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Ata da Reunião Extraordinária do dia 10 de Janeiro de 2007.......Ata 03 
  
 
Presidente Vereador Vilson Paese; Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus pedimos 
a todos hoje que essa sessão transcorra normal, sem polêmica nenhuma, que todos os Vereadores 
possam ter né, nessa harmonia que nós queremos ter no ano todo, e a nossa saudação aos taxistas, 
ao Deolindeo da empresa Glória,aos funcionários da Prefeitura, professores, quebrando um pouco o 
protocolo que nós temos sempre né no início, a Imprensa, o Gilmar, a Simone, ao amigo da rádio, e a 
todos que estão aqui, nosso amigo também Silveira, e havendo então o quórum regimental, sob a 
proteção de Deus declaro aberto os trabalhos da presente reunião extraordinária hoje da Câmara 
Municipal de 10/01/2007. Abrindo então a sessão eu peço para que o Vereador Jaime faça a leitura 
de um trecho da Bíblia e para todos se pormos em pé. Convido ao 1° Secretário Luiz Leite, na 
ausência do 2° que é o Vereador Paulo Silva, que faça a leitura da convocação, faça a leitura então 
da convocação; Secretário Vereador Luiz Leite; Convocação, de acordo com o art. 73, § 6°, 
convoco os Senhores Vereadores para uma reunião extraordinária, solicito pelo Excelentíssimo Sr. 
Prefeito Municipal Alexandre Goellner, a ser realizada no dia 10/01/2007, quarta-feira, com início 
previsto para às 18h, para apreciação da seguinte ordem do dia em regime de urgência. Processo n° 
2523/248/06, Projeto de Lei n° 167/06, processo n° 2522/247/06, Projeto de Lei n° 166/06, processo 
n° 2521/246/06, Projeto de Lei n° 165/06, processo n° 2479/236/06, Projeto de Lei n° 163/06, 
processo 2378/218/06, Projeto de Lei n° 153/06, processo 248/238/06, Projeto de Lei Vereador Felipe 
Sálvia, processo n° 035/001/07, Projeto de Lei 001/07, processo 036/002/07, Projeto de Lei 002/07, 
processo n° 037/003/07, Projeto de Lei n° 003/07, estando todos aptos a ser discutido e votados os 
processos já lidos na reunião extraordinária convocada pelo Sr. Prefeito Municipal; Presidente 
Vereador Vilson Paese; Como o Vereador Ronaldo Nogueira ainda não assinou, ah tá assinando 
agora? Se não nós deveríamos até dar um intervalo, não tem necessidade então Vereador do 
intervalo? Podemos tocar a sessão sem pedir intervalo? Não tem problema? Então seguimos em 
frente o nosso trabalho para que não haja intervalo, e a ordem do dia, votação dos projetos da 
reunião. Eu solicito ao Secretário Vereador Paulo Silva que faça a leitura do n° e o autor dos projetos. 
Vereador Felipe pediste uma parte?  Vereador Felipe Sálvia; Questão de ordem Presidente, o 
Secretário ad hoc aí lê a votação dos projetos, n°, eu gostaria de fazer; Presidente Vereador Vilson 
Paese; Só a leitura então dos números e a ementa;Vereador Felipe Sálvia; Eu gostaria de deixar 
um pedido verbal, um requerimento verbal Sr. Presidente, para que os projetos que a situação assim 
entender que seja votado em bloco, e aqueles que eles quiserem retirar, que retirassem pra votar em 
separado, porque eu acho que existem 12 projetos, e existem projetos que são aceitação da maioria, 
então pra nós, se houvesse a aceitação da situação, o requerimento meu é que fosse votado os 
projetos que a situação assim entender que fosse votado em bloco; Presidente Vereador Vilson 
Paese; Hoje Vereador Felipe Sálvia, pela parte da manhã tinha sido acordado que todos os 
Vereadores, todos os processos,os projetos seriam votado em bloco, mas pela parte da tarde falou 
Vossa Excelência e também o Vereador da bancada do PMDB Adroaldo, e parece que houve 
algumas modificações, e em vista a essas modificações, nós colocamos então o requerimento do 
Vereador Felipe Sálvia em discussão e votação do plenário, Vereadores que concordam 
permaneçam como estão e os que descordam, por gentileza Vereador, questão de ordem Cláudio 
Santos; Vereador Cláudio Santos; Sr. Presidente, só uma questão de ordem, a bancada do PSDB 
entende que deve-se assim também os que demais concordarem, que seja votado então projeto por 
projeto, cada um por sua vez, até porque tem projeto que tem emenda, tem projeto com parecer 
diferente dos demais da Comissão de Justiça e Finanças, e se nós votarmos os projetos, ou o 
parecer de forma conjunta, nós vamos aprovar todos da mesma forma ou vamos rejeitar a todos, 
então sugiro que seja colocado, a bancada do PSDB, projeto por projeto; Presidente Vereador 
