis municipais n° 6.256/06 – PPA 
2006/2009 e  6.450-LDO/2007, autoriza a abertura de credito especial no orçamento de 2007, 
no valor de  R$ 10.000,00 e autoriza a receber contribuições, para apreciação sob regime de 
urgência. Of. 147/07 do executivo municipal, encaminha o projeto de lei n° 102/07, o qual 
declara situação de emergência, autoriza a contratação emergencial de dois atendentes e 
abertura de credito suplementar no orçamento de 2007, no valor de R$ 5.761,46, para 
apreciação sob regime de urgência. Of. 148/07 do executivo municipal, retira o projeto de lei 
n° 095/07, o qual amplia metas na lei municipal n° 6.256/06 – PPA 2006/2009 e altera lei 
municipal n° 6.450 – LDO 2007, para reestudo. Of. 149/07 do executivo municipal, encaminha 
o projeto de lei n° 103/07, o qual amplia metas nas leis municipais n° 6.256/06 – PPA 
2006/2009 e 6.450 – LDO 2007, com definição de recursos específicos, autoriza a inclusão da 
receita de capital no orçamento de 2007 e abertura de credito suplementar, para apreciação 
sob regime de urgência. Projeto de lei de autoria do vereador Jaime Fragoso, que torna 
obrigatória a inspeção anual do estado geral dos alunos dos estabelecimentos da rede 
municipal de ensino. Projeto de lei de autoria dos vereadores Luiz Leite e Cláudio Santos  que 
institui que todo projeto de lei  apresentado pelos senhores vereadores da Câmara Municipal 
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de Carazinho, julgado inconstitucional não poderão constar nos relatórios dos trabalhos 
mensal, semanal e anual apresentado pelo Poder Legislativo. Of. 004/07do ministério publico 
– promotoria Justiça Eleitoral, referente ao mandato do vereador Paulo Silva. Of. 018/07 do 
conselho de consumidores da Eletrocar, informa os eleitos para o exercício de Agosto de 2007 
a Julho de 2008. Of. 038/07 da SMEC para realização do V Seminário dos pais. Of. 037/07 do 
CTG Unidos pela tradição rio grandense, solicitar a realização de sessão solene na semana 
farroupilha. Of. 122/07 da Brigada Militar, informa vistoria ambiental. Of. 033/07 da comissão 
de assuntos municipais  convidando para assembléia dia 14 de agosto. Of. 020/07 da Câmara 
municipal de Lavras do sul, envia copia do requerimento do vereador João Franco. Of. 005/07 
da Câmara municipal de Sarandi encaminha copia de moção. Convite da ASCAM para a 
realização de cursos do mês de setembro. Convite da Agencia Clacic, para fazer parte da 
mesa e entrega de troféus no evento Troféu Destaque Do ano de 2007 a realizar-se dia 13 de 
setembro. Convite do CDL, para jantar de lançamento Semana Espetacular, a realizar-se dia 
23 de agosto. Convite da Assembléia legislativa , para a abertura dos portões da 30° Expointer 
em Esteio. Convite da Assembléia Legislativa, para entrega da outorga de medalha do mérito 
a realizar-se dia 22/08 em porto Alegre. Convite da  ASEQUIN, para baile da escolha da 
rainha em 15 de novembro. Convite da Aurora, para proposta de instalação da Cooperativa 
central oeste catarinense a realizar-se dia 21 de agosto. Convite da UNIMED para a  
programação do 3° fórum político Unimed RS. Diversos Comunicados do Ministério da Saúde, 
informando a liberação de Recursos Financeiros do Fundo Nacional. Diversos Comunicados 
do Ministério da Educação, informando a liberação de Recursos Financeiros do Fundo 
Nacional. Seriam esses os itens do expediente da presente reunião senhor presidente; 
Presidente Vereador Vilson Paese; a seguir convido senhor secretário para fazer a leitura 
das indicações na noite de hoje; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; indicações 
apresentadas pelos senhores vereadores na presente reunião: ***; Presidente Vereador 
Vilson Paese;  a seguir solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos dos 
vereadores na noite de hoje;  Secretário Vereador Adroaldo De Carli; requerimentos: ***; 
Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao secretário a leitura das moções dos 
vereadores na noite de hoje; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; moções apresentadas 
