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Presidente Vereador Cláudio Santos Havendo quorum regimental, sob a proteção de 
Deus declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Carazinho do dia 18/02/08; Convido o Vereador Déio, para proceder um trecho da Bíblia e 
convido a todos para ficar em pé; (leitura da bíblia);Presidente Vereador Cláudio Santos 
convido o vereador Paulino de Moura para que possa nos auxiliar como secretario A doc 
nesta reunião,  coloco em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 11 de fevereiro de 
2008, da reunião ordinária do dia 14 de fevereiro de 2008, não havendo vereador que queira 
se pronunciar  colocamos em votação, aprovado as duas atas por unanimidade. Convido o 
secretario vereador Paulino de Moura, questão de ordem vereador Felipe Salvia, Vereador 
Felipe Salvia sr. Presidente, a ultima ata da ultima reunião  eu gostaria sr. Presidente  de 
fazer uma retificação e pedir, hoje a tarde eu tentei fazer e a Susi não conseguiu e eu tava 
pra fora, a parte da ultima reunião que eu falo em Fatec, em Santa Maria, eu gostaria  de 
retirar da ata, fazer uma retificação, gostaria que o plenário assim entendesse e depois que o 
Antonio Azir me mostrou o papel eu vi que eu tava equivocado  com o pessoal da eletrocar, 
então eu gostaria de retirar essa parte. Presidente Vereador Cláudio Santos Gostaria 
vereador se fosse possível até fazer isso por oficio oficial, para a mesa fica mais fácil para 
que a gente possa ter esse controle, se houver possibilidade de sua parte Vereador Felipe 
Salvia não existe problema nenhum, mas eu já to fazendo um requerimento verbal, é um 
requerimento verbal da minha pessoa para que seja retificada a ata na parte onde eu falo em 
Santa Maria, Fatec Presidente Vereador Cláudio Santos se é um requerimento colocamos 
em votação, então em discussão e depois em votação o requerimento verbal do vereador 
Felipe Salvia que retira, só que nós precisamos saber especificamente qual é a parte que sua 
excelência queira que seja retirado da ata Vereador Felipe Salvia a não ida a Santa Maria e 
a parte relacionada a Fatec. Presidente Vereador Cláudio Santos vereador Antonio Azir 
um aparte vereador Antonio Azir Eu quero esclarecer que as palavras proferidas não 
podem ser retiradas da ata, elas até podem hoje no manifestação do vereador, este vereador 
dizer que  cometeu um engano  quando se manifestou, ou dizendo que não havia  tratado 
com a FATEC, que não havia viajado a Santa Maria, mas retirar parte do pronunciamento 
do vereador eu vejo como inviável, até solicito que seja encaminhado a consultoria jurídica  
para dar um parecer sobre o assunto Presidente Vereador Cláudio Santos imediatamente 
nós vamos levar ao conhecimento  da assessoria jurídica  e ainda dentro desta reunião nós  
estaremos então nos pronunciando sobre isso atendendo sobre a solicitação do vereador 
Felipe Salvia, pois não vereador. Vereador Felipe Salvia ao longo dos anos sempre 
quando um vereador se equivocava com alguma palavra na tribuna   sempre foi tirado da 
ata, dias atrás pediram pro déio retirar uma palavra da ata onde o déio tinha se pronunciado  
e foi pedido, e o déio não retirou, foi pedido pra retirar, e o déio não retirou, só pra deixar 
registrado isso aí, que é de prache e tempo acontecendo.... Presidente Vereador Cláudio 
Santos A seguir convido o Sr. Secretario para fazer a leitura das indicações apresentadas 



pelos senhores vereadores na presente reunião Vereador Paulino de Moura Indicação do 
Vereador Cláudio Santos I. 256/137/08 Solicita à Secretaria de Obras, para que realize 
melhorias na Rua Saldanha Marinho trecho entre as Ruas Bernardo Paz e Pedro Vargas, 
pois encontra-se intrafegável com muitos buracos. I. 257/138/08 Solicita a Secretária 
Municipal de Obras, 4 (quatro) tubos na Rua Candinha em frente ao nº 59, Bairro: Loeff. 
