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Ata da Reunião da Comissão Representativa do dia 18 de Janeiro de 2008.......Ata 04 
 

Presidente Vereador Luiz Leite; havendo quorum regimental e sob a proteção de Deus declaro 
abertos os trabalhos da presente reunião da comissão representativa da Câmara Municipal do dia 18 
de janeiro de 2008, convido o Vereador Cláudio Santos  para que proceda a leitura de um trecho da 
Bíblia e convidamos a todos os presentes para que se coloquem em pé; coloco em apreciação a ara 
da reunião da comissão representativa do dia 14 de janeiro de 2008 nº 02; Vereador Adroaldo De 
Carli; senhor presidente, senhores vereadores, nós apresentamos eu e o Vereador Felipe Sálvia que 
estávamos presentes na reunião, um requerimento solicitando uma reconsideração da questão do 
voto do pedido de informação, nós ainda entendemos que naquela oportunidade, tinha dado empate 
em dois a dois e o presidente deveria desempatar, mas para nós não ampliarmos as discussões, nós 
apresentamos um requerimento à mesa diretora que poderá então, com calma durante a semana 
fazer essa análise junto com o jurídico, tudo está registrado em ata, então fazer essa pequena 
ressalva, nós aprovamos a ata da maneira como está, foi o que aconteceu, mas ainda temos a nossa 
visão de que realmente houve um equivoco, mas isso pode ser com certeza resolvido, solucionado 
durante a semana, obrigado, Vereador Luiz Leite; pois não Vereador Adroaldo De Carli, a mesa 
diretora acata a sua solicitação, colocamos em discussão a ata; Vereador Vilson Paese; questão de 
ordem senhor presidente, até na ocasião que eu presidia a reunião, por ausência de vossa 
excelência, por delegação do 1º vice, Vereador Cláudio Santos, eu assumi a presidência dos 
trabalhos da mesa, após a votação entendíamos nós, na ocasião que o suplente é suplente da 
pessoa e não do partido, e nós até concluímos o resultado da eleição por 2 votos a 1, a rejeição do 
pedido de informação, e nós colocamos no final da reunião que, no dia de ontem, nós iríamos à 
prefeitura até convidei o Vereador Adroaldo De Carli, os vereadores que quisessem me acompanhar  
para irmos no setor para pegarmos todas as informações, eu quero dizer a vossa excelência que por 
um lapso de minha parte, realmente eu não fui apanhar as informações, mas ainda continua em pé, 
se vossa excelência assim desejar, se a presidência após analise do plenário, ou contrário, eu me 
coloco a disposição, junto à prefeitura, muito obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite;  coloco em 
discussão a ata da comissão representativa  do dia 14 de janeiro de 2008, não havendo vereador, 
pois não Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; nós entendemos que o vereador que dirigia 
os trabalhos, Vereador Vilson Paese, agiu dentro dos ditames do nosso regimento interno e também 
da lei orgânica, mas claro, o Vereador Adroaldo De Carli tem toda a liberdade, todos tem o direito de 
espernear, mas entendo que realmente foi o procedimento correto, pois o Presidente Vereador Luiz 
Leite não tem suplente para a reunião ordinária durante o período de recesso, motivo pelo qual 
entendo que o suplente que estava aqui não era do Vereador Luiz Leite e sim do Vereador Vilson 
Paese que se encontrava em plenário e dirigindo os trabalhos, obrigado; Presidente Vereador Luiz 
Leite; questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; eu gostaria que a área 
jurídica desta casa desse um parecer sobre esse problema do pedido de informação; Presidente 
Vereador Luiz Leite;  já foi ajustado com o Vereador Adroaldo De Carli, que durante essa semana a 
gente vai providenciar o andamento desta questão, continua em discussão a ata da reunião da 
comissão representativa do dia 14 de janeiro de 2008, 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 secretário Vereador Cláudio Santos para que 
proceda a leitura do expediente da presente reunião representativa, antes porém quero cumprimentar 
o nosso colega de partido, bacharel em direito, Sr. Vicente, que é uma grande satisfação tê-lo aqui 
conosco, e também o seu Almiro da Silveira, é um prazer estar conosco nesta reunião representativa, 
