
Ata da Reunião Ordinária do dia 14 de fevereiro de 2008....... Ata 010 
  
 
Presidente Vereador Cláudio Santos Havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus 
declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal de vereadores do dia 
14/02/08; Convido o Vereador Jaime Fragoso para proceder um trecho da Bíblia e convido a todos 
para ficar em pé; (leitura da bíblia); Presidente Vereador Cláudio Santos como é de costume 
colocar em apreciação  a votação da ata   da reunião anterior  mas devido ao prazo de segunda até 
hoje não ter sido feito a transcrição da ata, porque não tem prazo hábil para que isso acontecesse  
nós vamos colocar a ata em votação na próxima segunda feira. Convido o vereador Antonio Azir 
para secretariar os trabalhos  em a doc  e colocasse a leitura do expediente da presente reunião. 
Secretário Vereador Antonio Azir Of. Circular 01/08 Associação Carazinhense de Futebol – 
A.C.F., encaminha ofício comunicando a nova Diretoria da Associação Esportiva para o ano biênio 
de 2008. Coversul convida para XXII curso técnico de processo, técnica e a responsabilidade 
legislativa. 20 a 22 de fevereiro. Igepam convida para curso EFICIÊNCIA DA CÂMARA 
PROCESSO LEGISLATIVO E CONTROLE INTERNO. De 27 a 29 de fevereiro DAP convida 
para curso CONSULTORIA LEGISLATIVA, EXECUTIVA E JURÍDICA. De 20 a 23 de 
fevereiro. IVER convida CURSO DE VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DO PODER 
LEGISLATIVO MUNICIPAL. IPAD convida para seminário FUNÇÕES LEGISLATIVA E DE 
CONTROLE DA CÂMARA MUNICIPAL. De 26 a 29 de fevereiro. SIBRAM convida para curso 
básico de direito constitucional e administrativo. De 20 a 22 de fevereiro. A COTRIJAL 
Cooperativa Agropecuária e Industrial convida os senhores Edis para o lançamento oficial da 
EXPODIRETO COTRIJAL 2008 dia 18 fevereiro em Porto Alegre. Presidente Vereador Cláudio 
Santos dando seqüência eu convido o secretário para ler o parecer jurídico referente a votação  do 
requerimento de  pedido de informação  apresentados pelos vereadores Adroaldo de Carli  e Vilson 
Paese, na reunião da comissão representativa do dia 14/01/08. Secretário Vereador Antonio Azir  
Consultoria Jurídica PARECER JURÍDICOA Presidência desta casa solicita parecer deste 
departamento jurídico sobre a questão envolvendo a votação do Pedido de Informações apresentado 
pelos Vereadores ADROALDO DE CARLI e VILSON PAESE, realizado na Reunião da Comissão 
Representativa do dia 14 de janeiro de 2008. O questionamento tem por objetivo dirimir dúvidas 
sobre a votação realizada, especialmente acerca da possibilidade de voto ou não do Vereador 
suplente FELIPE SÁLVIA, com o qual se daria um empate na referida votação. A Sessão em 
questão foi da COMISSÃO REPRESENTATIVA prevista no art. 43 da Lei Orgânica. A mesma 
prevê que esta comissão funcione no recesso da Câmara. A COMISSÃO REPRESENTATIVA é 
assim composta, determinação dada pela redação do Art. 44 da Lei Orgânica: ART. 44 -  A 
Comissão Representativa, constituída por número ímpar de vereadores, é composta pelo Presidente 
e 4 membros eleitos, com os respectivos suplentes, observada, quando possível, a proporcionalidade 
da representação partidária. O fato ocorrido que suscita dúvidas tem como cerne a legalidade do 
voto proferido pelo suplente FELIPE SÁLVIA, da bancada do PDT. Em análise da ata da referida 
sessão, pode-se observar: O Presidente da Mesa Diretora  não estava presente  por força de viagem, 
devidamente comunicada;  Assim, o 1º Vice-Presidente, Vereador CLÁUDIO SANTOS, assumiu  a 
Presidência da Sessão e logo em seguida convidou o 2º Vice-Presidente, Vereador VILSON 
PAESE, para assumir a presidência, em face de atender compromisso pessoal, não retornando mais 
a Presidência dos trabalhos. Ocorre que, o 2º Vice-Presidente (membro titular representante do 
PDT),  se ausentou como membro titular para assumir os trabalhos como Presidente da Sessão, e, 
seu suplente legal, Vereador Felipe Sálvia (legalmente constituído), se fez de imediato presente para 



representá-lo na ausência do membro titular. Houve votação do requerimento em questão, no qual 
os membros do PSDB e PTB votaram contra e, os membros do PMDB e do PDT (suplente) votaram 
a favor. Tecnicamente, o resultado foi 2 x 2 e, o desempate iria para o Presidente  da Sessão. Mas 
houveram  alegações de representantes do voto contrário ao requerimento de que o membro 
suplente do PDT não teria direito a voto, argumentação esta aceita pelo Presidente da Sessão, dando 
por rejeitado o pedido. Essa interpretação dada pelo Presidente da Sessão foi errônea, por vários 
aspectos, os quais são adiante explanados. Cumpre informar que no caso em tela, o suplente de 
Vereador, legalmente constituído na Comissão Representativa, Vereador Felipe Sálvia, assumiu 
como membro, no momento em que seu titular assumiu a Presidência da Sessão. O suplente, 
quando na vaga do titular, tem os mesmos direitos do membro titular. Negar o direito a voto do 
suplente (legalmente constituído) significa negar o direito de representação do partido, justamente 
em uma sessão representativa. Há previsão legal de suplentes na Comissão Representativa, e no 
caso, como o Vereador que estava em sessão era realmente o suplente do Vereador que assumiu a 
presidência dos trabalhos, entendemos que o mesmo tinha direito ao voto. Cabe ressaltar que os 
demais vereadores que estavam presentes em plenário não tiveram direito a voto, eis que não eram 
membros, nem suplentes em substituição, sendo que o Regimento Interno prevê que os mesmo 
podem participar da sessão, entretanto sem direito a voto. Concluímos, assim, de que houve um 
equívoco de interpretação nas normas regimentais, pelo que se opina pela nulidade da votação 
realizada na Sessão da Comissão Representativa datada de 14 de janeiro de 2008, tão somente em 
relação ao requerimento de Pedido de Informações apresentado pelos Vereadores ADROALDO DE 
CARLI e VILSON PAESE. Com isso, nada consta a apresentação em plenário de novo 
requerimento pelos vereadores autores do pedido, com o mesmo objeto do requerimento anterior, 
para fins de apreciação e votação pelo plenário. No mesmo sentido é o parecer emitido pelo IGAM, 
o qual se encontra anexo ao presente parecer. É o parecer. Carazinho, 13 de Fevereiro de 2008. 
Ricardo Xavier da Cruz assessor jurídico e Renato Trombeta consultor jurídico. Presidente 
Vereador Cláudio Santos esse mesmo parecer foi distribuído copia ao autor vereador Adroaldo de 
Carli  que já recebeu também. A seguir convido o Sr. Secretario para fazer a leitura das indicações 
apresentadas pelos senhores vereadores na presente reunião Vereador Antonio Azir Indicação do 
Vereador Adroaldo De Carli  I. 230/113/08 Solicita com urgência para que o Departamento de 
Trânsito realize trabalhos de fiscalização em horários de congestionamento  no entroncamento das 
Ruas: Silva Jardim, Marechal Floriano e Antônio Vargas, localizadas no Bairro Centro/Loeff. 
Solicitação de moradores e motoristas I. 231/114/08 Solicita para que a Secretaria de Obras realize 
trabalho de recolhimento de entulhos deixados no canteiro central na Avenida Pátria próximo ao nº. 
1153 Bairro Centro - Sommer. Solicitação dos moradores e motoristas.  I. 232/115/08 Solicita para 
que o Executivo Municipal e a Secretaria de Desenvolvimento estudem a possibilidade de 
desenvolver projeto para loteamento e construção de casas em uma extensa área localizada no 
Bairro Nossa Senhora Aparecida. Solicitação de moradores. I. 233/116/08 Solicita para que o 
Executivo Municipal disponibilize recursos para a canalização do esgoto e águas das chuvas em 
toda a extensão da Rua Carlos Lang localizada no Bairro Nossa Senhora Aparecida. Solicitação dos 
moradores.  Indicação do vereador Cláudio Santos.I. 234/117/08 Solicita a Secretária Municipal de 
Obras, a remoção dos entulhos localizado na Rua:Luiza Formigueri, ao lado nº53, Bairro: Glória 
indicação do vereador Felipe Sálvia I. 235/118/08 Mais uma vez estamos reiterando solicitação para 
que o Executivo Municipal tome providencias urgentes quanto à falta de medicamentos na 
Farmácia Municipal, pois ao longo desta administração, a saúde de nossos munícipes tem ficado 
muito abaixo das expectativas, causando inúmeras reclamações. I. 235/118/08 Solicitando ao 
Executivo Municipal providências quanto as melhorias nas ruas dos Bairros da cidade que 
encontram-se abandonadas. Muito se tem feito pelo centro da cidade, tudo muito bonitinho, mas nos 