pelos senhores vereadores: ***;  Presidente Vereador Vilson Paese; após as leituras das 
indicações, requerimentos e moções queremos registrar a presença do amigo Teixeira, do 
professor Savoff, do Alexandre Kochemborger, ex diretor dessa casa, hoje diretor do trânsito, 
do nosso amigo Vanderlei Lopes, ex vereador, nosso amigo Anselmo, que ficou até agora e se 
retirou, O Anselmo sempre representou bem Carazinho a nível de Brasil  e fora do Brasil, o 
Iliseu Bertei, o Almiro Silveira, sempre o Almiro, e também ao nosso amigo Portilho, sejam 
bem vindos, o nosso boa noite a todos vocês, e desejamos que permaneçam até o final da 
reunião, senhores vereadores, amigos aqui presentes, antes de eu fazer a leitura eu quero 
registrar a presença do Serginho, do jornal Diário da Manhã é com muita tristeza senhores 
vereadores, que eu solicito ao Vereador Adroaldo De Carli, secretário para que proceda a 
leitura do oficio 004/2007 da promotoria da justiça eleitoral de Carazinho, firmado pelo 
promotor Dr. Edemilson Delegante, desta forma nos termos dos artigos 15, 16 do regimento 
interno da Câmara Municipal de Carazinho, combinado com o inciso 6º do artigo 22 da lei 
orgânica Municipal de Carazinho declaro vago o cargo do vereador Paulo Francisco Pereira 
da Silva, o qual teve os seus direitos políticos suspensos, por decisão transitada, e julgado 
nos autos do processo apelação crime, o acordo protelado, pela Quarta Câmara cível do 
tribunal de justiça do Rio Grande do Sul, convoco o vereador suplente, Vereador Paulino de 
Moura do PTB, para que tome posse no prazo de três dias a contar da data da convocação, 
registro com muita tristeza que nos termos do parágrafo único do artigo 16 do regimento 
interno, caso a presidência dessa casa deixar de declarar a extinção do cargo, pelo motivo da 
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cassação ficará sujeito a sanções previstas na legislação pertinentes, inclusive com a perda 
do cargo na mesa diretora, e impedimento de nova investidora em toda legislatura, com isso 
nós pedimos nesse instante ao Secretário Vereador Adroaldo De Carli, que proceda a leitura 
somente do oficio e da parte principal, não há necessidade do acordo, para que todos os 
presentes e os senhores vereadores tomem então conhecimento do conteúdo encaminhado 
pela promotoria de nossa comarca; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; oficio de nº 
004/07 ***; Presidente Vereador Vilson Paese; quero informar também os senhores 
vereadores, que durante a tarde, parte da manhã, muitas reuniões com o setor jurídico, com 
colegas vereadores também desta casa, nós despachamos o processo ao departamento 
jurídico dessa casa, a principio os consultores jurídicos pediram 48 horas para o parecer, mas 
justamente com isso foi solicitado através do setor jurídico parecer do IGAM, e numa junsta de 
advogados, num numero que n]ao se sabe se 5 ou 6, opinaram para que essa decisdão não 
poderia ser protelada para outra reunião, por isso  mais uma vez nós registramos a nossa 
tristeza que nós somos em 10, e a gente tem os colegas como irmãos, mas essa é a missão 
da gente, dar alegria e muitas vezes tristeza, a gente fica muito sentido com isso, machuca o 
coração de qualquer cidadão, mas esperamos que nas futuras apelações e  certamente, o 
colega Paulo fará que ele consiga lograr êxitos, eu solicito aos vereadores se vão suptrimir o 
intervalo regimental os vereadires, ou se faremos o intervalo, eu solicito a bancada do PTB, a 
posição da bancada do PTB; Vereador Antonio Azir; nós somos para que seja suprimido, 
senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; suprimido o intervalo, e passamos já 
para o grande expediente, e pergunro mais, se faremos a votação dos requerimentos, moções 
em bloco, e os projetos, Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, 
também requeiro que seja colocado em apreciação dos demais pares a supressão do grande 
expediente; Presidente Vereador Vilson Paese; bancada do PSDB? Bancada do PMDB? 