convido o Vereador Cláudio Santos para que proceda a leitura do expediente da presente reunião; 
Secretário Vereador Cláudio Santos; expediente de 18 de janeiro de 2008. Of. 004/08 do Executivo 
Municipal o qual concede o Título de cidadão honorário de Carazinho. Of. 005/08 do Executivo 
Municipal o qual concede o Título Honorífico Comenda o Bombeador. Of. N° Of. 006/08 do Executivo 
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Municipal o qual denomina “Praça e Terminal Iron Albuquerque”. Of. 007/08 do executivo Municipal 
que solicita sessão extraordinária para apreciação sob regime de urgência dos projetos. Of. 003/08 
do Aeroclube de Carazinho solicitando a esta Casa Legislativa a cedência do auditório para 
realização de palestra aos alunos do Aeroclube. Of. 003/08 da Câmara Municipal de Vereadores de 
Ibirubá informando a composição da Mesa Diretora  para o exercício de 2008. Of. 001/08 da Câmara 
Municipal de Vereadores de Marau informando composição da Mesa Diretora para o Exercício de 
2008. Of. 018/08 da companhia Riograndense de Saneamento enviando a Informação n° 001/2008 
que relata as ações da CORSAN, este é o expediente; Presidente Vereador Luiz Leite: eu gostaria 
de pedir ao primeiro vice-presidente que assumisse os trabalhos da casa e nomeio o 2º secretário 
adoc, pode ser o Vereador Vilson Paese, para que eu possa assinar os documentos pertinentes ao 
andamento da casa, na sala da Luciana e liberação do pagamento do pessoal; Presidente Vereador 
Cláudio Santos; assumo os trabalhos e de imediato faço a solicitação ao secretário adoc, Vereador 
Vilson Paese, para que faça a leitura das indicações dessa sessão da comissão representativa; 
Secretário Vereador Vilson Paese; indicações: 079/039/08, Solicita a instalação de 2 (dois) quebra-
mola na rua Diamantino Tombini, bairro Oriental próximo a UPF; Solicita ao setor competente da Sec. 
Municipal da Saúde para que a mesma realize a limpeza do terreno localizado atrás do PSF do bairro 
Floresta, Vereador Cláudio Santos; 080/040/08, solicita a secretaria de obras à limpeza dos terrenos 
localizado atrás do PSF do bairro Floresta, Vereador Cláudio Santos; 081/041/08, Solicita ao setor 
competente a substituição do telhado do abrigo de parada de ônibus localizado na Rua Sen. Salgado 
Filho, próximo a Madeireira Pilger, B. São Jorge, Vereador Jaime Fragoso; 082/042/08, Solicita a 
Secretaria de Obras à retirada de entulhos depositados na Rua Salgado Filho, próximo a AABB, B. 
Conceição, Vereador Jaime Fragoso; 083/043/08, Solicita ao setor competente a realização de 
limpeza do terreno localizado na Rua Mal Deodoro, ao lado do nº 595, conforme Lei Complementar nº 
89, de 24 de setembro de 2003, Vereador Jaime Fragoso; 084/044/08, Reiterando solicitação ao 
Executivo Municipal, para que determine ao setor competente, a imediata realização de melhorias na 
pavimentação da Rua Ervino Rohden, em toda a extensão, no Bairro Borguetti, Vereador Felipe 
Sálvia; 085/045/08, Reiterando solicitação ao Executivo Municipal para que determine ao setor 
competente imediatos serviços de limpeza e capina na Rua Mato Grosso, no bairro Oriental, 
especialmente no trecho entre as ruas Minas Gerais e Silva Jardim, pois a mesma está sendo tomada 
pela capoeira que cresce em plena via pública, bem como nas demais vias do referido bairro, entre 
elas a Rua Minas Gerais, Vereador Felipe Sálvia; 086/046/08, Solicita para que a Secretaria de Obras 
e Departamento de Transito realize trabalhos de melhorias na pintura das sinalizações da divisão das 
faixas da pista em toda a extensão da Avenida São Bento, Bairro Glória. Solicitação dos moradores e 
pedestres, Vereador Adroaldo De carli; 087/047/08, Solicita trabalhos de melhorias no escoamento 
das águas das chuvas, patrolamento, cascalhamento, limpeza e capina em toda a extensão da Rua 
Fortaleza, Bairro Nossa Senhora Aparecida. Solicitação dos moradores e motoristas, Vereador 
Adroaldo De carli; 088/048/08, Solicita trabalhos de limpeza, roçar matos e inços em toda a área da 
Associação dos Moradores do Bairro Sommer – Amóvis, localizada na Rua Otto Albino Guerardht. 