bairros onde está a população do município, as ruas estão intransitáveis, cheias de buracos, 
entulhos, matagal crescendo, e não é de hoje. I. 237/120/08 Solicitando ao Executivo Municipal 
para que informe a população quando se efetivará a promessa feita e divulgada na imprensa local 
pelo Vice-prefeito, Dr. Sérgio Weinmann, de que os medicamentos disponíveis na farmácia 
Municipal, estariam sendo disponibilizados nos Postos de Saúde I. 238/121/08 indicação do 
vereador Josélio Guerra para que a secretaria de obras  realize patrolamento e cascalhamento na rua 
Almirante Tamandaré no bairro braganholo I. 239/122/08 Para que a secretaria de Obras realize  
tapa buracos no calçamento da rua Antonio Vargas no bairro braganholo I. 240/123/08 Para que a 
secretaria de obras realize patrolamento e cascalhamento da rua Felipe Camarão no bairro 
braganholo indicações do vereador Vilson Paese  I.241/124/08 O Vereador abaixo assinado solicita 
que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Sr. Prefeito 
Municipal, para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de concerto do 
calçamento na Av. Flores da Cunha, trecho compreendido entre o posto Cavol e supermercado 
Economia, pois se encontra em péssimas condições de trafegabilidade devido a enorme quantidade 
de buracos, sendo que se trata de nossa principal avenida. Para que determine a Secretaria de Obras 
que execute trabalhos de conserto do calçamento da Rua Minas Gerais no bairro Oriental. 
Solicitação dos moradores. Para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de 
conserto do calçamento na Rua Charrua, devido a enorme quantidade de buracos. Solicitação dos 
moradores para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos do calçamento ou 
asfaltamento nas Ruas do bairro Cantares, pois os moradores sofrem com a poeira e lama. 
Solicitação dos moradores. para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de 
conserto do calçamento da Rua 13 de Maio. Solicitação dos moradores, para que determine a 
Secretaria de Obras estude a possibilidade de viabilizar a instalação de uma ciclovia ou mesmo um 
passeio, próximo aos trilhos da ferrovia, aproveitando melhor este espaço para aqueles que praticam 
esportes como ciclismo e caminhada, observando a segurança dos mesmos. Indicação do vereador 
Luiz Sandri I. 242/125/08 O Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida 
na forma regimental, seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal, para que determine a Secretaria 
de Obras que execute trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da rua Diamantino Tombini, 
no bairro Oriental. Solicitação dos moradores da rua também solicita ao prefeito municipal para que 
determine a secretaria de obras que execute trabalhos de capina e limpeza da rua Jose Pereira , no 
bairro Santo Antonio Indicação do vereador Jaime Fragoso I. 243/126/08 Solicitando a Secretaria 
de Obras a realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua Belém, B. Floresta  I. 
244/127/08 Solicitando a Secretaria de Obras a realização de patrolamento, cascalhamento e 
compactação da Rua Carajás, B. São Jorge. I. 245/128/08 Solicitando a Secretaria de Obras a 
realização de melhorias no calçamento da Rua Pinheiro Machado, B. Oriental. I. 246/129/08 
Solicitando ao Executivo Municipal a realização de estudos viabilizando a instalação de bancos no 
terminal de ônibus, proporcionando maior conforto aos usuários, mas principalmente aos idosos. 
Propomos que as aquisições destes bancos possam ser realizadas através de parcerias com empresas 
locais. Indicação do vereador Marcos Soares  I. 247/130/08 Solicita ao executivo municipal para 
que determine ao setor competente e secretaria de obras para que seja construída a boca de lobo na 
rua Santa Bárbara bairro Floresta I. 248/131/08 Solicita ao setor competente  ao departamento de 
transito para colocação de placa indicativa indicação do vereador João Mafalda I. 249/132/08 
Solicitando para que a Secretaria Municipal de Obras efetue melhorias em toda extensão da Rua 
Armando Farina, devido ao péssimo estado com que se encontra I. 250/133/08 Solicitando que 
sejam efetuados reparos na Rua Coronel Bordini, devido aos transtornos causados aos moradores 
principalmente em dias chuvosos. I. 251/134/08 Solicitando ao Executivo Municipal que estude a 
viabilidade de efetuar a pavimentação com paralelepípedos nas Ruas Pedro Viau e Augusto Mokfa, 



conforme solicitação dos moradores. Indicação dos vereadores Adroaldo de Carli e Josélio Guerra I. 
252/135/08 Solicita para o Executivo Municipal disponibilizar recursos financeiros para a 
Secretaria de Obras concluir o asfalto e duplicação da Avenida Pátria a partir do Posto de 
Combustíveis até o acesso ao Bairro Floresta. Solicitação dos moradores, pedestres e motoristas. I. 
253/136/08 Solicita para a Secretaria de Obras realizar trabalhos de recolhimento de entulhos e 
lixos em toda a extensão da Avenida Pátria, Bairro Centro, Sommer e Dileta. Solicitação dos 
moradores.  Presidente Vereador Cláudio Santos após lidas as indicações solicito ao secretário 
que faça a leitura dos requerimentos apresentados pelos senhores vereadores na presente reunião 
Vereador Antonio Azir requerimento apresentado pelo vereador Marcos Soares. R. 225/032/08 O 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que lido e aprovado em plenário seja enviado 
oficio a eletrocar  para que determine o setor competente a mudança de um poste que esta 
atrapalhando e tornando inviável a entrada da garagem de uma moradora da rua Santa Bárbara 456, 
fundos, pois este poste esta dentro do terreno de um morador e é necessária a retirada do mesmo 
urgente  R. 226/033/08 Requerimento dos vereadores Adroaldo de Carli e Josélio Guerra Os 
Vereadores abaixo assinado solicitam na forma regimental, que logo após submetido ao  plenário 
para aprovação, seja enviado ofício ao Sr. Romeu Giacomelli Presidente das Centrais Elétricas de 
Carazinho – Eletrocar, para que solicitando ao departamento técnico da empresa para realizar uma 
vistoria em todas as lâmpadas da Avenida Pátria a partir do 38º Batalhão da Brigada Militar de 
Carazinho localizada no Bairro Sommer - Dileta 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. Segue e-mail recebido por moradores em anexo.  Presidente 
Vereador Cláudio Santos solicito ao secretario que faça a leitura das moções apresentadas pelos 
senhores vereadores Vereador Antonio Azir moção do vereador Felipe Salvia M. 227/047/08 O 
vereador abaixo assinado solicita de depois de ouvir o plenário e com aprovação dos senhores edis 
seja enviado ofício ao Deputado Márcio Biolchi, cumprimentando-o por ter sido escolhido pela 
Governadora Yeda Crusius para ser o novo Líder do Governo do PSDB, na Assembléia Legislativa 
do Rio Grande do Sul. Merece destaque o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo deputado 
carazinhense ao longo destes dois mandatos, um dos deputados mais jovens eleito para a 
Assembléia Legislativa, que possui um desempenho exemplar como parlamentar, com 
posicionamentos fortes, em defesa do que é melhor para o cidadão gaúcho. A indicação da 
Governadora Tucana é com certeza um orgulho pra nós carazinhenses, pois entre tantos nomes, 
entre eles os Deputados do PSDB, o escolhido para ocupar a Liderança do Governo foi o nosso 
jovem deputado que faz parte da Bancada do PMDB. Estando na Liderança do Governo, com 
certeza estará buscando junto a Governadora à liberação de mais recursos e investimentos para 
nossa cidade, para a nossa gente. Manifestamos nosso desejo de que possas realizar um excelente 
trabalho como Líder do Governo do Estado, buscando para todos nós gaúchos, melhores 
oportunidades, mais investimentos, grandes empreendimentos e realizações. Requerimento do 
vereador Cláudio Santos  M. 228/048/08. O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, 
que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de cumprimentos, 
parabenizando o Deputado Estadual Márcio Biolchi, por ter aceito a Liderança do Governo na 
Assembléia Legislativa. Sabemos que é um trabalho árduo, mas Deus o ajudará nesta tarefa M. 
Moção do vereador Adroaldo de Carli 229/049/08 O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício  parabenizando o 
empresário carazinhense, na pessoa do Sr. Renato Süss, pelo recebimento da homenagem pelo seu 
trabalho comunitário o título Guarita, concedido aos cidadãos de destaque comunitário, evento 