Solicitação dos moradores. Indicações do vereador Luiz Sandri I. 258/139/08 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 patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua Pedro 
Viau, no bairro Camaquã. Solicitação dos moradores da rua. 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 ao setor competente a retirada de galhos  e 
entulhos na Praça do Bairro Sassi. A solicitação vem em decorrência do risco que os 
entulhos trazem as crianças que brincam na praça. 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 
urgentes na rua Guilherme Sudbrack, no bairro Loeff. Solicitação dos moradores da rua. 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 capina e limpeza na rua Flávio Antônio Gobbi, no bairro 
Boa Vista.Esta solicitação vem em decorrência da visível falta de limpeza da rua. 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 Fernando 
Ferrari, no bairro Conceição. Solicitação dos moradores da rua. Indicações do vereador 
Vilson Paese I. 259/140/08 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 proprietário do terreno na Rua Marechal Floriano n° 58 até a Rua 3 de Maio, 
que seja construída calçada, pois a grande circulação de pedestres e os mesmos tem que 
caminhar na rua correndo risco de serem atropelados. O Vereador abaixo assinado solicita 
que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Sr. 
Prefeito Municipal, ratificando para que determine a Secretaria de Obras que execute 
trabalhos de conserto do calçamento da Rua Rio Branco no bairro Glória. Solicitação dos 
moradores. 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 conserto do calçamento da Rua Polidoro 
Albuquerque, Centro. 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 conserto do calçamento da Rua 
Antônio Vargas em toda sua extensão. 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 conserto do calçamento 
da Rua Paissandu no bairro Glória, por estar em péssimas condições de trafegabilidade. O 
Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma 
regimental, seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal, ratificando para que determine a 
Secretaria de Obras que execute trabalhos de limpeza de um terreno localizado na Rua 
Marechal Floriano ao lado da Sociedade Espírita SERFO, pois é um local que oferece 
riscos as pessoas que por ali passam, pois pode servir de esconderijo para meliantes e 
outros. Solicitação dos moradores. O Vereador abaixo assinado solicita que após lida em 
plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal, 
ratificando para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos canalização da 
sanga na Rua David Canabarro esquina com Anita Garibaldi, pois o mau cheiro e diversos 
bichos que ali se proliferam está insuportável, os moradores estão penando há mais de sete 
anos. I. 260/141/08O Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e 
deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal, ratificando o 
pedido que muito tempo venho fazendo ao executivo como vereador e cidadão que 
devemos ter em nosso município uma clínica fazenda especializada em reabilitação de 
Dependentes Químicos, pois municípios menores já tem sua clinica para dependentes, 
estamos conclamando as autoridades responsáveis para a urgência deste pedido, pois é 
comprovado que a recuperação dos adeptos próximos a seus familiares é bem mais eficaz, 
temos que fazer a comparação custo-benefício, com certeza o município terá muito a 
ganhar com uma clinica em nossa cidade, pois os pacientes e seus familiares não geram 
custos com transporte para outras localidades. Indicação vereador Cláudio Santos 
I.261/142/08 Solicita à Secretaria de Obras, para que realize melhorias na estrada que liga 
Carazinho á Pinheiro Marcado e Carazinho á Molha Pelego. I. 262/13/08 Solicita à 
Secretaria de Obras, para que realize patrolamento, cascalhamento e compactação da 
Rua:Guaranis (compreendido entre as Ruas Hilário Ribeiro e Vieira Castro) no Bairro 
Borghetti , pois encontra-se com muitos buracos, e em dias de chuva se torna um atoleiro. I. 