Solicitação dos moradores, Vereador Adroaldo De carli; 089/049/08, Solicita trabalhos de reparos na 
pavimentação asfáltica da rua Vitória no bairro Floresta. Pois a referida rua encontra-se com várias 
irregularidades; Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua 
Minuanos no barro Santa Terezinha. Esta é uma reivindicação dos moradores da rua; Solicita 
trabalhos de reparos no calçamento da rua Ivalino Brum, no bairro Vila Rica. Pois a referida rua 
encontra-se com inúmeros buracos em sua extensão; Solicita trabalhos de reparos no calçamento da 
rua Santiago Mattiotti, no bairro São Pedro. Pois existem inúmeros buracos causando acúmulo de 
água em dias de chuva; Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua 
José Domingos Piva, no bairro Planalto. A rua encontra-se com inúmeras valas; Solicita trabalhos de 
capina e limpeza nas ruas Castro Alves, Jose Pereira e Dona Julia no bairro Santo Antônio; Solicita 
trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua Vera Cruz no bairro 
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Princesa. Esta é uma reivindicação dos moradores da rua; Solicita trabalhos de reparos no 
calçamento da rua Charruas entre as ruas Coroados e Riachuelo no bairro Princesa. Pois o referido 
trecho encontra-se em péssimo estado; Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento e 
compactação da rua Nenê de Sassi, no bairro Oriental. Esta é uma reivindicação dos moradores da 
rua; Solicita trabalhos de limpeza e reparos no calçamento da rua Santos Dumont, no bairro Glória. 
Pois a referida rua encontra-se com várias irregularidades; Solicita trabalhos de patrolamento, 
cascalhamento, compactação e limpeza da rua Rio Pardo, no bairro Fay. Solicitação dos moradores 
da rua, Vereador Luiz Leite; 090/050/08, Solicita trabalhos conserto do calçamento da Rua Tamoios 
no bairro Conceição; Solicita trabalhos de asfaltamento na Rua Xavantes trecho compreendido entre 
a Rua Fernando Ferrari e Salgado Filho, pois só falta este trecho para que a Rua Xavantes esteja 
asfaltada em toda sua extensão; Solicita trabalhos de asfaltamento na Rua Tupinambás trecho 
compreendido entre a Rua Tamoios e a Rua Minuanos no bairro Conceição; Solicita trabalhos de 
conserto do calçamento da Rua Ipiranga no bairro Glória, trecho compreendido entre a Avenida São 
Bento e a Polidoro Albuquerque; Solicita trabalhos de conserto do calçamento da Rua Monte Alegre 
no bairro Floresta e também o trecho da citada rua que pertence ao bairro Hípica; Solicita trabalhos 
de asfaltamento sobre o calçamento já existente na Rua Presidente João Goulart, pois o mesmo 
encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade; Solicita trabalhos de calçamento na Rua 
Piauí no bairro Oriental, trecho compreendido entre a Rua Ceará e Minas Gerais; Solicita trabalhos de 
conserto do calçamento da Rua Coroados no bairro Princesa em toda sua extensão, pois está em 
péssimas condições de trafegabilidade, Vereador Vilson Paese; 091/051/08, Solicita para que a 
Secretaria de Obras realize conserto da rua Honorato Picinni no Bairro Dileta segue fotos em anexo, 
Vereador Josélio Guerra; 092/052/08, Solicita para que a Secretaria de Obras realize conserto da rua 
Travessa Minas Gerais no bairro oriental, Vereador Josélio Guerra; 093/053/08, Solicita para que a 
Secretaria de Obras realize conserto da rua Pernambuco entre as ruas Ceara e Espírito Santo no 
bairro oriental, Vereador Josélio Guerra; , essas foram às indicações apresentadas pelos senhores 
vereadores na noite de hoje; Presidente Vereador Cláudio Santos; convido o senhor secretário 
Vereador Vilson Paese, para proceder o nº e autor do requerimento, bem como o teor do 