Vilson Paese; Primeiro, o pedido de ordem do Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; Eu 
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acho Sr. Presidente até que existe dois ou três projetos com emendas ali, que eu pedi que fosse 
retiradas os projetos com emenda e votado separado aqueles que não tivesse emenda, que tem mais 
ou menos acho que 09 à 10 projetos não tem emenda nenhum, são tranqüilos, mas se a situação 
entender que tem que votar um a um, eu abro a mão do meu requerimento e vamos votar um a um, 
não tem problema nenhum; Presidente Vereador Vilson Paese; Então atendendo e queremos 
agradecer o Felipe até por retirar seu requerimento verbal e atendendo o requerimento do Vereador 
Cláudio Santos, queremos colocar em votação projeto por projeto; Vereador Gilnei Jarré; Questão 
de ordem Sr. Presidente, eu quero fazer em nome, como líder do Governo, o processo 2518/43/06, 
não, perdão, processo 23778/218/06 seja retirado, do Executivo, Projeto de Lei n° 153/06, eu justifico 
o pedido porque tem um pedido de um sindicato de inclusão aqui nesse projeto e eu acho que 
caberia à nós dar uma estudada na possibilidade de inclusão ou não; Presidente Vereador Vilson 
Paese; Se o líder do Governo pede não tem porque nós não retirarmos, questão de ordem Vereador 
Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De Carli; Ok, segundo nosso Regimento Interno a retirada 
dos projetos tem que ser os autores, e o autor é o Prefeito Municipal, e o Governo não tem a 
autonomia de retirar projetos de autoria do Executivo. Só o Executivo poderá faze-lo, não, não pode; 
Presidente Vereador Vilson Paese;  Se é só o autor, e o líder do Governo não pode falar em nome 
do autor, então colocamos em votação;  Vereador Adroaldo De Carli; Ainda solicito que na dúvida 
consultar o parecer jurídico para nós tirarmos então essa dúvida; Presidente Vereador Vilson 
Paese; Convidamos então, colocamos então,  e infelizmente Vereador Jarré, não poderemos atender 
ao seu pedido porque só pode fazer retirada o autor, que seria o Sr. Prefeito Municipal. Solicito então 
ao Secretário Paulo Silva que faça a leitura do primeiro projeto n° e autor pra que nós começamos a 
discutir e votar os mesmos; Secretário Vereador Paulo Silva; Projeto, autor Executivo, que autoriza 
o município a firmar convênio com a concessão de subvenção social, e contrato de prestação de 
serviços hospitalares e técnicos profissionais de assistência à saúde e assistência ambulatorial de 
urgência e emergência e de alta complexidade em oncologia aos usuários do SUS, com o hospital de 
Caridade de Carazinho, 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, Felipe Sálvia 
e Paulo Silva, parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, o presente Projeto de Lei 
encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia, Vereador Luiz Leite, Vereador Josélio Guerra e 
Vereador Ronaldo Nogueira; Presidente Vereador Vilson Paese; Colocamos então o parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças, não havendo Vereador que queira discutir o parecer, colocamos em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado por 
unanimidade. Colocamos o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, em discussão o 
parecer, não havendo Vereador que queira discutir o parecer, colocamos em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. 
Colocamos o projeto em votação com os devidos pareceres já aprovados, colocamos em discussão o 
projeto, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado por 
o Projeto por unanimidade; Secretário Vereador Paulo Silva; Projeto, autor Executivo, autoriza a 
prorrogação da vigência do prazo de permissão de uso de imóvel e móveis à Universidade Estadual 
do Rio Grande do Sul, UERGS, 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, Felipe 
Sálvia e Paulo Silva, parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, o presente Projeto de Lei 
encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia, Vereador Luiz Leite, Vereador Josélio Guerra e 
Vereador Ronaldo Nogueira; Presidente Vereador Vilson Paese; Colocamos então o parecer da 
Comissão de Justiça, que é pela constitucionalidade do presente projeto, colocamos em discussão o 
parecer, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado o 
parecer da Comissão de Justiça e Finanças, colocamos em votação o parecer da Ordem Econômica 
e Social, não havendo Vereador que queira discutir o parecer, colocamos em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. 