realizado no dia 26 de janeiro de 2008 no município de Torre. Nossos parabéns por esta nova 
conquista. Presidente Vereador Cláudio Santos após a leitura de indicações, requerimentos e 
moções pelo vereador Antonio Azir nós solicitamos a manifestação do plenário com relação ao 
intervalo regimental se fazemos ou não o intervalo regimental  e se não fizermos  passemos direto 
então para o grande expediente. Gostaria de ouvir as lideranças de bancadas. Líder da bancada do 
PDT, Vereador Felipe Sálvia vamos tocar direto, PTB Vereador Antonio Azir sem intervalo, 
PSDB Vereador Jaime Fragoso sem intervalo PMDB Vereador Adroaldo De Carli suprimir o 
intervalo Presidente Vereador Cláudio Santos havendo acordo entre as lideranças  de partidos  é 
suprimido o intervalo  e nos passamos então para o grande expediente. Vamos então ao grande 
expediente. Vereador Adroaldo De Carli sr. presidente se não houver inscritos a bancada do 
PMDB, solicita que também haja, que seja suprimido o grande expediente e passarmos 
imediatamente para a ordem do dia Presidente Vereador Cláudio Santos nós colocamos então  em 
votação a solicitação do Vereador Adroaldo De Carli, ao plenário perguntamos aos lideres  se 
fazemos ou não o grande expediente. Bancada do PDT Vereador Vilson Paese sr. presidente srs. 
Vereadores abancada do PDT, conversei com o Vereador Luiz Sandri e Vereador Felipe Sálvia  de 
nossa parte nós até  suprimimos também  e não faremos  o grande expediente. Presidente 
Vereador Cláudio Santos opinião da bancada do PDT. Bancada do PTB Vereador Antonio Azir 
nós somos pela realização do grande expediente Presidente Vereador Cláudio Santos bancada do 
PSDB Vereador Jaime Fragoso somos de acordo de fazermos o grande expediente Presidente 
Vereador Cláudio Santos como há empate acredito que deva o presente decidir e o presidente 
decide pela realização do grande expediente, mas dando tempo para os vereadores e partidos que 
queiram  se inscrever  na ordem PDT, PTB, PSDB E PMDB. Vereador Vilson Paese sr presidente 
naturalmente que nós  estávamos suprimindo mas se existe um vereador só no plenário que queira  
falar no grande expediente, nós temos que fazer o grande expediente, é livre de  que estiver inscrito,  
Presidente Vereador Cláudio Santos nós damos o intervalo de dois minutos para que a assessora 
da mesa  colha a assinatura  dos interessados pelo grande expediente  e em seguida nós retornamos 
ao plenário. Nós registramos a presença com satisfação neste momento do vereador Bira  da cidade 
de Santa Bárbara do Sul que visita esta casa  e participa da reunião  desta quinta feira, também 
cumprimentamos Serginho representando o Jornal Diário da Manhã, Ana Maria Leal radio gazeta e 
em seguida nos estaremos  nominando as demais pessoas  que estão presentes  alem dos servidores  
desta casa. Passamos então de imediato ao grande expediente. Primeira bancada a fazer uso da 
palavra bancada do PDT vereador Vilson Paese, pelo espaço reservado de sete minutos Vereador 
Vilson Paese sr. presidente, srs. Vereadores, imprensa aqui presente , meu amigo Serginho, do 
diário da manha, radio gazeta Ana Maria, senhoras e senhores  meu cumprimento muito especial  as 
pessoas já nominadas  pelo presidente,  presidente do PMDB Romano Guerra, também meu querido 
professor zavoff, aos moradores do bairro sassi, minha querida amiga professora Vera. Presidente 
quero informar a vossa excelência que este vereador não queria usar e fazer uso da o palavra  no 
grande expediente,  até pela reunião ser na parte da manhã, mas como o partido do PSDB, resolveu 
fazer o grande expediente, nós não poderíamos  ficar fora até de fazer o nosso direito o nosso 
comentário,  e a nossa fala. Falava segunda feira na primeira ordinária aqui nesta casa, que o ano 
inicia logo após o termino de carnaval, e assim é o nosso Brasil e confesso a vocês. Bom dia meu 
amigo Jarbas.  Confesso a vocês que eu fiquei até feliz que anteciparam este ano o carnaval, com 
isso nós temos mais, tempo de atividades para que o nosso Brasil possa realmente se desenvolver, 
porque se nós analisarmos você tira sábado e domingo e feriados, realmente nós somos um país, na 
contabilidade que existe, que menos dias se trabalha no mundo, somos privilegiados pelos 
inúmeros, pelo alto numero de feriados  e de dias que nós temos para descansar. Que bom que seja 
assim, mas por outro lado nós precisamos um país sim grande, ao crescimento e hoje nós estamos 



analisando no contexto e todo mundo acompanha e talvez vocês vão estranhar um pouco o meu 
pronunciamento, mas veja enquanto nós não crescermos, somos quase nada neste país, a china 
cresceu 14%, quase todos os paises asiáticos cresceram, o mundo cresceu. E é ai que eu quero 
chamar a atenção, Serginho vocês que são da imprensa, até que se bem, como diz o mão santa no 
senado, os senhores vereadores a tentai bem, quem produzir o mundo, o país que produz o grão e 
alimento vai desenvolver muito,  vai crescer de forma assustadora, porque só a china consome  o 
produto que o mundo produz mais, para a  nossa região e é um fato meus amigos, e é um fato 
consumado, não existe nenhuma duvida, para mim e também nas cabeças pensantes que a aurora 
não vai se estabelecer aqui, e aí, são trezentos mil aves  diárias, veja  o nosso Carazinho e a nossa 
região, o crescimento que vai ter. Feliz de nós que estamos morando aqui  neste país maravilhoso  
nesse RS querido, nesta região da mais linda topografia que tem no RS, é aonde esta instalado o 
nosso Carazinho acesso para todos os lados, só não iremos crescer  se realmente  nós não queremos 
e é aí que eu quero falar a todo o parlamento dos meus colegas aqui para que nós num esforço possa 
entrar neste ano de eleição e que a gente tenha aqui nesta tribuna, mas é livre de cada parlamentar, 
menos divergências pessoais e mais propostas  para o crescimento para o nosso Carazinho, do nosso 
povo, para que realmente  nossa região cresça. Ai quero falar também com relação, bem rápido e o 
que eu falei na reunião passada com relação a todos os pedidos de informação que a pessoa que 
pediu vistas, o Vereador João Mafalda  tem o direito a cinco dias permanecer com o  pedido para 
estudar e a prerrogativa do vereador  e não ira a baila hoje  pra votação dos  requerimentos e 
também com relação ao pedido de instalação da CPI com relação ao  vereador deio da bancada do 
PMDB, que será um assunto que será tratado  na próxima segunda feira, e pedir aos vereadores que 
os autores do requerimento  do pedido da CPI que o vereador Paese já  é voto aberto. Concluo num 
minuto sr. presidente.  E já disse na reunião passada que o vereador Paese sempre foi favorável ao 
pedido de vistas, a pedido de informação e também porque não ao pedido da CPI, pedir aos autores 
deste requerimento que seja transformado se assim vossas excelências entenderem  neste pedido de 
CPI  para que seja transformado esse  requerimento  em pedido para comissão de ética, se vossas 
excelências entenderem  e daí a comissão de ética  e analisar e estudar  a posteriori fazer um 
encaminhamento  e então sim  se achar inviável  e se isso é correto e se isso é motivo para  que seja 
feito requerimento então  ou  já encaminhado direto a CPI, mas quero dizer  a todos os vereadores  
aqui e ratificar  quando eu falei na reunião da semana passada eu como sempre fui favorável ao 
pedido  de vistas  a pedido de informações  o meu voto já esta aberto  como disse no pedido  eu 
serei favorável  até ao requerimento da instalação da CPI. Se os autores que já fizeram o 
requerimento, já veio a mesa, já foi discutido no plenário na semana passada, acharem que o meu 
pedido ele é inoculo não existe o porque, de transferir, de mudar, simplesmente mudar,  
encaminhamento a comissão de ética  e não para a instalação da CPI  eu entendo o meu voto  esta 
claro a te porque o próprio vereador deio diz ele não tinha nada  e não tem nada a pecar quero dar 
todo o direito a contraditória e eu quero acreditar no vereador enquanto os fatos  não forem 
lucidados de uma forma muito clara  nesta casa. Muito obrigado sr. presidente, srs. Vereadores. 
Presidente Vereador Cláudio Santos próxima bancada a fazer uso da palavra, bancada do PTB 
Vereador Marcos Soares, pelo espaço de 07 minutos Vereador Marcos Soares sr. presidente. srs. 
Vereadores, demais pessoas que se fazem presente  eu não iria usar a tribuna mas como foi sugerido  
pelo líder da bancada do PSDB, eu vou ser breve, eu vou falar sobre os meus trabalhos o qual dei 
entrada hoje, que é uma reivindicação de uma senhora do bairro floresta, que ela tem um poste que 
atrapalha  muito, porque ela tem que construir uma garagem, foram na eletrocar e a eletrocar disse 
que teria um custo de R$ 350.00 pra ela tirar o poste, então eu to pedindo que  a eletrocar para que  
retirem  esse poste  que esta dentro do pátio dessa senhora que se no caso eles não retirarem  ela 
pode até recorrer na justiça  e cobrar, porque isso ta atrapalhando o que ela construiu  na garagem. 