requerimento; Secretário Vereador Vilson Paese; o nobre colega sabe que quando os vereadores 
se encontram nessa tranqüilidade é porque as excelências sabem da importância da reunião eles 
podem ficar num conforto total e nós entendemos isso, e o secretário hoje indicado em adoc pelo 1º 
vice vai seguir a leitura com a maior tranqüilidade, muito obrigado, requerimentos: 094/010/08, seja 
enviado oficio ao presidente da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul Senhor Deputado 
Frederico Antunes, Vereador Luiz Leite; 095/011/08, Os Vereadores abaixo assinados solicitam, que 
seja realizada nova votação do referido Pedido de Informação nº. 03 de autoria dos Vereadores 
Adroaldo De Carli e Vilson Paese, protocolado no dia 07 de janeiro de 2008 e colocado em votação 
na Reunião da Comissão Representativa do dia 14 de janeiro de 2008. Ocorrendo um equívoco na 
apuração dos votos, onde o pedido de informação foi rejeitado por 02 (dois) votos a 01 (um). E no 
entendimento destes vereadores abaixo assinados, o Presidente Vereador Luiz Leite não estando 
presente na reunião, na ocasião da votação estava presidindo na reunião o segundo vice o Vereador 
Vilson Paese, abrindo assim vaga na comissão representativa ao suplente Vereador Felipe Sálvia, e 
o mesmo votou a favor do pedido de informação, conforme alertou o Vereador Adroaldo De Carli na 
ocasião da reunião a votação deu-se em 02 (dois) a 02 (dois) empate, obrigando neste caso o 
presidente na ocasião o Vereador Vilson Paese a dar o voto minerva o que não aconteceu. 
Solicitamos nova votação para desempatar a mesma. Conforme segue em anexo cópia do pedido de 
informação e da ata da reunião representativa realizada no dia 14 de janeiro de 2008, Vereador 
Adroaldo De carli e Vereador Felipe Sálvia; 096/012/08, O Vereador abaixo assinado solicita a MESA 
DIRETORA, que faça um convite ao Presidente da Associação Comercial e Industrial de Carazinho - 
ACIC, na pessoa do Senhor Sidnei Olavo Meyer, para se fazer presente para uma reunião plenária 
utilizando o grande expediente para o recebimento de uma placa em homenagem pelas 
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comemorações dos 90 anos de fundação e atividades da ACIC no município, acreditando que o 
crescimento e o desenvolvimento de uma região passa por entidades fortes e pela liderança e o 
empreendedorismo, sempre comprometida com o desenvolvimento do município e da sociedade 
como um todo, foram mais uma vez reconhecidos, Vereador Adroaldo De carli; 097/013/07, 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 Eletrocar, para que solicitando 
ao departamento técnico da empresa para realizar uma vistoria em todas as lâmpadas da  Rua 
Xavantes localizada no Bairro Conceição e na Rua Tupiniquins localizada no Bairro Alvorada e para 
que seja feita a troca das lâmpadas queimadas e colocação de lâmpadas mais potentes nesta 
região.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. Solicitação dos moradores, motoristas e pedestres, 
Vereador Adroaldo De carli;  foram esses os requerimentos apresentados pelos vereadores na noite 
de hoje; Presidente Vereador Cláudio Santos; convido o senhor secretário Vereador Vilson Paese 
à proceder a leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores; Secretário Vereador 
Vilson Paese;  moções: 098/019/08, Solicita que, seja enviado ofício parabenizando a Associação 
Comercial de Carazinho – ACIC, na pessoa do Senhor Presidente Sidnei Olavo Meyer, pela 
comemoração aos 90 anos de fundação da ACIC no dia 15 de janeiro de 2008, Vereador Luiz Leite; 
099/020/08, Solicita que, seja enviado ofício parabenizando a direção, funcionários e demais 