Vereador Josélio Guerra; de acordo senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; 
líder da bancada do PDT? Vereador Luiz Leite; não seria minha intenção, mas não posso 
discordar de todos os colegas; Presidente Vereador Vilson Paese; mas vereador, nós 
teremos um momento de discussão dos requerimentos, e aí nós abriremos a possibilidade que 
o vereador também se manifeste e até fuja do rerquerimento para que possa falar, por 5 
minutos; Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao secretário, que faça a leitura do nº e 
autor dos requerimentos; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; requerimento nº 2, autoria 
Vereador Adroaldo De Carli; nº 3, Vereador Marcos Soares; Presidente Vereador Vilson 
Paese; coloco em votação a uregencia dos requerimentos,  não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários 
que se manifestem, aprovado por unanimidade a urgência dos requerimentos, estrá em 
discussão os requerimentos, com as urgências já aprovadas, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade; solicito ao secretário que faça a 
leitura do nº e autor das moções; Vereador Luiz Leite; questão de ordem senhor presidente; 
Presidente Vereador Vilson Paese; questão de ordem Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz 
Leite; não é de praxe nem de costume desse vereadro, mas eu gostaria de pedir a inclusão 
de uma moção que eu acabei de elaborar, com a minha assessoria, com respeito aos 35 anos 
do aniversário da ULBRA no estado do Rio Grande do Sul, o nobre colega colocou dos 7 anos 
em Carazinho, gostaria de pedir a vossa excelência, se quiser botar em apreciação do 
plenário a inclusão da minha moção e se os colegas quiserem assinar também está a 
disposição; Presidente Vereador Vilson Paese; sem problema colega, pode trazer que nós 
incluiremos a tua moção; eu solicito ao plenário se concordam a aprovação da inclusão do 
pedido do vereador, sem problema? Com o acordo de todas as bancadas está incluída a 
moção do Vereador Luiz Leite; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; moção essa então 
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senhor presidente seria a de nº 24; moções para apreciação em bloco: nº 01, Vereador 
Cláudio Santos, com o mesmo teor a de nº 13 do Vereador Adroaldo De Carli;  nº 02 Vereador 
Cláudio Santos; nº 03 Vereador Cláudio Santos; nº 04 Vereador Cláudio Santos; nº 05 
Vereador Felipe Sálvia; nº 06 Vereador Vilson Paese; nº 07 Vereador Vilson Paese; nº 08 
Vereador Vilson Paese; nº 09 Vereador Vilson Paese; nº 10 Vereador Adroaldo De Carli; nº 12 
Vereador Adroaldo De Carli; nº 11 Vereador Adroaldo De Carli subscrito pelo Vereador Vilson 
Paese; n º 14 Vereador Adroaldo De Carli; nº 15 Vereador Felipe Sálvia; nº 16 Vereador Jaime 
Fragoso; nº 17 Vereador Jaime Fragoso; nº Vereador Jaime Fragoso; nº 19 Vereador Jaime 
Fragoso; nº 20 Vereador Jaime Fragoso; nº 21 Vereador Jaime Fragoso; nº 22 Vereador 
Jaime Fragoso; nº 23 Vereador Cláudio Santos; moção nº 24 a qual farei a leitura; Presidente 
Vereador Vilson Paese; solicito até por questão de justiça secretário, foi um esquecimento da 
presidência, que vossa excelência faça a leitura para que todos os nobres colegas e a 
comunidade aqui presente tome conhecimentodo teor da moção; Secretário Vereador Paulo 
Silva; moção: ***; Presidente Vereador Vilson Paese;  após a leitura das 24 moções, com o 
nº e autor; coloco em discussão a urgência das mesmas, 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 aso 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; vamos de imediato a votação dos projetos de lei, tem 
alguns projetos que são inconstitucionais, e ai nós queremos solicitar, queremos saber se o 
autor do projeto retira o mesmo para transformar em indicação ou se nós iremos votar mesmo 
com o parecer da inconstitucionalidade, questão de ordem Vereador Jaime Fragoso; 
Vereador Jaime Fragoso; eu pediria a retirada para estudos; Presidente Vereador Vilson 
Paese; com o pedido de retirada do autor do projeto, a mesa retira então o devido projeto, 
nobre vereador, questão de ordem Vereador Déio; Vereador Josélio Guerra;  peço a retirada 
do projeto nº 8, de autoria deste vereador para transformar em indicação; Presidente 
Vereador Vilson Paese; também havendo o pedido, a concordância do autor do projeto, 
Vereador Déio, a mesa acata a retirada, e vai transformar em indicação vereador; Vereador 
Cláudio Santos; questão de ordem senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; 
questão de ordem Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos; como autor do 
processo da pauta de nº 7 gostaria que vossa excelência retirasse para melhores estudos; 
Presidente Vereador Vilson Paese; está retirado então o projeto de autoria de vossa 
excelência para novos estudos; a seguir nós temos seis projetos e solicito ao secretário então 
aleitutra do autor, nº e também parecer jurídico e da ordem econômica; Secretário Vereador 
Adroaldo De Carli; projeto de lei de autoria do executivo Municipal, nº 089/07. P – 
1635/157/07. Ementa: autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da Fundescar 
no valor de R$ 5.600,00. Projeto de lei de autoria da mesa diretora. P- 1703/171/07. Ementa: 
dispõe sobre pagamento de diárias a servidores e agentes políticos e dá outras providencias. 