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Colocamos o projeto em discussão com os devidos pareceres já aprovados, não havendo Vereador 
que queira discutir, colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários se manifestem, aprovado por o Projeto por unanimidade; Secretário Vereador Paulo 
Silva; Projeto de Lei autor Executivo, permitir o uso de imóvel Fundação Cultural de Carazinho, 
FUCCAR, 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, Felipe Sálvia e Paulo Silva, 
parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, o presente Projeto de Lei encontra-se apto a ser 
incluído na ordem do dia, Vereador Luiz Leite, Vereador Josélio Guerra e Vereador Ronaldo 
Nogueira; Presidente Vereador Vilson Paese; Colocamos então o parecer da Comissão de Justiça, 
que é pela constitucionalidade do presente projeto, colocamos em discussão o parecer, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado o parecer da Comissão 
de Justiça e Finanças por unanimidade, colocamos agora o parecer da Ordem Econômica e Social, 
colocamos em discussão o parecer, não havendo Vereador que queira discutir o parecer, colocamos 
em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado 
por o projeto por unanimidade, o parecer da Ordem Econômica. Colocamos o projeto em discussão 
com os devidos pareceres já aprovados, não havendo Vereador que queira discutir, colocamos em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado por 
o Projeto por unanimidade; Secretário Vereador Paulo Silva; Projeto autor Executivo, autoriza a 
concessão de uso de um imóvel do município à Associação Overdose de Vida,  parecer da Comissão 
de Justiça e Finanças, considerando a necessidade de solicitar considerações à entidades envolvidas 
no projeto, a Comissão é contrária à apreciação do referido Projeto de Lei na presente reunião 
extraordinária, Vereador Adroaldo De Carli, Felipe Sálvia e Paulo Silva; Presidente Vereador Vilson 
Paese; Esse projeto é só o parecer da Comissão de Justiça e Finanças,não há necessidade do 
parecer da Ordem Econômica e Social. Então nós colocamos o parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças em discussão, para discussão do parecer, Vereador Cláudio Santos da bancada do PSDB; 
Vereador Cláudio Santos; Sr. Presidente, colegas Vereadores, pessoal da Imprensa que participam, 
as demais pessoas que fazem parte dessa reunião extraordinária, Sr. Presidente, só pra deixar nos 
anais da casa registrado, esse Vereador vem trabalhando em cima disso dessa matéria faz um bom 
tempo. A ultima reunião do ano nós pedimos ao Presidente da Comissão de Justiça e Finanças, 
Vereador Adroaldo De Carli colocasse em votação os projetos porque não nos interessa mais entrar 
em contato com A ou B, com esta ou aquela parte. Porque já foi retirado da posse da UCE através de 
Projeto de Lei foi votado pelo próprio Vereador, pelos próprios Vereadores, já foi extinta essa lei, não 
existe mais, a UCE não tem mais poder sobre esse imóvel, já foi votado por essa casa, eu só não 
entendo o porque, parecer do que, de que entidade, se não existe mais nenhuma entidade que tenha 
poder sobre esse imóvel; Vereador Gilnei Jarré; Vereador; Vereador Cláudio Santos;  Pois não 
Vereador Jarré; Vereador Gilnei Jarré; Só para contribuir, esse parecer já foi dado no ano passado, 
foi constitucional e deve ter sumido novamente esse projeto, como é de costume na casa sumir; 
Presidente Vereador Vilson Paese; Eu quero dizer; Vereador Gilnei Jarré; Perdão Presidente, 
infelizmente eu afirmo isso porque esse parecer foi dado e foi assinado pela Comissão no ano 
passado. Ele estava apto a ser incluído no ano passado em pauta, e agora foi mudado o parecer, 
mas não tem problema nenhum; Vereador Cláudio Santos; Só pra concluir Presidente, até para que 
fique bem claro, o Projeto de Lei ou a lei que dava à UCE o uso desse imóvel, nós acabamos com 
essa lei no ano passado, não tem mais,não tem nenhuma entidade que detenha poder sobre esse 
imóvel, então não tem porque ouvir entidade se não existe mais entidade nenhuma com esse imóvel, 
é simplesmente má vontade dos Vereadores de votar essa matéria, mas nós aguardamos, nem que 
seja pelo art. 33 da lei orgânica, nós vamos trabalhar em cima dele, nós vamos aguardar, vi ser 
votado esse projeto, só que eu acho que não havia necessidade do parecer da Comissão de Justiça 
e Finanças sendo que não existe nenhuma entidade que detenha esse imóvel, é do Executivo, e do 
Executivo está através desse projeto doando à Overdose de Vida, fazendo concessão de uso à 
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Overdose de Vida, e simplesmente a Comissão de Justiça e Finanças está fazendo sei lá o porque 