colaboradores da Coprel – Cooperativa de Energia, pelos seus 40 anos de existência transcorrido no 
ultimo dia 14 de janeiro de 2008. A empresa mudou a realidade de centenas de famílias da região, 
através de seu abastecimento elétrico, atendendo seus consumidores com agilidade e resolutividade, 
proporcionando desenvolvimento a diversos municípios de nosso Estado, Vereador Luiz Leite; 
100/021/08, Solicita que, seja enviado ofício de cumprimentos ao jovem Ariel Wagner pela Formatura 
em Administração na Ulbra– Carazinho, transcorrida no ultimo dia 14/01/2008. É com grande 
satisfação que parabenizo-a, pela conquista que obteve, através de seus méritos demonstrando com 
isto sua garra e seu empenho na luta pelos seus ideais. Desejo os mais sinceros votos de realizações 
em sua caminhada profissional realizando assim todos os seus objetivos, Vereador Luiz Leite: 
101/022/08, Solicita que, seja enviado ofício de cumprimentos ao jovem Ariel Wagner pela Formatura 
em Administração na Ulbra– Carazinho, transcorrida no ultimo dia 14/01/2008. É com grande 
satisfação que parabenizo-a, pela conquista que obteve, através de seus méritos demonstrando com 
isto sua garra e seu empenho na luta pelos seus ideais. Desejo os mais sinceros votos de realizações 
em sua caminhada profissional realizando assim todos os seus objetivos, Vereador Cláudio Santos; 
102/023/08, Solicita que, seja enviado oficio de cumprimentos a jovem Andréia Telles da Luz, por sua 
formatura como Bacharel em Administração, pela Ulbra – Universidade Luterana do Brasil, ocorrida 
no sábado, dia 04 de janeiro, Vereador Vilson Paese; 103/024/08, seja enviado oficio parabenizando 
a nova presidente da Associação Carazinhense de Futebol – ACF para o período de 2008/2010, a 
Sra. Daniela Portilho da Silva e demais membros da diretoria pela posse ocorrida no ultimo dia 
11/01/2008, Vereador Luiz Leite; 104/025/08, Solicita que seja enviado ofício de congratulações ao 
Del. Regional Luiz Fernando Pinto de Azevedo, da 28ª DP. Regional de Carazinho em 
reconhecimento ao brilhante trabalho desempenhado à frente de toda a operação realizada no 
acampamento do MST, que, sob seu comando cumprindo mandado judicial da Comarca de 
Carazinho, expedida pelo Juiz Orlando Faccini Netto, resultando no absoluto sucesso devido ser de 
cunho social que repercutiu nacionalmente, exigindo muita técnica e conhecimento pelo risco da 
operação que poderia resultar em tragédia, inclusive sendo acompanhado pelos Direitos Humanos do 
Nacional e Mundial, Vereador Jaime Fragoso; 105/026/08, Solicita que, seja enviado oficio de 
cumprimentos a jovem Leocádia de Nardi, por sua formatura como Bacharel em Direito, pela Ulbra – 
Universidade Luterana do Brasil, ocorrida no sábado, dia 12 de janeiro, Vereador Vilson Paese; 
106/027/08, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
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plenário para aprovação, seja enviado ofício  parabenizando a Associação Comercial de Carazinho – 
ACIC, na pessoa do Senhor Presidente Sidnei Olavo Meyer, pela comemoração aos 90 anos de 
fundação da ACIC no dia 15 de janeiro de 2008. Acreditando que o crescimento e o desenvolvimento 
de uma região passa por entidades fortes, cumprimentamos a ACIC. Nossos parabéns a diretoria e 
demais colaboradores pelos 90 anos de atividades, Vereador Adroaldo De carli; 107/028/08, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício  parabenizando a carazinhense na pessoa da  Sra. Aline Fátima 
Barroso Penz, pela sua colação de grau no curso de Secretariado Executivo pela Universidade de 
Passo Fundo no dia 12 de janeiro de 2008. Nossos parabéns pela sua conquista e desejamos 