Eu também entrei com um trabalho pedindo para que seja colocado placas de identificação aqui na 
rua Marcílio Dias com a  av. Flores da Cunha, quem vem da rua do atlético  e chega na avenida,  tu 
não tem nenhuma referencia, tu não tem placa nenhuma, tu não sabe se pode  convergir a esquerda, 
a direita e isso poderá ocasionar um acidente grave. Também sr. presidente, na sessão passada entrei 
com um trabalho sobre um postinho policial no bairro floresta,  ali eu gostaria se for possível hoje 
ainda  ser marcado, porque eu como suplente  é só hoje, a minha convocação é pra hoje, daí eu ia 
conseguir ir a Porto Alegre pra nós podermos  junto com os vereadores reivindicar um possível 
posto policial  no bairro floresta. E eu seria isso sr. presidente, muito obrigado. Presidente 
Vereador Cláudio Santos próximo vereador a fazer uso da palavra, bancada do PTB Vereador 
Antonio Azir, espaço de 07 minutos Vereador Antonio Azir sr. presidente srs. Vereadores, as 
pessoas que se encontram na casa já nomeadas anteriormente, a imprensa, aos funcionários deste 
poder a nossa saudação.  Ao ler o jornal diário da manha de hoje me deparei com uma noticia com a 
manchete que realmente nos traz bastante alegria onde o deputado estadual Nelson Marchezan 
afirma que a governadora Ieda Crusius, vira a Carazinho  nos próximos dias  talvez até o mês de 
março  anunciar os incentivos  concedidos pelo estado  a aurora. Então isso realmente é um sinal 
positivo de que o governo do estado  está mantendo os investimentos  assumidos juntamente com a 
empresa aurora, assim como também  o Poder Executivo já reservou inclusive recursos no 
orçamento para 2008 para também manter o assumido onde o presidente então na oportunidade 
Vereador Vilson Paese  também assinou este compromisso  creio eu que esta é uma noticia que 
deixa todos os carazinhenses realmente num estado  de otimismo porque a aurora com certeza  
representara o divisor de águas para o nosso município, porque todos nós já sabemos  e já foi 
divulgado o nº de empregos, a geração de ICM que o nosso município terá com a vinda da aurora, 
também não podemos deixar  de falar da importância que o nosso município ganhou  esta semana  
independentemente de partido nos temos que reconhecer a contribuição do deputado Marcio 
Biolchi,  realmente como uma liderança, jovem e de muito futuro no nosso estado e felizmente é um 
carazinhense. Como líder da governadora Yeda, como líder do governo, nós conhecemos o Marcio 
desta Câmara Municipal onde tivemos muitos debates mais nunca tivemos mais atritos, porque 
sempre foi um vereador de bom trato, sempre foi um vereador que soube preparar os debates da 
tribuna, as idéias, as ideologias, da relação pessoal e certamente terá muito sucesso junto aos outros 
deputados na assembléia legislativa defendendo e representando os interesses do estado que para 
todo o povo gaúcho será de bom grado, já que agora o relacionamento entre o Poder Executivo e o 
Poder Legislativo do estado não é dos melhores. Também quero me pronunciar a respeito da 
reunião realizada pelo atual prefeito em exercício o vereador nosso colega Luiz Leite sobre 
segurança publica porque nós estamos vivenciando diariamente o Serginho sempre, parabenizei ele 
pelos trabalhos realizados e mais uma vez você nos trás dia a dia apesar de não serem boas noticias, 
mas nos precisamos estar informados e como lideres da comunidade precisamos nos preocupar em 
buscar soluções realmente para com que vem acontecendo na nossa cidade, principalmente 
localizada em alguns bairros, então esta reunião com autoridades  realmente la é muito importante  
porque tem que realmente reprimir o que vem acontecendo que são questões pontuais  
principalmente no bairro gloria, no bairro floresta e no bairro hípica, onde uma ganguizinha vem 
atuando  e certamente deve ser punida  até para que abra exemplo  para que isso não venha a 
acontecer em outros bairros em breve  então eu quero assim parabenizar ao nosso prefeito em 
exercício  por esta preocupação  e também parabenizar o Poder Legislativo que o ano passado 
através do Vereador Felipe Sálvia, presidente da comissão de segurança publica  também realizou 
uma reunião nesta  casa, mas a violência, a criminalidade  é uma questão que nós temos que ficar 
vigilantes  permanentemente, não podemos nos preocupar apensas por um momento, então eu faço 
um apelo a este poder  e a todos os nossos colegas  de que realmente  a gente se some aos outros 



poderes para que a gente possa combater essa violência que principalmente esta nascendo, esta 
partindo infelizmente dos nossos adolescentes, que muitas vezes estão abandonados nas ruas, estão 
perambulando e escolhem infelizmente a via do crime  para participar no lugar de estar estudando 
ou de estar trabalhando e por isso mesmo a grande importância da vinda da aurora para cá, 
certamente  gerará mais empregos e as famílias estarão mais  bem estruturadas  podendo acolher 
melhor os seus filhos. Uma parte vereador Paese Vereador Vilson Paese obrigado Vereador 
Antonio Azir pelo a parte dizer que realmente vossa excelência fala e fala com propriedade por isso 
te parabenizo pela lembrança e você me oportuniza pelo lapso de ter esquecido com relação, quero 
fazer minhas as tuas palavras com relação ao deputado  Marcio Biolchi. Parabéns a ele e desejamos 
muito sucesso e com certeza que a corrida política dele vai muito longe, agora dizer que com 
relação a audiência que houve no município no gabinete do colega  hoje prefeito em exercício 
Vereador Luiz Leite, eu não tinha conhecimento disso, eu não participei, não fui nem convidado e 
não participei desta reunião, eu não sabia dessa reunião que aconteceu, só pra deixar registrado. 
Vereador Antonio Azir eu também não fui convidado, fiquei sabendo pela imprensa pela 
televisão, pelo jornal, creio eu que se os vereadores participassem teria somado mais ainda mas 
mesmo assim eu quero parabenizar a atitude do prefeito em exercício porque é realmente um tema  
que nos preocupa  a todos nós. Obrigado senhor presidente. Presidente Vereador Cláudio Santos 