retirando e prejudicando, inclusive o imóvel que se os Senhores Vereadores quiserem, vão até lá na 
caixa de água da Corsan, na rua  La Salle, ver o estado que se encontra este imóvel, quanto mais 
tempo passa, quanto mais fica vazio, mais é depredado, mais é esculhambado, é dinheiro público 
que está sendo colocado fora, o que eu gostaria que os Vereadores fosse analisar e ver de perto a 
situação daquele imóvel como é que está se deteriorando, seria isso Sr. Presidente, só pra 
justificativa do meu pensamento em relação à esse projeto; Presidente Vereador Vilson Paese; 
Continua em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, com a palavra Vereador 
Adroaldo De Carli da bancada do PMDB; Vereador Adroaldo De Carli; Sr. Presidente, Senhores 
Vereadores, Imprensa presente, demais pessoas assistindo essa reunião extraordinária. O Vereador 
Cláudio Santos nos coloca porque não a apreciação da Comissão de Justiça e Finanças, gostaria d 
dizer que ele coloca que parece que a Comissão é contra a doação ou a concessão de uso de imóvel 
à Associação Overdose de Vida, nós não nos manifestamos em hipótese alguma contra essa 
concessão do imóvel a essa entidade, que até nós auxiliamos a nossa Comissão...mudando inclusive 
o próprio Regimento Interno, alias lei, lei, alterando para que essa entidade, Associação Overdose de 
Vida, conseguisse obter o vínculo como entidade com fins, entidade de fins públicos né, entidade 
pública reconhecida, então nós acho que auxiliamos o Vereador Cláudio...né que precisasse dois 
anos que a entidade estivesse existindo no caso fazia alguns meses, apenas nós aceitamos essa 
alteração dessa lei justamente para que essa entidade pudesse ser considerada entidade pública, e 
assim pudesse ser utilizado recursos públicos como também essa concessão dessa área desse 
imóvel, então nós não somos contra o projeto que deu entrada no dia 18/12 nesta casa, 18/12 prazo 
curto, então vejam bem prazo curto, Sr. Presidente,Senhores Vereadores, pessoas que assistem a 
reunião nessa casa, não ha porque nós decidirmos porque eles estão usando um imóvel que era da 
UCE, tudo bem, a UCE não existe mais, mas vamos consultar a UCE, a UCE União Carazinhense de 
Estudantes, se a UCE não vai se restabelecer, se vai ser constituída novamente, se há interesse 
realmente da UCE em não continuar, em querer novamente essa área, enfim, nós precisamos 
analisar, nós estamos concedendo um espaço público para uma entidade, então vamos averiguar 
com calma, não vejo porque 15 dias;  Vereador Cláudio Santos; Uma parte Vereador; Vereador 
Adroaldo De Carli; Pois não; Vereador Cláudio Santos; Só para tentar esclarecer meu pensamento 
Presidente. Não há necessidade de se consultar entidade se a lei que cedia a uma entidade já foi 
revogada, vai ouvir a UCE para que? Se já não é mais da UCE esse imóvel, eu acho que a Comissão 
se equivoca quando pede um parecer para que estude a possibilidade de ouvir as entidades, mas 
ouvir para que se não existe mais, se já foi revogada essa lei é só uma questão de colocar em 
votação, eu só não entendo o porque ouvir entidades se já foi revogada a lei; Vereador Adroaldo De 
Carli; Vereador, vamos com calma, se a entidade...a Comissão ouvir por bem, querendo ouvir a 
entidade, não ha problema nenhum, não prejudica, não prejudica o projeto, não estamos dizendo que 
não, vamos com calma, vamos devagar, só o que muda na vida dessa entidade e nós, hoje o projeto 
ou daqui 15 dias, no mês de fevereiro já estamos com reuniões ordinárias, no período ordinário, 
normal, então vamos com calma, devagar e fazer bem feito, para que a gente não se arrependa no 
futuro, afinal de contas, a Overdose tem a nossa admiração, é um grupo novo que está surgindo aqui 
na cidade, acreditamos que realmente são merecedores de um imóvel para se localizarem e fazer 
suas ações comunitárias, alias muito bem vindas dessa associação, mas vamos devagar, vamos com 
calma, a Comissão de Justiça e Finanças quer fazer um trabalho bem elaborado, e com certeza a 
Overdose terá seu espaço no momento adequado, seria isso Sr. Presidente, Senhores Vereadores; 
Presidente Vereador Vilson Paese; Continua em discussão o parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças, não havendo Vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários se manifestem, rejeitado por 05 votos a 04, desculpe, 
aprovado o parecer por 05 votos a 04, com a palavra Vereador Ronaldo Nogueira; Vereador 
Ronaldo Nogueira; Sr. Presidente, a Associação Overdose de Vida faz um trabalho de reabilitação, 
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então por uma questão de princípios eu acompanhei o Vereador Cláudio Santos, e nada contra o 
mérito e a intenção da Comissão de Justiça e Finanças...Presidente Vereador Vilson Paese; Outro 