sucesso e muitas realizações em sua caminhada profissional, Vereador Adroaldo De carli; 
108/029/08, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício  parabenizando a posse da nova diretora da Associação 
Carazinhense de Futebol – ACF, na pessoa da  Senhora  Presidente Daniela Portilho da Silva, Vice-
presidente Patrícia Buss Marques de Souza, Sr. Presidente de Honra Gilberto Augusto Kamphorst, 
Secretário Manoel Braga, Tesoureira Juraci Viccentin da Silva, eleitos no dia 11 de janeiro de 2008 na 
assembléia geral realizada no Estádio Paulo Coutinho. Desejamos a diretoria e demais colaboradores 
sucesso a todos, Vereador Adroaldo De carli; 109/030/08, O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício  
parabenizando a posse da nova diretora da Associação Carazinhense de Futebol – ACF, na pessoa 
da  Senhora  Presidente Daniela Portilho da Silva e demais membros da diretoria pela posse 
transcorrida no ultimo dia 11/01/2008, Vereador Luiz Leite; Presidente Vereador Cláudio Santos; 
passamos então após a leitura da ordem do dia, a discussão e votação de requerimentos e moções; 
Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente; Presidente Vereador Cláudio Santos; questão de 
ordem Vereador Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, comissão 
representativa, nós gostaríamos de solicitar que fosse suprimido o intervalo Regimental, o grande 
expediente, assim como requerimentos e moções para apreciação em bloco; Presidente Vereador 
Cláudio Santos; colocamos em apreciação o requerimento verbal do Vereador Adroaldo De Carli, 
não havendo vereador contrário então faremos desta forma, convido o secretário Vereador Vilson 
Paese para fazer a leitura nº e autor dos requerimentos, sendo que todos serão votados em bloco; 
Secretário Vereador Vilson Paese; são quatro os requerimentos, senhor presidente, requerimento 
de nº 1, Vereador Luiz Leite – PDT; nº 2 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 3 Vereador Adroaldo De 
Carli – PMDB; nº 4 Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; são os números e autores dos quatro 
requerimentos; Presidente Vereador Cláudio Santos; coloco em discussão os requerimentos lidos 
pelo secretário Vereador Vilson Paese, questão de ordem Vereador Paulino de Moura; Vereador 
Paulino de Moura; questão de ordem senhor presidente, eu gostaria de pedir ao líder da bancada do 
PTB, Vereador Antonio Azir, que diga como a bancada vai se posicionar quanto ao requerimento de 
autoria do Vereador Adroaldo De Carli, gostaria de consultar ao líder da bancada Vereador Antonio 
Azir, para que direcione o voto da bancada do PTB; Presidente Vereador Cláudio Santos; o 
Vereador Antonio Azir a solicitação de seu colega de bancada para que oriente a votação, está em 
discussão os requerimentos, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovados todos 
os requerimentos por unanimidade, convido o senhor secretário para proceder à leitura do nº e autor 
das moções apresentadas pelos vereadores da comissão representativa no dia de hoje, antes da 
leitura do nº. e autor das moções eu devolvo os trabalhos ao Presidente Vereador Luiz Leite;  
Secretário Vereador Vilson Paese; senhor presidente, senhores vereadores, foram apresentadas 
pelos vereadores no dia de hoje 12 moções, sendo que moção de nº. 1 Vereador Luiz Leite – PDT; 
nº. 2 Vereador Luiz Leite – PDT; nº. 3 Vereador Luiz Leite – PDT; nº. 4 Vereador Cláudio Santos – 
PSDB; nº. 5 Vereador Vilson Paese – PDT; nº. 6 Vereador Luiz Leite – PDT; nº. 7 Vereador Jaime 
Fragoso – PSDB; nº. 8 Vereador Vilson Paese – PDT; nº. 9 Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº. 