próxima bancada a fazer uso da palavra bancada do PSDB vereador inscrito Vereador Cláudio 
Santos solicito ao 2º vice-presidente da casa Vereador Vilson Paese para que assuma os trabalhos  
para que eu possa me pronunciar na tribuna. Vereador Vilson Paese assumo os trabalhos da mesa e 
passo de imediato a palavra para o Vereador Cláudio Santos Vereador Cláudio Santos sr. 
Presidente colegas vereadores, vereador Vilson Paese demais pessoas que se encontram aqui no 
plenário nominadas anteriormente  eu quero inclusive como faz parte da minha índole pretendo 
permanecer desta forma, dizer que recebi o convite do vereador Luiz Leite prefeito em exercício pra 
esta reunião e também por outro compromisso não comparecendo  e peço desculpas aos vereadores 
por não ter comunicado desta reunião.  Se alguém tem que receber a culpa da câmara não estar 
presente, a culpa é minha eu assumo nesta tribuna e fique aí registrado, até para que os vereadores 
não fiquem ah eu não sabia, ah eu não podia a culpa é minha fui eu que não avisei então se alguém 
tiver que bater que bata neste vereador que esta ocupando a presidência nesses dias  e por 
esquecimento não passou aos demais vereadores. Eu gostaria de falar de três aspectos rapidamente 
até porque o tempo é curto sr. Presidente nós como evangélicos que somos e os demais acredito eu   
e aqui na casa nós temos dois vereadores, eu e o vereador Jaime Fragoso. Eu tenho entendimento 
que esta acontecendo neste ano de 2008, já esta acontecendo e vai acontecer mais ainda uma 
restauração em três áreas nos brasileiros. Restauração na política, que já vem acontecendo desde o 
ano passado, uma restauração na mídia inclusive nós já temos pra quem assiste televisão a parte 
evangélica bem acentuada na novela das oito que antes isso não acontecia e também a restauração 
da moeda. E quando o vereador Paese falava da situação financeira e econômica do país. Nós temos 
ainda no mês de janeiro da revista veja onde fala que conforme dados verificados na reportagem da 
atual revista o avanço econômico da nação  tem beneficiado a  população, pois em 2007 foi criados 
mais de um milhão  e seiscentos mil empregos formais no país e a economia saiu do patamar da  
taxa de 2% pra 5%, e eu acredito de que mesmo o presidente lula mesmo copiando muitas coisas da 
época do Fernando Henrique Cardoso a economia do Brasil esta indo bem e eu acredito que deva 
melhorar ainda mais. E acredito também quando o deputado Roberto Jéferson, deputado José 
Dirceu  e alguns outros deputados na minha opinião deveriam ser cassados  e não foram eu acredito 
que ali começava a restauração política no Brasil que vai se fazer presente sem duvida alguma neste 
ano, porque entendo eu que todos nós que ocupamos uma posição, um cargo em qualquer lugar que 
seja  nos usamos pela permissão de Deus, porque ele esta a frente  de tudo,  e se nós estamos aqui é 



porque é vontade dele, se sairmos daqui também é por vontade dele. Não será por falha minha ou 
por falha de alguém que sairei da política senão pela vontade de Deus, mas haverá sem duvida uma 
restauração na política em nível de Carazinho e isso eu tenho certeza. Eu gostaria também de dizer 
também sr. Presidente, de que fiz uma moção e gostaria depois de falar sobre ela aproveitando o 
espaço do grande expediente  de que parabenizo  que na sexta-feira pela parte da manhã se alguém 
duvidar que verifique em loco telefonei ao deputado Marcio Biolchi parabenizando ele antecipado 
pela decisão que veio tomar mais tarde com relação a liderança na Assembléia Legislativa da 
governadora Yeda Crusios, disse inclusive para o jornal diário da manha que ela esta bem servida 
pelo amadurecimento político que o Marcio Biolchi tem tido dos últimos tempos. Somos 
adversários políticos mas saiu desta casa e com orgulho os vereadores que estavam na legislatura 
passada, devem acredito eu se sentir orgulhosos porque o líder do governo do estado na assembléia 
legislativa  saiu aqui de Carazinho, da câmara de Carazinho e tivemos o privilegio de estar com ele, 
muito embora tivemos  divergências, mas devemos reconhecer os passos largos que o Marcio tem 
dado e disse a ele sr. Presidente e ele vai sem duvida alguma  quando houver algum questionamento 
relacionado a isso vai dizer, disse a ele pessoalmente: Marcio há cogitação do seu nome vir a 
prefeito de Carazinho? Não tenho medo mas respeito ele e acredito que o Marcio tem muito mais a 
dar como um passo mais largo com o tempo quem sabe uma cadeira federal do que em Carazinho, 
mas repito não me dá medo como político, que o Marcio venha como candidato a prefeito também 
será muito bem servida a comunidade de Carazinho. Disse a ele isso na sexta-feira ainda por 
telefone, parabenizando e ele se sensibilizou até por um vereador hoje aqui na casa sendo de 
oposição fazer isso que eu fiz a ele. Gostaria sr. Presidente só pra finalizar porque o tempo é curto 
dizer de que  vossa excelência fala tanto que os vereadores desta tribuna, da forma com que nós 
ocupamos essa tribuna algumas vezes e gostaria de dizer daqui  e após a mim o vereador déio de 
que talvez vereador no afã da discussão  da acusação e nós já recebemos isso também por varias  
oportunidades inclusive vossa excelência as vezes algumas palavras saem e as palavras as vezes 
soam mal, mas eu não deveria sr. Presidente deixar de registrar nesta tribuna de que eu, eu, 
particularmente, falo por mim os demais que se defendam, não me considero vereador como 
cafajeste  e eu acho por demais agressivo a palavra que vossa excelência usou na reunião passada 
dizendo que gostaria de sair da política, mas acha que não vai porque senão vai ficar sempre esses 
cafajestes. Eu gostaria que vossa excelência depois no seu pronunciamento dissesse se eu sair da 
política esse cafajeste do vereador Cláudio Santos pode até permanecer na casa, mas eu gostaria que 
vossa excelência desse nome, porque se eu sou um cafajeste eu gostaria de ouvir da vossa boca que 
eu sou um político cafajeste, não me considero, mas gostaria como se diz na gíria que se desse 
nome aos bois, senão bons políticos vão pagar pelos maus políticos, como em todas as funções 
existem. Os bons e os maus, mas gostaria que vossa excelência viesse a essa tribuna, depois de mim 
que vai falar depois de mim e dissesse tão somente isso, o único vereador cafajeste que tem nesta 
casa é o vereador Cláudio Santos, mas dissesse nome porque tem muitas gente boa que não deve 
acredito eu ser englobado nas suas palavras que generaliza, é um pedido, mas  eu sei que já 
terminou o meu tempo.mas de uma forma eu quero ainda se o sr. Permitir, uma parte vereador João 
Mafalda vereador João Mafalda obrigado eu acho ate que o colega vereador déio que foi infeliz 
nessa colocação todos os nobres colegas e todos os vereadores até políticos novos que foram 
entrando aí então eu acho que ele foi infeliz na colocação, acredito eu que não tenha sido essa a 
intensão, pediria a todos acho que ele foi somente infeliz, seria isso. Vereador Cláudio Santos. 
Seria Sr. Presidente não queria que isso acontecesse e ditado que a gente tem muito pros filhos e as 
vezes o conselho parte e acredito as vezes eu acerto, vossa excelência até que se esforçou, se 
esforça muito no trabalho que faz na câmara e é reconhecido por isso,mas dizem  para aos meus 
filhos as vezes que as mas companhias acabam levando a gente  para alguns lugares que a gente não 