projeto então para votação; Secretário Vereador Paulo Silva; Projeto autor Executivo, consolida a 
legislação que institui o departamento de trânsito de Carazinho, parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças, considerando a necessidade de solicitar considerações à entidades envolvidas no Projeto, 
a Comissão é contrária à apreciação do referido Projeto de Lei na presente reunião extraordinária, 
Vereador Paulo Silva, Vereador Adroaldo De Carli e Vereador Felipe Sálvia; Presidente Vereador 
Vilson Paese; Colocamos em discussão então o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, 
colocamos em discussão o parecer, não havendo Vereador que queira discutir o parecer, colocamos 
em votação o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade; Vereador Gilnei Jarré; 
Sr.Presidente, só pra justificativa da concordância do nosso voto aí, da nossa bancada, nós 
concordamos porque a intenção nossa realmente era retirar o projeto, nós tivemos uma solicitação do 
sindicato dos taxistas, e entramos em contato com o Prefeito e ouve a viabilidade de inclusão dos 
taxistas nesse Projeto de Lei, então agora tá acontecendo uma nova solicitação, pelo que a gente 
está sabendo, então com certeza iremos fazer a nova solicitação, obrigado; Presidente Vereador 
Vilson Paese; É, essas coisas que quer que realmente funcione e funcione bem, e é democrática, 
realmente sempre deveremos ouvir o povo, então está de parabéns os Vereadores nesse sentido, 
polemica vai haver sempre, mas que a gente através da polemica encontre um denominador comum, 
e quero dizer também antes de nós vermos o novo projeto ao Vereador Gilnei Jarré que eu não tinha 
conhecimento do parecer do projeto anterior que estava na casa no ano passado Vereador, essa 
presidência não tinha conhecimento, solicito ao Secretário que coloque em votação o novo projeto; 
Secretário Vereador Paulo Silva; Projeto de Lei, autor Vereador Felipe Sálvia, que concede o título 
eleitor presente, 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, Felipe Sálvia 
e Paulo Silva, parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, Vereador Luiz Leite, Vereador 
Josélio Guerra e Vereador Ronaldo Nogueira; Presidente Vereador Vilson Paese; Colocamos então 
em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não havendo Vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se 
manifestem, aprovado o parecer da Comissão de Justiça e Finanças por unanimidade, colocamos em 
discussão o parecer da Ordem Econômica e Social, colocamos em discussão o parecer, não havendo 
Vereador que queira discutir o parecer, colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, os contrários se manifestem, aprovado os dois pareceres. Colocamos o projeto em 
discussão com os devidos pareceres já aprovados, não havendo Vereador que queira discutir, 
Vereador autor do projeto, Felipe Sálvia para usar da palavra; Vereador Felipe Sálvia; Sr. 
Presidente, Senhores Vereadores, pessoas que assistem a reunião na casa do povo na noite de hoje, 
em especial aos funcionários, Chico que representa os funcionários, o pessoal dos táxis aí, Deolindeo 
que representa a empresa Glória, Imprensa, dizer que nós Vereadores, sempre nós chamamos o 
povo para assistir as reuniões, e pensando nisso eu criei o projeto Eleitor Presente,aquele eleitor 
presente, que vir mais assistir as reuniões durante o ano, pra ganhar uma taça, um troféu, uma 
comenda, através de Projeto de Lei, uma forma de incentivar o povo para que venha até essa casa, 
essa casa tá bonita agora, tem mais lugares, né e vai ficar bonito nós ter mais gente pra assistir, nós 
vimos durante o ano, o seu Silveira presente em quase todas reuniões dessa casa, mas nós 
gostaríamos de ver mais gente assistindo a exemplo do seu Silveira, que houvesse mais gente 
assistindo as reuniões todas segundas-feiras, é uma forma de nós chamar o povo até essa casa, 
temos que buscar e incentivar o povo, o eleitor, para que venham até essa casa assistir as reuniões 
do povo e fiscalizar o seu Vereador. Com essa intenção eu espero o apoio dos meus colegas 
Vereadores para a aprovação desse Projeto de Lei, obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; 
Continua em discussão o projeto, Vereador Cláudio Santos da bancada do PSDB para discutir o 
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projeto; Vereador Cláudio Santos; Sr. Presidente só pra também deixar registrado meu pensamento 
em relação à esse projeto, confesso que a Câmara de Vereadores isso já foi comentado no ano 
passado, ficou maravilhosa, ficou belíssima, ficou aconchegante aos munícipes de Carazinho, mas eu 
acredito pelo menos esse é o meu pensamento, já que há muito tempo atrás eu lembro Sr. 