Projeto de lei executivo Municipal. Nº 096/07. P- 1700/168/07. Ementa: autoriza a abertura de 
crédito especial no orçamento da CAPSEM, no valor de R$ 71.700,00. 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. Projeto de lei 
executivo Municipal. Nº 087/07. P- 1570/148/07. Ementa: autoriza a Fundetec contratar 
servidores. Projeto de lei executivo Municipal. Nº 101/07. Ementa: inclui meta nas leis 
municipais nºs 6256/07 – PPA/2006/2009 e 6.450 – LDO/2007, autoriza a abertura de crédito 
especial no orçamento de 2007, no valor de R$ 10.000,00 e autoriza receber contribuições. 
Presidente Vereador Vilson Paese; eu solicito aos nobres pares, aos vereadores para que 
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nós, votamos os dois projetos que tem o parecer de constitucionalidade, dos mesmos para 
que nós  possamos votar em bloco, esses dois projetos, dos quatro que são constitucionais, 
de depois os dois que são incosntitucionais; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; 
Projetos de nº 087/07 e de nº 091/07 os dois de autoria do executivo Municipal, quem tem os 
mesmos pareceres, com o mesmo teor da comissão de justiça e finanças, parecer: conforme 
parecer do Igam e da consultoria desta casa, o presente projeto de lei é inconstitucional. 
Carazinho, 20 de agosto de 2007. Vereador Felipe Sálvia presidente e relator, Vereador 
Adroaldo De Carli secretário e Vereador Marcos Soares indicado pela bancada do PTB. 
Presidente Vereador Vilson Paese; dei um minutinho para o líder do governo, para que 
tomasse conhecimento dos projetos, tem dois projetos que já foram lidos aqui pelo secretário, 
do executivo e esses projetos são inconstitucionais, então eu vou coklocar em discussão o 
parecer da comissão de justiça e finanças porque não há necessidade de colocar em votação 
o parecer da ordem econômica, quando o projeto é inconstitucional, a ordem econômica já 
nem emite o parecer, só se for aprovado ou rejeitado esse parecer, aí sim nós pediremos 
então a comissão de ordem econômica que apresente o parecer; Vereador Cláudio Santos; 
senhro presidente, só para justificativa, senhor presidente; Presidente Vereador Vilson 
Paese; para justificativa do líder do governo Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio 
Santos; até porque quando o projeto vem pela inconstitucionalidade ele é colocado na pauta 
de votação incosntitucional, então nós fomos pegos de surpresa com relação a 
inconstitucionalidade desses projetos, até explico, os próprios vereadores estão buscando 
junto à mesa, a inconstitucionalidade dos projetos dos vereadores, para que se algum 
vereador quiser tirar para melhor estudo, não deixe ser rejeitado porque depois não tem mais 
como você colocar na pauta de novo, há a possibilidade do pedido de vistas porque essa 
questão da biblioteca é a mesma questão do museu; Presidente Vereador Vilson Paese; até 
para lhe ajudar vereador, questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; 
tem razão o Vereador Cláudio Santos eu também agora olhando aqui, a moça é nova que está 
no lugar da Vivi, e ela não colocou a palavra inconstitucional, faltou aqui, são dois processos 
que nós temos o parecer do jurídico e do IGAM, como a comissão de justiça se baseia nos 
pareceres do Igam e do Jurídico os dois processos são inconstitucionais, e nós aceitamos o 
pedido de vistas do governo, não tem problema nenhum; Presidente Vereador Vilson Paese; 
quero até dizer ao líder do governo que nós pedimos em nome da mesa diretora as nossas 
escusas porque a funcionária nova realmente não colocou a palavra inconstitucional, mas nós 
não estaríamos aqui para prejudicar o executivo de forma nenhuma, e vossa excelência vai 
pedir vistas então dos projetos vereador? Vereador Cláudio Santos; gostaria senhor 
presidente de pedir vistas desses dois projetos, até para que o executivo possa elaborar 
melhor a redação ou corrigir aquilo que seja necessário para que a gente possa levar a 
votação com mais tranqüilidade, porque é de interesse não da liderança do governo, é do 
interesse do município de Carazinho esses dois projetos; Presidente Vereador Vilson 