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10 Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº. 11 Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº. 12 Vereador 
Luiz Leite – PDT, essas são as moções apresentadas pelos vereadores no dia de hoje; Presidente 
Vereador Luiz Leite; colocamos em discussão as moções apresentadas pelos senhores vereadores, 
Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, colegas vereadores, Ana 
representando a rádio Gazeta nessa reunião da comissão representativa, colegas vereadores, 
servidores da casa, eu comento rápido senhor presidente, acredito que deveria ter até um tempo 
maior mas a comunidade de Carazinho com o passar do tempo vai dar sem duvida alguma 
importância a essa moção que hoje eu apresento nesta casa, é com relação a uma moção de minha 
autoria enviada ao prefeito Alexandre Goellner, que desde 2001 quando assumiu a prefeitura, na 
vice-prefeitura com o prefeito Iron Albuquerque, fez ontem as entidades de classe a imprensa aqui de 
Carazinho, as colocações referentes ao que ele fez com relação à situação do município, 
recuperando o município de Carazinho trazendo do vermelho para o azul, neste período que esteve a 
frente do executivo Municipal, juntamente com o prefeito Iron, toda equipe da administração Iron – 
Alexandre, e agora a equipe do prefeito Alexandre e o Dr. Sérgio, estava presente senhor presidente, 
o Vereador Vilson Paese, juntamente com esse vereador, foi colocado que os vereadores estavam 
em viagem não puderam participar, mas é importante destacar, senhor presidente, colegas 
vereadores, dessa recuperação, e não fazendo criticas a administrações anteriores, mas sim dando 
crédito ao que fez essa administração com relação à recuperação da divida do município de 
Carazinho, que assumir em 2000 o saldo da divida em curto prazo era de nove milhões quinhentos e 
trinta e sete mil, seiscentos e quatorze reais e setenta e sete centavos e no dia 31 de dezembro de 
2007, foi computado setecentos e setenta e nove mil duzentos e setenta e dois reais e vinte e seis 
centavos positivos, trouxe sem duvida alguma do vermelho para o azul, primeiro se recuperou a 
questão orçamentária e após com grande esforço, com capacidade de administração, foi trazido a 
recuperação financeira do município, eu acredito senhor presidente que é realmente importante como 
disse o prefeito aos órgãos de imprensa, hoje registrado na pagina de nº. 3 do Jornal Diário da 
Manhã, na manchete ele diz, essa é a nossa grande obra, eu acredito que sem duvida alguma a obra 
que ele fez, dificilmente outros fariam, porque o prefeito Alexandre, durante esse período, senhor 
presidente, colegas vereadores, teve que deixar de lado muitas questões políticas para tratar das 
questões administrativas, e um político deixar de lado questões políticas para tratar somente da 
administração, sem duvida é deveras difícil, mas fez isso, o prefeito Alexandre Goellner na época 
ainda do prefeito Iron, e depois que assumiu sozinho a prefeitura, e hoje com o Dr. Sérgio, e lá eu 
dizia senhor presidente, tomei a liberdade de dizer, que as pessoas talvez não conhecendo aquilo 
que é feito no dia a dia, acabam até por não entender e criticar os atos do prefeito, nós temos aí para 
colocação daquilo que é feito através de indicações aqui da Câmara, de melhorias de ruas em 
Carazinho, em termos de três milhões de reais, mas somente, colegas vereadores, agindo desta 
forma, somente saneando todas as dividas que tinha é que o município de Carazinho poderia chegar 
ao ponto que chegou, ainda comentava o Vereador Vilson Paese que feliz será o próximo prefeito 
que pegar a administração com saldo financeiro positivo, e dizia o prefeito Alexandre Goellner na 
oportunidade de que  gostaria de ter pego o município como pegou, e não da forma como teria 