Presidente de que quando eu fazia cobertura pra Rádio Gazeta, nas reuniões da Câmara, eu sempre 
fui assíduo, teve um ex-Presidente uma vez que ia colocar uma tv 20 polegadas no final do ano, pra  
fazer o sorteio das pessoas que mais comparecessem à Câmara, então isso ao meu ver, sob meus 
olhos,me preocupa, se nós Vereadores temos que incentivar com prêmio pra que venham à Câmara, 
é porque o nosso trabalho como legisladores não está sendo atrativo pra que eles venham à Câmara, 
me preocupa nesse sentido, e acredito de que nós vamos esse ano, já que entra em vigor neste ano, 
parabenizar o seu Silveira que está aqui e que certamente será o indicado, mas que futuramente no 
ano que vem, nós não tenhamos outro tanto quanto o seu Silveira que venha assistir as reuniões da 
Câmara com a freqüência que ele vem, então me preocupa Sr. Presidente, não que não exista, mas 
me preocupa que tem que se ter o que tem que chamar o povo pra Câmara é o trabalho dos 
Vereadores e aquilo que os Vereadores estão fazendo, não um estímulo de prêmio, não um estímulo 
de concessão, mas de algo para que incentive a comunidade à Câmara para que daí receber em 
troca disso alguma coisa, me preocupar deveras Sr. Presidente, que a gente tenha que incentivar o 
eleitor ou a comunidade de Carazinho vir à essa Câmara através de uma comenda, mas de qualquer 
forma este Vereador vota favorável; Presidente Vereador Vilson Paese; Continua o projeto em 
discussão Vereador Luiz Leite para discutir o projeto; Vereador Luiz Leite; Até para relatar a respeito 
da criação de mais essa lei que concede o título, a outorga...só gostaria de deixar um pedido aos 
nobres colegas dessa casa, para que voltem um pouquinho atrás. Existia dois tipos de outorgas, 
Projetos de Lei de minha autoria, que concedia o título de talento empresarial de nosso município. 
Aquelas empresas que se destacavam, pequeno micro-empresário que surgia praticamente do nada 
somente com a sua coragem, a sua força de vontade, seu espírito guerreiro, e de repente estavam aí 
dando emprego pra dezenas e centenas de pessoas, e foi criado então o prêmio talento empresarial. 
Ano retrasado por acordo entre os Vereadores foi retirado esta outorga. Foi criado também através da 
minha pessoa expressão política municipal, que poderia agraciar ex-Prefeitos, ex-Vereadores, 
deputados estaduais, deputados federais, deputados federais da nossa cidade de Carazinho, também 
fui voto vencido e foi retirado também das concessões de outorgas. Então gente, eu só gostaria de 
deixar claro que se aprovado esse projeto, que não seja pela meia dúzia de dia, que não seja pra seis 
meses, ou pra somente uma outorga, uma concessão de título. E paramos com esse negocio de 
achar que quando surge um reconhecimento por alguém de expressão da nossa comunidade, não 
seja visto como um projeto eleitoreiro, que me deixou transparecer que meus projetos foram 
eleitoreiros, que a comunidade que está aqui presente sabe que não, que ele é importante 
significado...talento empresarial e de expresso, pois não Vereador; Presidente Vereador Vilson 
Paese; Com a parte Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos; Só pra colaborar com as 
suas colocações Vereador Luiz Leite, nós também tínhamos um projeto que concedia o título de 
destaque do esporte amador de Carazinho, igualmente a Vossa Excelência nós retiramos porque na 
oportunidade entediamos que era outorgas demais, então nós também retiramos destaque que 
tínhamos na legislatura anterior,só pra corroborar com a Vossa Excelência nessa questão; Vereador 
Luiz Leite; Só pra terminar, gostaria de deixar claro que esses dois projetos talento empresarial e 
expressão política, fora votados, aprovados e concedidos os títulos por dois anos, depois, 
Vereadores, colegas, resolveram retirar dos anais da casa, meu muito obrigado; Presidente 
Vereador Vilson Paese; Continua em discussão, eu convido o Vice-Presidente dessa casa autor do 
projeto Vereador Felipe Sálvia para que assuma a presidência para que eu possa usar da tribuna 
para falar sobre o projeto; 1° Vice-Presidente Vereador Felipe Sálvia; Com a palavra Vereador 
Vilson Paese da bancada do PDT; Vereador Vilson Paese; Sr. Presidente, Senhores Vereadores, 
quero fazer uma saudação aos taxistas, tem que em sinal de protesto levantar, mas quero tranqüiliza-
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los de que o projeto não foi, mas será no outro dia, e essa casa será, pode ter certeza que o projeto 
irá à votação e o sindicato de vocês estará contemplado. Podem ter certeza, a casa analisou, que 
teria que ver também a questão do transporte coletivo, mas poderão ter certeza que essa casa nunca 
irá se furtar de atender vocês, então estão de parabéns por estar aqui nessa casa presente e pode ter 
certeza que a casa...a nossa saudação hoje ao Dr. Anderson Luis do Amaral, Vereador meu amigo 
Hélio, essa banca de advocacia,que vai a partir de hoje compor essa casa juntamente com o Dr. 