gostaria, e talvez veja de forma  que o sr. Esta sendo levado por alguém, que lhe coloca na fogueira 
e por detrás aparece sempre como bonzinho.  Tome cuidado apenas como conselho. Seriam sr. 
Presidente essas as colocações. Vereador Vilson Paese Após a conclusão das palavras do vereador 
Cláudio Santos passo ao vereador a condição dos trabalhos da mesa Vereador Cláudio Santos 
retomo os trabalhos já passo a palavra a próxima bancada do PMDB, vereador inscrito vereador 
Déio, pelo espaço de sete minutos. Vereador Josélio Guerra  sr. Presidente, srs. Vereadores, aos 
colegas, funcionários da casa, ao jurídico, quero cumprimentar o Dr. ..... partido do PMDB, Jacson, 
quero cumprimentar João, Alexandre, Jorge, professor, amigo meu especial Bia, vereador Bia já 
passou por uma prova de fogo vereador? Estou passando também, a imprensa presente, a Luli, aos 
amigos, a Rosane, a Vera, Maria, enfim a todos presentes. Não ia usar a tribuna vereador, até tinha 
falado com a secretaria da mesa que iria retirar meu nome da pauta, mas vamos falar então 
vereador, vou usar a tribuna e falar a respeito do nosso deputado, primeiramente, deputado Marcio 
Biolchi, que pra nós de Carazinho essa noticia foi um orgulho, ver esse nosso deputado que tanto 
trabalha  e tanto se esforça, tentando fazer algo para o nosso município e pra nosso estado, não só 
em Carazinho, mas em todo o estado  recebemos varias ligações que o deputado deveria aceitar ser 
o líder do governo e eu acho que é muito importante que o governo do estado realmente esta 
abrindo portas para o dialogo na assembléia. Não idem o que aconteceu, que esta acontecendo no 
município de Carazinho, que é totalmente diferente, a discussão política a nível municipal, como a 
nível estadual, pra nós é um orgulho. E dizer pro senhor que a palavra cafajeste, não olhei a ata, 
como de habito o sr. Olha todas as atas, de todas as reuniões, mas se usei a palavra cafajeste 
vereador, eu tenho certeza que não usei o seu nome, não usei o seu nome e não usei o nome de 
algum vereador desta casa e queria dizer pro senhor que cafajeste existe em todos os ciclos e todos 
os meios, como há dentro das empresa privada, na publica, na política, dentro do hospital, dentro da 
imprensa, em todos os setores há cafajestes, como dá ultima vez eu falei que vocês tentaram 
derrubar a ata que existia falcatruas na política queriam que eu retirasse minha palavra, não retirei. 
Desta mesma forma que me eu me expressei vereador, se lhe atingiu, digo pro senhor que não foi 
esse intuito, o senhor pode ter certeza que não foi esse intuito, e seria isso pessoal, muito obrigado. 
Presidente Vereador Cláudio Santos após os pronunciamentos do grande expediente, nós 
passamos então a ordem do dia nós temos quatro requerimentos em pedido de vistas pedido pelo 
vereador João Mafalda, que tem se quiser pelo regimento o prazo de cinco dias, para a votação, mas 
se quiser devido nós termos esta reunião de hoje, uma reunião que deveria acontecer no dia 11, e a 
do dia 11 no dia quatro que não fizemos cabe a vossa excelência deferir ou não a esta mesa  se 
colocamos em votação hoje os pedidos de vista ou na próxima sessão. Com a palavra o vereador 
Mafalda. Vereador João Mafalda obrigado vereador Cláudio Santos presidente da casa no dia de 
hoje, em contato com os meus colegas aqui de bancada e até porque não vai durar nada a votação na 
próxima sessão decidimos por bem vá a votação no dia de hoje, da nossa parte não tem problema 
algum Presidente Vereador Cláudio Santos então como o autor do pedido de vistas pede pra que 
não haja necessidade de cinco dias regimentais os quatro requerimentos que estão, ou os cinco 
requerimentos que estão  sobre pedido de vistas serão colocados, o qual, quatro do vereador 
Mafalda, então ta do vereador Adroaldo de Carli foi pedido de vistas também peço que o vereador 
se pronuncie. sr. Presidente o meu pedido de vistas eu gostaria de utilizar a prerrogativa máxima de 
cinco dias conforme o regimento interno determina, o meu é a instalação da CPI  Presidente 
Vereador Cláudio Santos então entendendo como eu disse antes cabe ao vereador Adroaldo de 
Carli por norma regimental usar o prazo de cinco dias e o pedido de vistas também com relação ao 
requerimento da criação  da comissão parlamentar de inquérito desta casa, que deve ser votado 
então e discutido na próxima reunião, ou seja na próxima segunda feira, os demais serão colocados 
então em apreciação e votação no dia de hoje. Convido então o sr. Secretario para que faça a leitura 



do nº e autor dos requerimentos. Vereador Adroaldo de Carli Requerimentos apenas dois 
apresentados na reunião de hoje requerimento de nº 01 de autoria do vereador Marcos Soares PTB e 
requerimento 02 do vereador Adroaldo de carli e Josélio Guerra PMDB Presidente Vereador 
Cláudio Santos coloco em discussão a urgência dos requerimentos, não havendo vereador que 
queira discutir a urgência coloco em votação os requerimentos. Aprovado a urgência por 
unanimidade. Coloco agora o requerimento em votação com a urgência já aprovada, não havendo 
vereador que queira discutir coloco em votação. Vereadores que concordam permaneçam como 
estão os contrários que se manifestem aprovados os requerimentos por unanimidade. Questão de 
ordem vereador Paese. Vereador Vilson Paese até a votação foi votado a urgência e foi votado os 
requerimentos, já esta aprovado por unanimidade, todos os requerimentos pedido de informações. 
Até porque não ficou claro sr. Presidente, mas eu quero aproveitar que não vou discutir os 
requerimentos sr. Presidente e srs. Vereadores não vou discutir nenhum requerimento e pedido de 
informação porque já abri meu voto na anterior e nesta de hoje, eu quero até pedir desculpas ao 
colega que se faz presente nesta reunião, temos o prazer de tê-lo aqui, o vereador Bia, de Santa 
Bárbara, o vereador de Tapera sejam bem vindos que prazer em tê-los aqui conosco, só para saudar  
as vossas excelências de estar hoje participando hoje desta reunião sr. Presidente, só que fique 
registrado então a presença dos dois colegas vereadores que estão assistindo esta reunião ordinária 
da casa. Presidente Vereador Cláudio Santos até gostaria de registrar até os vereadores que foram 
lidos apenas dois pelo secretario, já que nos temos quatro requerimentos com pedido de vistas. Peço 
ao secretario leia o nº e autor das moções. Vereador Adroaldo de Carli moções apresentadas na 
reunião de hoje moção de nº 01 de autoria do vereador Felipe Sálvia subscrito pelos vereadores 
Vilson Paese e Adroaldo de Carli, moção de nº 02 de autoria do vereador Cláudio Santos também 
subscrito pelos vereadores Paese e Adroaldo de Carli, moção de nº 03 de autoria do vereador 
Adroaldo de CArli PMDB, Presidente Vereador Cláudio Santos esta em discussão a urgência das 
moções, não havendo vereador que queira discutir a urgência coloco em votação. Aprovado a 
urgência por unanimidade. Coloco agora as moções em votação com a urgência já aprovada, não 
havendo vereador que queira discutir coloco em votação. Vereadores que concordam permaneçam 
como estão os contrários que se manifestem aprovados as moções de hoje por unanimidade. Agora 
colocamos os requerimentos que estavam com pedido de vistas com nº de quatro requerimentos. 
Solicito aos vereadores se vamos discutir em bloco ou separado ou que seja feita a leitura de novo, 
coloco em bloco nº e autor dos requerimentos com pedido de vistas. Vereador Adroaldo de Carli 
requerimentos com pedido de vistas requerimentos estes pedidos de informações requerimento nº 
09 vereador Felipe Sálvia PDT,  requerimento nº 10 do vereadores Felipe Sálvia PDT e Josélio 
Guerra PMDB, requerimento nº 11 vereador Felipe Sálvia PDT, requerimento nº 12 do vereadores 
Felipe Sálvia PDT e Josélio Guerra PMDB. Seriam estes os quatro pedidos de informação que 
foram solicitado vistas. Presidente Vereador Cláudio Santos nos colocamos então em discussão  
que estavam sobre pedido de vistas os quatro requerimentos pedidos de informação. Colocamos 
então, eu acho que não há necessidade da colocação em discussão e votação da urgência até porque 
ninguém vai discutir a urgência dos requerimentos. Com a palavra vereador Antonio Azir, PTB pelo 
espaço de três minutos Vereador Antonio Azir  três minutos é um tempo bastante escasso devido a 
complexidade dos requerimentos, mas tudo bem,  eu vou começar pelo requerimento da FATEC, 
assinado pelo vereador Felipe Sálvia, eu vou tratar o vereador com muito respeito  porque sempre 
também me tratou com muito respeito  nesta tribuna. Mas me estranha muito vereador Felipe  que o 
sr. faça este pedido quanto a FATEC, e ao mesmo tempo eu tenho uma documentação em minhas 
mãos que o sr. esteve negociando com a FATEC no ano de 2002, inclusive retirou diárias e umas 
diárias até meio  estranhas sr. Felipe. Se for conferir no calendário em 2002, mas também diárias 
em até final de semana, o sr. tratou diretamente com a FATEC sobre os cursos, sobre o concurso, 