pegado lá no ano de 2000, então só quero repetir senhor presidente e colegas vereadores, que  
deixou de lado muitas vezes o lado político, muitas criticas nós recebemos aqui neste plenário, muitas 
criticas dos munícipes de Carazinho, mas estava o prefeito Alexandre Goellner saneando a despesa 
pública para daí poder dar essa oportunidade a todos os carazinhenses, eu não sei se o Vereador 
Vilson Paese quer ter um à parte, que está um tanto quanto tumultuada a situação, mas dou-lhe um a 
parte, parece que houve menção para que falasse Vereador Vilson Paese; Vereador Vilson Paese; 
obrigado Vereador Cláudio Santos, até para mim não usar a tribuna, que nós em seguida teremos 
uma outra reunião extraordinária, para que não haja um atraso, mas quero fazer minhas tuas 
palavras, e dizer mais, que vossa excelência, depois das colocações que eu fiz e tenho , registramos 
na casa também que a Câmara fará a prestação de contas também, que a sociedade talvez pela 
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primeira vez terá a prestação de contas clara do legislativo e do executivo, e pedi a diretoria da 
eletrocar que também fizesse, uma prestação de contas levando a sociedade o que foi arrecadado e 
o que foi gasto e onde foi gasto, muito obrigado pelo a parte; Vereador Cláudio Santos; eu não me 
pronunciei, vereador até porque achei que vossa excelência fosse usar a tribuna, mas OK pelo seu a 
parte, feito o registro, só para  finalizar senhor presidente, gostaria de dizer deste comparativo de 
2000 até 2007, a receita realizada em 2000 foi de vinte e cinco milhões e trezentos e dois, a despesa 
realizada foi de vinte e seis milhões seiscentos e noventa e nove, portanto despesa maior que a 
receita, a economia realizada foi de um milhão trezentos e noventa e sete mil, o saldo da divida  em 
curto prazo foi de nove milhões quinhentos e trinta e sete mil, a divida total liquida sem contar o que 
estava se devendo para a eletrocar que era em torno de treze milhões, ela chegou à quatorze 
milhões quinhentos e oitenta e cinco mil, hoje senhor presidente, de uma receita realizada de 
cinqüenta e nove milhões, nós temos aí, a despesa de cinqüenta e cinco milhões, uma economia 
realizada de três milhões novecentos e quinze reais, o saldo da divida de curto prazo com setecentos 
e sessenta e nove mil , setecentos e nove mil reais positivos, divida total liquida de dois milhões 
oitocentos e dezoito mil que dá para se pagar perfeitamente com tranqüilidade este ano e que feliz o 
prefeito que pegar a administração como está deixando o prefeito Alexandre Goellner, eu vou mais 
longe para finalizar presidente, não sou muito de admirar o nosso presidente da republica, Luis Inácio 
Lula da Silva, mas quero parafrasear o presidente da república e dizer as palavras dele quando 
estava acostumado a dizer que nunca na história deste município se teve um superávit financeiro e 
orçamentário como nesses últimos sete anos no município de Carazinho, então acredito que a 
comunidade há de reconhecer sem duvida alguma o esforço e o trabalho realizado pela equipe do 
prefeito Iron, do vice Alexandre, do prefeito Alexandre e do vice Sérgio, seriam essas as minhas 
colocações; Presidente Vereador Luiz Leite; continua em discussão as moções apresentadas pelos 
senhores vereadores desta casa, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por 
unanimidade, nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus declaro encerrada a presente 
reunião representativa, convoco os senhores vereadores para a próxima reunião extraordinária a ser 
realizada em 18/01/2008 as 11:00 horas que será após o intervalo regimental daqui uns dez minutos 
mais ou menos reiniciaremos a outra reunião extraordinária. 

 
 
 
 
 

Vereador Luiz Leite     Vereador Cláudio Santos 
Presidente       Secretário 

 
 
 