Vilson Moreira, para fazer um assessoramento na parte jurídica, a casa estará bem servida,nós 
temos absoluta certeza. E também compõe aos 10 Vereadores o suplente de Vereador deverá 
assumir logo,logo essa casa novamente também como advogado, então realmente essa casa não vai 
cometer erros jurídico nenhum. E a nossa saudação então às professoras mais uma vez, à Simone, 
ao Presidente do Sindicato Vilson, ao professor Clovis, e aos nossos amigos que estão aqui. 
Discutimos hoje aqui o projeto de autoria do Vereador Felipe Sálvia, para conceder uma comenda de 
quem freqüenta essa casa, quem vem à essa casa e também leve em conta ao que o Cláudio 
colocou,Vereador Cláudio. Mas nós agora nessa casa maravilhosa, ampla, nós temos certeza que o 
povo vai participar mais. Vai vir mais, e um povo que tem que cobrar dos Vereadores, mas eu 
também lembro que como autor do projeto que fiz, projeto ético Leonel de Moura Brizola, que 
apresentei para que cada ano uma pessoa recebesse essa comenda, e não seria de hipótese os 
Vereadores queriam de escolher, esse projeto não passou, não passou. Então esse Vereador ficou 
entristecido, ficou até tentando analisar o porque, mas as coisas é assim mesmo, e não passou...esse 
projeto quem sabe numa outra oportunidade que esse projeto possa...mas Felipe tu está de parabéns 
quando coloca que realmente o amigo Silveira ele é o 11° Vereador...o Silveira está aqui, só não veio 
na sessão passada, porque estava...então nós queremos parabenizar todos que comparecem e até 
aqueles que não vem, se não vem...discutido, mas não é por falta de assunto de Vereador ou de 
todos projetos,e neste ano tenho certeza e quero fazer um apelo, e vocês que estão aqui quero que 
vocês nos acompanhem, taxistas, Imprensa que se encontra aqui, amigos da Prefeitura,funcionários 
e tal, não venham só na Câmara quando há um interesse da classe, venham para acompanhar aqui o 
trabalho do Vereador, que com isso vocês estarão nos ajudando, com isso nós iremos também 
sermos obrigados a trabalhar mais, e esperamos mais uma vez Sr. Presidente, Senhores 
Vereadores, amigos presentes na sessão extraordinária, de que tenhamos um ano de progresso para 
Carazinho, que o povo possa ser mais feliz, desejando a todos...e felicidade mais uma vez; 1° Vice-
Presidente Vereador Felipe Sálvia; Devolvo os trabalhos ao Presidente Vilson Paese; Presidente 
Vereador Vilson Paese; Continua em discussão o projeto, não havendo Vereador que queira 
discutir,colocamos em votação então o projeto de autoria do Felipe Sálvia, com os pareceres já 
aprovados, colocamos em discussão então o projeto já com os pareceres, não havendo Vereador que 
queira discutir, encerrada a discussão, os vereadores que concordam permaneçam como estão, os 
contrários se manifestem, aprovado o projeto por unanimidade, solicito ao Secretário que leia o 
próximo projeto, parecer da Comissão de Justiça e Ordem Econômica; Secretário Vereador Paulo 
Silva; Projeto, concede reajuste de 24% no vale-alimentação dos servidores públicos municipais, 
ativos, inativos, e do CAPSEM a partir de 01/01/07, 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, Felipe Sálvia e Paulo Silva, parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, 
Vereador Luiz Leite, Vereador Josélio Guerra e Vereador Ronaldo Nogueira; Presidente Vereador 
Vilson Paese; Colocamos então em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não 
havendo Vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários se manifestem, aprovado o parecer da Comissão de Justiça e Finanças por 
unanimidade, colocamos em votação o parecer da Ordem Econômica e Social, para discussão, , não 
havendo Vereador que queira discutir o parecer, colocamos em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado o parecer da Comissão de Ordem 
Econômica e Social  por unanimidade. Coloco em discussão o projeto com os pareceres já 
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aprovados, não havendo Vereador que queira discutir, colocamos em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade; Secretário 
Vereador Paulo Silva; Projeto, autor Executivo, que autoriza a ampliação de metas a lei municipal 
6.450/LDO 2007, com definição de recursos específicos, autoriza a inclusão da receita de capital 
operações de crédito internas, e abertura de crédito especial no orçamento de 2007, 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, Felipe Sálvia e Paulo Silva, parecer da Comissão 
de Ordem Econômica e Social, Vereador Luiz Leite, Vereador Josélio Guerra e Vereador Ronaldo 
Nogueira; Presidente Vereador Vilson Paese;  Colocamos então em discussão o parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças, que vem assinado pelos três Vereadores, Vereador relator Paulo 
Silva, Vereador Presidente Adroaldo De Carli e Vereador Felipe Sálvia Secretário, não havendo 
Vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários se manifestem, aprovado o parecer da Comissão de Justiça e Finanças por unanimidade, 