263/144/08 Solicitação de moradores Solicita a Sec. de Obras a limpeza e capina da Rua 
Guaranis (compreendido entre as Ruas Hilário Ribeiro e Vieira Castro)  pois a rua e as 
valetas  encontra-se com muito mato. Indicação vereador Felipe Salvia I. 264/145/08 
Solicitando que o executivo tome providências no sentido de viabilizar a construção de um 
Posto de Saúde para atender os moradores dos Bairros São Pedro, São João, Boa Vista e 
Herter. I. 265/146/08 Solicitando ao Executivo para que determine ao setor competente que 
sejam colocados mais tubos na entrada do Posto de Saúde do Bairro Vila Rica. Indicação 
do vereador Jaime Fragoso I. 266/147/08 Solicitando a Secretaria de Obras a realização de 
patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua José Domingos Piva, B. Planalto. I. 
267/148/08 Solicitando a Secretaria de Obras a realização de patrolamento, cascalhamento 
e compactação da Rua Travessa dos Jasmins, B. Cantares I. 268/149/08 Solicitando a 
Secretaria de Obras a realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da Artur J. 
Arnold. Floresta. I. 269/150/08 Solicitando a Secretaria de Obras a realização de 
patrolamento, cascalhamento e compactação da Travessa Pedro Álvares Cabral,  B. Fábio. 



I. 270/151/08 Solicitando a Secretaria de Obras a realização de operação tapa buracos na 
Rua Ipiranga,B. Glória. I. 271/152/08 Solicitando que a Secretaria de obras realize a 
limpeza do terreno e do passeio público na Rua David Canabarro em frente ao nº 674, 
conforme Lei Complementar nº 89, de 24 de setembro de 2003. Indicação do vereador 
Adroaldo de Carli I. 272/153/08 Solicita para que o Executivo Municipal, Secretaria de 
Desenvolvimento e Secretaria de Planejamento estudem a possibilidade de desenvolver um 
projeto e disponibilizar recursos financeiro para aquisição e confecção de placas de 
indicação de orientação ao motorista para serem colocadas ao longo das principais 
Avenidas e ruas do município. Segue em anexo modelos.  Solicitação motoristas, turistas e 
viajantes. I. 273/154/08 Solicita para o Departamento de Fiscalização, que notifique o 
proprietário do terreno localizado na Avenida Mauá, Bairro Centro, para que seja feita a 
limpeza do mesmo. Segue fotos em anexo. Solicitação de moradores e pedestres. I. 
274/155/08 Solicita com urgência para que os Departamentos de Trânsito e fiscalização 
realizem trabalhos de fiscalização em horários de congestionamento (horários de pico) no 
entroncamento da Avenida Mauá com a Rua Alexandre da Motta, localizada no Bairro 
Centro. Solicitação de moradores e motoristas.  I. 275/156/08 Solicita novamente para que 
a Secretaria de Obras realize trabalhos de limpeza, roçar matos e inços em toda a área da 
Associação dos Moradores do Bairro Sommer – AMOVIS, localizada na Rua Otto Albino 
Guerardht. Solicitação dos moradores indicação vereador Paulino de Moura I. 276/157/08 
Solicita ao executivo para que determine ao setor competente, o  patrolamento, 
cascalhamento da rua João Saldanha dos Santos, B. Passo da areia Indicação vereador 
Josélio guerra I. 277/158/08 Para que a Secretaria de obras realize o trabalho de 
patrolamento e cascalhamento da rua Camilo Scherer no bairro São Sebastião.I. 277/159/08 
Para que a Secretaria de obras realize o trabalho de patrolamento e cascalhamento da rua 
Edmundo Loeff no bairro Loeff. I. 279/160/08 Para que a Secretaria de obras realize 
operação tapa buracos na rua Leovaral Subtil no Bairro Santo Antonio I. 280/161/08 Para 
que a Secretaria de obras realize o trabalho de patrolamento e cascalhamento da rua 
Antonio Lotto no bairro São Sebastião. Indicação vereador Antonio Azir I. 281/162/08 
Solicita melhorias na rua Barão de Antonina que dá acesso ao bairro sommer I. 282/163/08 
Solicita ao setor competente para melhorias na Av. Pátria, termino do Asfalto indicação do 
Vereador João Mafalda I. 283/164/08 Solicitando ao Executivo Municipal para que junto 
ao Setor Competente estude a possibilidade de efetuar a pavimentação asfáltica do trecho 
de calçamento da Avenida Pátria, entre as Ruas Barão do Triunfo e Ipiranga, onde o 
desnivelamento do paralelepípedo e os buracos existentes causam transtornos aos inúmeros 
motoristas que trafegam diariamente pelo local, sendo esta uma via de grande fluxo de 
veículos I. 284/165/08 Solicitando que o Executivo Municipal efetue melhorias no trecho 
de pavimentação asfáltica da estrada que Liga Carazinho a Xadrez, devido aos inúmeros 
buracos existentes. Presidente Vereador Cláudio Santos A seguir convido o Sr. 