tem uma ata aqui assinada pelo sr, não sei se o sr. reconhece a sua assinatura.  Atas assinadas pelo 
sr. nas reuniões realizadas com a FATEC, onde resolve contratar a Fundação de Apoio a Tecnologia  
e Ciências – FATEC, universidade de Santa Maria e por ai vai, o tempo é muito curto não da pra 
mim dizer tudo o que tem aqui. Então me estranha que o vereador tenha realmente iniciado toda a 
negociação da contratação da FATEC, tenha participado de diversas reuniões com a FATEC, tenha 
ido a Santa Maria assistir palestras e realizar negociações com diárias que são duvidosas até vou me 
aprofundar a respeito disso e ao mesmo tempo que o sr. venha fazer um pedido de informação 
referente a FATEC, e ainda mais um pedido velho repetido  que nem a data foi alterada, não sei se o 
sr., ou sua assessoria, esqueceram até de alterar a data do requerimento, não sei se foi falta de 
tempo, talvez, até no ministério publico o sr. já assinou remetendo tudo isso aqui, já houve, ta aqui 
Ministério Publico, assinado aqui pelo sr. e o vereador Josélio Guerra, onde há resposta da 
eletrocar, onde há resposta do ministério publico, então sinceramente eu não vejo, não vai dar 
tempo de eu discutir os outros, esse pedido eu não vejo fundamento algum para ser aprovado, até 
porque o sr. faz parte dele, o sr. contratou a FATEC, e agora o sr. vem acusar a FATEC, agora o sr. 
Vem acusar a eletrocar, onde o sr. mesmo tem a sua assinatura no dia que participou disto, e os 
outros pedidos não são nada diferentes, tem pedido aqui com data de junho do ano passado, onde já 
foi assunto de discussão onde foi assunto de discussão no ministério publico,  da FEPAM, da 
delegacia de policia, e tudo resolvido e os pedidos são reapresentados novamente e não tomaram o 
cuidado nem de alterar a data, veja o que a Nadia diz na coluna dela, seria cômico, mas ela 
considera que é trágico, eu não considero nem cômico nem trágico, porque o vereador tem direito 
de errar  como qualquer ser humano. Obrigado. Presidente Vereador Cláudio Santos Continua em 
discussão os requerimentos pedido de informação com a palavra o vereador Felipe Sálvia PDT, 
espaço de três minutos Vereador Felipe Sálvia  sr. Presidente, srs. Vereadores, eu não iria me 
pronunciar na manhã de hoje, não me encontro bem, mas vou me pronunciar porque  o vereador 
Antonio Azir citou o meu nome. Como diretor da eletrocar, eu também sabia, agora tu me traz 
documentação e a eletrocar não me estranha hoje, a eletrocar estranha porque ela abre as portas pra 
acusar vereadores e eu não era presidente da eletrocar, fui diretor técnico, ta, se a eletrocar contratou 
esta empresa até o momento eu não sabia que esta empresa tava em falcatruas, depois se descobriu  
através da imprensa que esta empresa tava metida em falcatruas, no estado através do zero hora, e 
quero dizer ao vereador Antonio Azir, que eu nunca na minha vida como vereador eu fui a Santa 
Maria,  e nunca retirei diárias final de semana, nunca, na minha vida, e isso eu gostaria que o sr. 
provasse, provasse, porque deve ter alguma coisa errada nas datas, porque eu nunca viajei pela 
eletrocar a Santa Maria, nunca como vereador eu fiz curso em Santa Maria, então me estranha, me 
estranha isso aí, agora o que estranha mais srs.vereadores e não sei quem colocou aqui que chega a 
época da campanha, eu acho que foi o vereador Paese, começa se atirar venenos em cima dos 
vereadores, que eu tenho uma historia aqui dentro desta câmara, eu nunca imagine que nunca fiz 
coisa errada de viajar final de semana pra fazer curso, nunca, deve ter alguma coisa errada vereador  
Azir, eu quero depois descobrir, tem uma parte vereador. Vereador Antonio Azir é eu tenho aqui o 
recibo assinado pelo sr. Depois o sr. Pode conferir a sua assinatura no dia 15/03/02 a 17/03/02 onde 
inclusive diz que o sr. Participou de um curso lá pela parte do sábado pela  manhã, isso que me 
estranha o sr. Saiu daqui a Santa Maria que é muito perto,  que todos nós conhecemos o sr. Saiu da 
qui as 19:00 horas da noite  anterior para fazer um curso no sábado pela manhã e só retornou no dia 
17 as 20:00 horas da noite . Vereador Felipe Sálvia deve ter alguma coisa errada vereador 
Vereador Antonio Azir parece que  Santa Maria mudou para outro estado né, porque santa Maria 
...Vereador Felipe Sálvia eu nunca .... volto a dizer agora o que me estranha senhores vereadores, é 
que nós pedir pedido de informação pra eletrocar não passou nenhum este ano, não passou nenhum 
pedido de informação, agora os vereadores mexem lá e trazem papel pra acusar vereadores, isso que 



me estranha, o vereador Azir, o vereador Déio que aqui semana passada e de atestado, e de atestado 
desta casa tava lá no fórum , no fórum trabalhando, como advogado que é, e  eu nem fui ver porque 
eu não mexo com pecuínha, não sou mesquinho, de mexer com essas coisinhas e me estranha muito 
a eletrocar não deixar passar um pedido de informação que tudo trancam aqui. E hoje o vereador 
vem com um monte de papel pra me acusar, fui diretor sim da eletrocar, viajei diversas vezes, eu 
nunca viajei a Santa Maria eu vou ter que ver esses papel pra descobrir e ver até processar tem 
bateu esse papel lá, porque eu não tenho isso ai de perto Obrigado. Presidente Vereador Cláudio 

Santos continua em discussão os requerimentos pedido de informação, peço mais uma vez ao 2º 
vice presidente vereador Vilson Paese que conduza  a mesa para que eu possa me pronunciar por 
favor Vereador Vilson Paese  assumo os trabalhos da mesa e passo de imediato a palavra ao 
vereador Cláudio Santos, bancada do PSDB Vereador Cláudio Santos  sr. Presidente, colegas 
vereadores, como havido sido solicitado a semana passada nós não podemos entrar em atritos 
porque é a primeira reunião ordinária e eu dizia de que não tem reunião, nem dia para que haja 
debate e isso tem que ser do começo ao fim agora tem que se dizer aquilo que realmente acontece e 
nós temos hoje já tivemos em outras oportunidades muitos contatos com funcionários, direção  da 
eletrocar, muito mais privilégios que se tinham como diretores da eletrocar e se a gente for colocar 
aqui nós vamos ficar aqui em tempão falando sobre isso, mas que nós não podemos sr. Presidente, 
falar tão mal da eletrocar quando a questão de dias o prefeito prestou contas a comunidade e quando 
assumiu a eletrocar tinha mais de três milhões de dividas com o município, hoje a eletrocar ajuda o 
município por que foi sanada a divida, principalmente nesta ultima administração, onde foram 
cortados vários privilégios, pode até vereador Felipe ainda acontecer, mas foram cortados a maioria 
para que a empresa se tornasse uma empresa publica, mas com iniciativa privada, porque assim que 
deve ser, ainda só para terminar o raciocínio já lhe passo a parte, mas não é uma questão de 
blindagem, o que eu realmente estranho vereador Felipe, é de que vossa excelência como um dos 
diretores por quatro anos na empresa venha hoje pedir informações como coisas que na sua época 
também aconteciam, e eu vejo coerência por parte do vereador Adroaldo de Carli que também foi 
diretor da empresa, porem de uma outra área e que não faz pedido de informação referentes a 
empresa, porque já tem conhecimento, porque ele esteve lá. Acredito eu que não mudou, não 
mudou gente e é isso que eu não consigo entender, não muda de uma hora para outra a 
administração, antes quando eu estava lá era uma coisa, hoje que eu não to lá contrario e diferente, é 
isso que eu não consigo entender, quando eu faço parte mil maravilhas, quando sou contrario, ta 
tudo errado, é isso que eu não entendo, não concordo, antes que termine o meu prazo vereador 
Antonio Azir, vossa excelência tem a palavra com todo o prazer  Vereador Antonio Azir somente 
para esclarecer ao vereador Felipe que esta documentação não veio aqui para acusa-lo e sim para 
defender o pedido de informação, que ele é autor de um pedido que ele mesmo realizou o evento é 
isso que eu queria demonstrar ao autor e também aos colegas vereadores, porque eu não uso de 
documentos para estar acusando vereador, porque se eu usasse documentos para acusar vereador 
dentro da eletrocar, pelo amor de Deus nós passaríamos  aqui quatro anos de briga, e quanto ao 
vereador déio que o Felipe falou, pega Felipe pega a documentação, traga e me acuse, me denuncie,  
faça o que o sr. quiser, não tem problema nenhum Vereador Felipe Sálvia vereador Cláudio Santos 
só pra dizer que quem contrata na eletrocar, só quem foi diretor lá sabe quem contrata é o diretor 
financeiro e o presidente da empresa , o diretor técnico cuida de redes e  a parte de iluminação e eu 
nem sabia que a eletrocar tinha feito contrato com a FATEC, e mesmo que tivesse feito, depois a 
posterior aconteceu o problema com a fatec, que deu na imprensa em toda a imprensa.  Vereador 