colocamos em discussão o parecer da Ordem Econômica e Social, que vem assinado pelo Vereador 
Luiz Leite, Membro Vereador Josélio Guerra e Ronaldo Nogueira, colocamos em discussão, não 
havendo Vereador que queira discutir, colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, os contrários se manifestem, aprovado o parecer da Comissão de Ordem Econômica e 
Social por unanimidade. Agora colocamos em discussão o projeto, para discutir o projeto Vereador 
Paulo Silva; Vereador Paulo Silva; Sr. Presidente, Senhores Vereadores, cumprimentar também os 
funcionários públicos, do sindicato, demais pessoas, Diário da Manhã, nossa amiga Simone do Jornal 
Integração, Rádio Gazeta e também do sindicato dos meus amigos motoristas..obrigado pela 
presença também professor Clovis, ele que é da Liga Carnavalesca, oxalá o Carnaval seja um 
sucesso. Quero cumprimentar o Presidente, saudar também o Helio Rocha,que a partir de hoje passa 
a integrar o grande time da casa, e tenho certeza que esse time terá êxito. Inicialmente eu venho até 
essa tribuna para dizer uma coisa muito importante, um projeto dessa natureza,nós há bem poucos 
dias atrás, tiramos, da própria Secretaria de Obras, o valor para repasse do hospital que já estava na 
CTI, pra nossa satisfação tenho certeza que com aquiescência dos demais Vereadores aprovando o 
projeto dessa natureza que é o projeto autor Executivo 03/002/07, que autoriza a inclusão da receita 
de capital para compra posteriormente o próximo projeto elencado de valores parece que é 
R$1.200.000,00 para aquisição de dois caminhões, máquina reto-escavadeira, uma 
máquina...realmente aqui através da planilha aonde o Secretário, que poderá inclusive reduzir, olha 
bem, reduzir os gastos com aquisições com maquinários e caminhões, porque todos os dias nós 
estamos cobrando aqui, todos os dias nós somos cobrados, e todos os dias, melhores condições de 
estrada pra trafegabilidade, nós temos hoje por exemplo uma situação caótica,Vereador Ronaldo 
Nogueira, que é a questão do bairro Cantares, então uma coisa se sobrepõe a outra, então isso é 
importante, então deveria de deixar registrado que é minha obrigação e dever. Tenho certeza que um 
projeto como esse quem ganha é a comunidade de Carazinho na compra e aquisição de maquinários 
para ser realmente sem sombra de dúvidas a receita capital para o nosso município,obrigado; 
Presidente Vereador Vilson Paese; Continua em discussão o Projeto de Lei, não havendo Vereador 
que queira discutir, colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários se manifestem, aprovado por unanimidade; Secretário Vereador Paulo Silva; Projeto de 
Lei autor Executivo Municipal, que autoriza o poder Executivo a contratar operações de crédito com 
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.- BANRISUL, como agente do sistema 
BNDES, para aquisição de equipamentos rodoviários, 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, Felipe Sálvia e Paulo Silva, parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, 
Vereador Luiz Leite, Vereador Josélio Guerra e Vereador Ronaldo Nogueira; Presidente Vereador 
Vilson Paese; Colocamos então em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, 
Ronaldo quer discutir? não havendo Vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
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favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado o parecer da Comissão 
de Justiça e Finanças por unanimidade, colocamos em discussão o parecer da Ordem Econômica e 
Social, colocamos em discussão, não havendo Vereador que queira discutir, colocamos em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado o parecer da 
Comissão de Ordem Econômica e Social por unanimidade. Agora colocamos em discussão o projeto, 
não havendo Vereador que queira discutir, colocamos em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade o ultimo projeto da 
tarde de hoje,mas antes de nós encerrarmos Senhores Vereadores, quero até pedir desculpa para os 
que apareceram hoje aqui nessa casa, porque nós estamos com um painel aqui novo, um comando 
novo e tá havendo um problema do desempenho e seja quem for que comanda isso aqui só pode ter 
dois ligados, então às vezes vai haver essa turbulência, essa falta de contato do Secretário e do 
Presidente. E se tem algum erro nós também estamos iniciando agora o comando da presidência 
dessa casa, mas pode ter certeza que se nós erramos algumas vezes é sempre com a intenção de 
acertar. Nada mais havendo a tratar, e sob a proteção de Deus, queremos encerrar a presente 
reunião, e convoco os Senhores Vereadores que fazem parte da titularidade da Comissão 
Representativa para a reunião do dia 15/01/2007 às 18h. O nosso boa noite à todos, obrigado por ter 
comparecido nessa casa. 
 
 
 
 
 
 

 
Vereador Vilson Paese    Vereador Paulo Silva 

Presidente      Secretário 
 