Paese; eu coloco em votação o pedido de vistas do Vereador Cláudio Santos, coloco em 
votação o pedido de vistas para os dois projetos que são inconstitucionais, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis ao pedido de vistas 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade o 
pedido de vistas; solicito ao Secretário Vereador Adroaldo De Carli a leitura do nº e autor e a 
leitura do parecer do consultor jurídico e também da ordem econômica dos demais projetos 
que são no numero de quatro; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; pareceres da 
comissão de justiça e finanças e da ordem econômica e social dos projetos já nominados 
anteriormente, para apreciação em bloco, sendo que os mesmos contém o mesmo teor nos 
seus pareceres, parecer da comissão de justiça e finanças: o presente projeto de lei é 
constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor; Vereador Adroaldo De Carli 
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secretário e relator; Vereador Felipe Sálvia presidente e Vereador Marcos Soares indicado 
pela bancada do PTB; Parecer da comissão da ordem econômica e social: somos pela 
aprovação do presente projeto de lei, estando apto a ser incluído na ordem do dia. Vereador 
Luiz Leite, presidente e relator; Vereador Josélio Guerra secretário e Vereador Antonio Azir 
membro, seriam esses senhor presidente os teores dos pareceres dos quatro projetos para 
apreciação em bloco; Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em discussão o parecer da 
comissão de justiça e finanças, não havendo vereador que queira discutir o parecer dos quatro 
projetos, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários 
que se manifestem, aprovado por unanimidade; coloco agora em discussão o parecer da 
comissão de ordem econômica e social, que são pela aprovação do presente projeto de lei, 
estando apto a ser incluído na ordem do dia, que vem assinado pelos três vereadores, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade; coloco agora em 
votação em discussão os projetos 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 os projetos por unanimidade; representou a 
Câmara municipal o Vereador Felipe Sálvia, no dia 18/08 na Assembléia de Deus, não sei se 
tem mais algum vereador que representou a Câmara durante a semana, questão de ordem 
Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite; até é um assunto de uma certa relevâmcia, senhor 
presidente que eu iria usar até o grande expediente, que é sobre a vinda da cooperativa 
Aurora, então só para que o líder do governo, o executivo Municipal, leve a nossa 
preocupação de ter enviado os convites, pelo que me consta, somente para os vereadores da 
situação, quando me cobram que não existe duas bancadas de vereadroes situação e 
oposição, fica claro que para algumas pessoas existe, porque nós ao menos pelo que me 
consta não recebemos o convite para também fazer parte dessa recepção, que será feita 
amanhã no Plaza Sul, então veja bem, a pouco o Vereador Cláudio Santos fez o pedido de 
vistas desse projeto que nem cabia, que foi dado o parecer de inconstitucionalidade pela 
comissão de justiça e finanças, mas nós por entender que é importanmte ao município, 
acabamos concordando, então são essas coisas que as vezes nos deixam chateados, 
enquanto os vereadores de oposição muitas vezes estão trabalhando, costumo dizer e vou 
repetir sempre, que a oposição é os olhos do  executivo, porque ela que levanta os problemas 
e leva ao ´Poder Executivo, para eu faça as reparaç~eos, reformas e outros, nós ficamos 
descriminados até de um assunto importantíssimo, que é a possível vinda, quase concretizada 
da Aurora para Carazinho, que se Deus quiser vai dar certo a gente está torcendo por isso, 
então que leve assim o nosso descontentamento, porque muitas vezes é chegado aqui, 
projetos de ultima hora, no afogadilho, e esta comissão de ordem econômica e social nem 
como a de jsutiça e finanças, nunca se negou a dar os pareceres porqyue é de interesse da 
nossa comunidfade, e sendo a vinda dessa cooperativa de interesse da nossa comunidade, 
que deverá gerar em torno de 3.500 empregos diretos, fora os indiretos, então é do nosso 