Cláudio santos até se entende vereador as suas colocações, pra finalizar sr. Presidente, até porque 
eu tive dois apartes e com relação há outros pedidos de informação eu acredito as vezes que como 
eu falei antes vereador déio, sobre as palavras eu claro que não me sinto como cafajeste, mas as 



vezes naquela situação acaba se saindo, eu acredito que o governo não fica bom, não estou pedindo 
que vossa excelência se retrate, mas eu acho que fica pesada as palavras, eu disse, não tudo bem, 
que então vossa excelência diga quem são os cafajestes porque a partir do momento que o sr. 
Coloca que a política de Carazinho vai continuar com os cafajestes, nós que fazemos parte da 
política, nós automaticamente somos englobados nisso, é só com relação a essa colocação que eu 
quis fazer antes, então seria isso sr. Presidente, srs. Vereadores,  e voto terminantemente contra os 
pedidos de informações, porque são pedidos de informações que sempre foram acompanhados pelo 
vereador Felipe quando ele esteve na administração municipal e quando alguém que fez parte da 
administração municipal, que comeu de todas as fatias do bolo junto com todo mundo depois que 
invente se revolta e fica contra aí eu vou votar sempre contra pedido de informação, não concordo 
com esse tipo de coisa que quando eu faço parte tudo OK e quando eu sou contrario ai tem que 
detonar então é por isso que eu não concordo e adianto o meu voto, e o meu voto é contrario. 
Vereador Vilson Paese após o pronunciamento do vereador Cláudio Santos passo a palavra 
novamente para que o presidente conduza os trabalhos da mesa. Presidente Vereador Cláudio 

Santos continua em discussão com a palavra o vereador Adroaldo de Carli PMDB, pelo espaço de 
três minutos.  Vereador Adroaldo de Carli  sr. Presidente, colegas vereadores, imprensa, colegas 
do PMDB, presidente Romano Guerra, nossa satisfação. Não ia até me pronunciar hoje, mas 
acredito que é oportuno, a respeito até pelo pedido de informação do vereador Felipe Sálvia a 
questão da FATEC, pelo que eu também tive na eletrocar, participei até de uma reunião com a 
diretoria desta fundação, mas eu quando vi o pedido de informação vereador Felipe, eu entendi até 
que de repente a eletrocar tenha feito outros contratos nesta gestão, eu não sei, por isso então que 
essa a minha posição, eu não sei se a diretoria fez novos contratos, com o novo assessoramento, eu 
não tenho conhecimento realmente, quando eu estava lá foi.... Vereador Cláudio Santos me 
permite uma parte para colaborar. Nós fomos buscar essas informações e daí saíram então essas 
informações de que os únicos contratos com a FATEC, havia sido exatamente nesta época, nunca 
mais a eletrocar teve contato ou contratos com a FATEC. Vereador Adroaldo de Carli então 
realmente a gente fica um pouco assustado quando vê a Fatec envolvida em grandes escândalos, não 
somente aqui no RS, mas também em outros estados, uma instituição tida como de bastante orgulho 
pela sua credibilidade, ligado a universidade de Santa Maria, realmente nos deixa assustados, mas ta 
aí o pedido de informação que deve ser analisado, não sei se teve outros acredito que não, mas eu 
não tenho conhecimento e também dizer na questão eu não quero me aprofundar mais no tema da 
eletrocar , mas realmente a eletrocar a gente tem que analisar com bastante cautela. A eletrocar 
tinha uma divida de quase dez  milhões com  ICMS prorrogado pra dez anos, alias em trabalho 
exemplar e árduo do deputado Marcio Biolchi que conseguiu reunir a nível federal o CONFAS, 
confederação da fazenda de todo o estado para fazer uma exceção para a eletrocar e realmente dar 
esse parcelamento de dez anos em cento e vinte vezes, então isso inviabilizou, oxigenou  a eletrocar 
novamente  financeiramente e hoje esta aí graças a Deus bem estruturada e até grandes dividendos 
com o nosso município que este ano esta previsto dois milhões de dividendos para o município de 
Carazinho  que é a detentora de 94% do capital da eletrocar, isso é nós temos pleno conhecimento. 
E também dizer de que quando nós estivemos lá havia uma divida sim, que a eletrocar com a RGE, 
quando nós saímos deixamos toda ela quitada, apesar das dificuldades e tivemos sucesso nas nossas 
negociações, parcelamento e assim foi feito. Era isso sr. Presidente, srs. Vereadores muito obrigado. 
Presidente Vereador Cláudio Santos continua em discussão os requerimentos não havendo mais 
vereador que queira se pronunciar colocamos então em votação os requerimentos em bloco. 
Vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Rejeitado 
por 5 votos a 4. Justificativa de voto vereador. Vereador Vilson Paese Eu quando falei na sessão 
passada que nesta sessão eu votaria e sou sempre favorável ao pedido de informação depois dos 



debates e até ao pedido de vistas o Antonio Azir hoje veio e fez outras colocações, mas o vereador 
paese já tinha se comprometido de publico aqui com relação aos pedidos de vistas e não ia 
modificar o meu voto de forma nenhuma, então pra justificativa de voto, votei sim favorável por 
que eu disse que sempre serei favorável ao pedido de vistas e pedido de informação, por isso votei 
favorável a todos os  pedidos de informação. Presidente Vereador Cláudio Santos  nós temos um 
projeto pedido de vistas que parece que o vereador Felipe Sálvia tem informações de que aceita que 
vá a votação hoje vereador. Ok então nós vamos colocar no prazo, tinha me chegado informação de 
vossa excelência como autor do pedido de vistas, não há problema vossa excelência tem o 
regimento a seu favor e será colocado então em votação na próxima reunião, no próximo dia 18. 
Não havendo outros projetos então a ser colocados em votação e não havendo mais nada a tratar, 
sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião, convocando os srs. Vereadores para 
a próxima reunião ordinária a ser realizada dia 18 de fevereiro. Como esta casa é uma casa 
democrática e este presidente também gostaria que o plenário então que nos dissesse o horário 
normal do regimento as 19:15 ou se fazem em horário 10 horas da manha, como foi feita essa. 
Gostaria de que fosse discutido então com as bancadas Vereador Adroaldo de Carli sr. Presidente 
eu tenho a solicitação da comunidade de varias pessoas não é só uma não, varias pessoas que 
gostariam de assistir a reunião mas infelizmente  neste horário realmente fica difícil virem pelo 
horário da manha porque estão em trabalho. Então eu gostaria de solicitar que retomássemos então 
já que estamos em período ordinário o horário habitual pelo menos nas segundas-feiras, então as 
reuniões ordinárias as 19:15 hs, que seria o horário correto. Seria a minha solicitação Presidente 

Vereador Cláudio Santos  seria do PMDB esta solicitação. PTB OK horário normal PSDB horário 
normal. Convoco os srs. Vereadores para a reunião d dia 18 de fevereiro as 19:15 hs com 15 
minutos todos presentes vereadores, servidores muito obrigado e boa tarde. 
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