entendimento, que esse seria o momento de unir os poderes para mostrar a força política que 
Carazinho tem, e não dividir, então essa é a minha preocupação como líder do governo, sem 
querer atacar os nobres colegas, logicamente que vocês não tem a mínima responsabilidade 
sobre o ato, mas sim que o executivo muinicipal  está construindo um muro de Berlim entre as 
bancadas e entre o executivo e legislativo, obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; 
acho que a presidnecia vai tirar suas duvidas, eu deixei exatamenete para o final da freunião 
para falar a vossa excelência e aos demais colegas, de que num telefonema que eu recebi do 
executivo, e o convite veio por escrito para a presidência da casa, e que estendesse, eu recebi 
hoje vereadro o convite e só podia transmitir a vossas excelências hoje a noite, e eu estou 
convidando em nome do executivo, todos os vereadores, mas o Felipe amanhã as nove horas 
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tem um compros=misso assumido, que n´so pedimos e delegamos ao vice presidente qwue 
nos represente na posse do arquiteto do estado que esta assumindo aqui em Carazinho, 
muito importante a presença do Felipe, nós também vamos estra as nove horas na UPF que 
tem a reuinião do meio ambiente, as 09:30 horas estaremos no Plaza Sul, queremso convidar 
todos os vereadores porque é pertinente mesmo, vossa senhoria mostra com preocupação 
mas todos os vereadroes estão convidados; Vereador Luiz Leite; só para complementar 
senhor presidente, me causa muita estranehza, e o remendo as vezes fica pior de que 
oproblema causado, proque esses convites chegaram nessa casa no dia 16,  só para lhe 
informar; Presidente Vereador Vilson Paese; eu tomei conhecimento hoje do convite 
vereadro, e estou passando, eu já te darei questã ode ordem vereador, eu só quero registrar a 
presença aqui do Vladimir, na reunião de hoje, do nosso amigo Veiga, prazer estar aqui, 
Josélio Cunha, e também neste momento chega o nosso maigo Leandro da GIAL, seja bem 
vindo, questão de ordem Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos; só para 
esclarecer esse convite que é obvio que eu como líder do governo já estava sabendo do que 
aconeteceria, ficamos inclusive da tentativa de trazer a Aurorra para Carazinho, via fax, no 
jornal diário da manhã, e matéria que parece que saiu no correio do povo também, nós 
estávamos em Porto Alegre, não recebemos esse convite, n´so pedimos ´para que 
mandassem para lá, esse fax, da matéria que saiu no diário da manha, para que a gente 
tomasse mais conehcimento com relação a essa informação, mas tmabém recebi hoje pela 
parte da manhã quando estivemos na Câmara, mas sem duvuda alguma Vereador Luiz Leite, 
vou levar o vosso sdescontentamento ao Prefeito muinicipal, mas eu acredito que apenas vou 
levar o recado, quem sabe vossa excelência via oficio ao executivo possa se manifestra de 
uma forma melhor do que eu levar o seu descontentamento; Vereador Luiz Leite; eu falei pro 
senhor vereadro, por ser o senho o líder do governo, e dizer que a unidade constrói, a divisão 
sempre vai causar danos a nossa comunidade; Vereador Cláudio Santos; nmas eu não 
estou desunindo, estou dizendo que como líder do governo posso levar a informalção; 
Presidente Vereador Vilson Paese; quero então mais uma vez, para nós encerrarmos esse 
assutno, dizer e pedir em nome do legislastivo, convidar os que estão rpesentes aqui, amanhã 
nesse ato, no Plaza Sul, atodos, e os vereadroes pela importância n´so fuicamos aqui semrpe 
reclamando que não evm ninguém para Carazinho, que não vem emtrpesa, e agora que tem 
uma grande possibilidade de vir uma grande industria para Carazinho, de embitidos e de 
abate, então eu acho que n´so todos tenmos a responsabilidade de ir até lá, então as 09:00 
horas na UPF, saio correndo e 30 minutos depois e estarei lá as 09:30 horas, e gostaria que 
todos os nossos colegas aqui se fizessem presentes 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 27/08/2007 as 19:15 horas 
neste local.  
 
 
 
Vereador Vilson Paese                                       Vereador Adroaldo De Carli  

       Presidente                                 Secretário 