Secretario Paulino de Moura para fazer a leitura dos requerimentos apresentados pelos 
senhores vereadores na  reunião ordinária de hoje. Vereador Paulino de Moura  
requerimento do vereador Adroaldo de Carli R. 285/034/08 O Vereador abaixo assinado 



solicita 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 Rua Leonel Rocha a partir (proximidades do CTG Vento 
Minuano) localizada no Bairro Ouro Preto e Rua Osmar Weber localizada no Bairro Nova 
Ouro Preto e para que seja feita a troca das lâmpadas fracas, 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. Requerimento pedido de informaçao  R. 
286/035/08 Os Vereadores abaixo subscritos requerem, na forma regimental, que depois de 
ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao Executivo 
Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Qual o número de cargos em 
comissão (Cargos de Confianças) e Função Gratificada (FG) e estagiários contratados pelo 
CIEE que existem nos diversos quadros do Executivo Municipal – Secretarias e 
Organização Social – CMPP especificando cada cargo e nomes de todos os contratados. 
Das vagas existentes quantas foram preenchidas? Quantos cargos de estagiários contratados 
pelo CIEE e cargos em comissão compõem o quadro da Eletrocar com os respectivos 
nomes, onde estão lotados e para qual função foram designados. Informar o número de 
cargos, função, nome e inclusive se existem funcionários/cargos em comissão cedidos a 
órgãos oficiais e entidades não lucrativas diversas, se for o caso, descrevê-las. Quanto o 
Município gasta mensalmente com os cargos em comissão, incluindo encargos e qual o 
percentual em relação à folha total do funcionalismo municipal. JUSTIFICATIVA: quando 
muito se fala em necessidade de corte nos gastos públicos com pessoal, para que sobre 
recursos para investimentos, é importante que os vereadores e a comunidade carazinhense 
conheçam tais detalhes o quadro de servidores lotados como cargos de confiança Vereador 
Adroaldo De Carli assinado e Vereador Vilson Paese não assinou ainda Presidente 
Vereador Cláudio Santos pergunto ao vereador Vilson Paese se assina este requerimento, 
pedido de informação Vereador Vilson Paese sr. Presidente, questão de ordem, até quando 
me apresentaram o pedido de informação eu não tinha participado da elaboração do mesmo 
e disse que não assinaria, voto favorável mas não assinaria o pedido de informação 
Presidente Vereador Cláudio Santos obrigado vereador Vilson Paese, questão de ordem 
Vereador Adroaldo de Carli Vereador Adroaldo de Carli Presidente Vereador Cláudio 
Santos eu solicito a retirada do requerimento de minha autoria nº 03 requerimento esse de 
pedido de informação. Presidente Vereador Cláudio Santos sugiro que no momento dos 
requerimentos  vossa excelência como autor também possa retirar  no momento oportuno, 
mas pra ficar registrado. Solicito ao vereador Paulino de Moura secretário para que faça a 
leitura das moções  apresentadas  pelos vereadores nesta reunião ordinária. Vereador 
Paulino de Moura M. 287/050/08 O Vereador abaixo assinado, solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de 
cumprimentos, parabenizando o Sesc (Serviço Social do Comércio) na pessoa da sua 



gerente Giana Groth, extensivo a todos os funcionários, ex-funcionários e colaboradores 
pelos 50 anos de atividades culturais, educativas e sociais em nosso município.vereador 
Cláudio Santos M. 288/051/08 O Vereador abaixo assinado solicita que depois de ouvido o 
Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao Pe. Ludgero Mafra, 
pároco da Paróquia São José, com cópia a Diretoria da Paróquia e ao Bispo da Diocese de 
Passo Fundo, cumprimentando o Padre Ludgero pelos excelentes trabalhos que vem 
desenvolvendo frente a esta igreja, pois são muitos os comentários positivos com relação às 
reformas efetuadas na parte interna da Igreja, quanto às missas tão bem preparadas, 
participativas e também quanto à criação de um site da paróquia, onde os fiéis podem 
acompanhar a agenda da igreja, a história, notícias, fotos, fazer pedidos de oração, 
realmente esta integração com a comunidade é uma inovação em nossa cidade, um exemplo 
a ser seguido. Temos ouvido muitos comentários, parece realmente que a comunidade da 
paróquia está muita satisfeita, por isso nada mais justo que reconhecermos publicamente 
este fato que faz com que nosso cidadão se aproxime cada vez mais das coisas de Deus, 
especialmente em um mundo tomado por tantas injustiças e crueldades que afastam o ser 
humano de Deus e de suas virtudes. Recebam, toda a comunidade da Paróquia São José, o 
reconhecimento do Poder Legislativo Municipal, pelo excelente trabalho que vem sendo 
desenvolvido pelo Pe. Ludgero Mafra.  Felipe Salvia PDT E Vereador Josélio Guerra 
PMDB M. 289/052/08 O vereador abaixo assinado solicita que depois de ouvido o plenario 
seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho aos Senhores 
Emerson Schneider, Sérgio Muller, Ildemar, Roberto Martins e Milton Schmitz que 
participaram do 32º Campeonato Praiano de Bocha, em Capão da Canoa, e conquistaram o 
2º Lugar na Modalidade Trio. Recebam o reconhecimento do Poder Legislativo Municipal, 
por esta excelente conquista para nossa cidade, que a cada dia demonstra a pujança e força 
da bocha, um esporte que vem sendo cada vez mais praticado e divulgado em nossa cidade, 
aumentando seu espaço junto a outros esportes. Esta conquista realmente merece destaque, 
pois a equipe de Carazinho enfrentou equipes de todo país, obtendo um excelente 2º Lugar, 
motivo de orgulho para toda comunidade carazinhense. Vereador Felipe Salvia M. 
290/053/08 O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido  
ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Comissão Organizadora da 
9ª Edição da  Expodireto Cotrijal 2008, pelo lançamento oficial no dia de hoje em 18 de 
fevereiro de 2008 em Porto Alegre – RS para mostrar ao Estado e ao país a importância do 
agronegócio para toda a população e pela realização da feira a realizar-se de 10 a 14 de 
março de 2008 na cidade de Não-Me-Toque,  direcionada a agricultores, profissionais de 
assistência técnica, empresários e outros segmentos ligados ao agronegócio. A Expodireto 
Cotrijal oferece grande variedade de opções em produtos e serviços para quem trabalha 
com agricultura ou pecuária, desde a pequena até a grande propriedade rural. Através do Sr. 
Presidente da Cotrijal Nei César Mânica  parabenizamos pela sua visão de futuro e pelo 
crescimento e desenvolvimento da região.vereador Adroaldo de Carli. M. 291/054/08 O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário 
para aprovação, seja enviado ofício  parabenizando todos os  repórteres da RBS TV de 



Carazinho, na pessoa do Sr. Gerente Afrânio Morales e  TV Pampa de Carazinho, na pessoa 
do Sr. Gerente José Luiz Lima  pelas comemorações do Dia do Repórter, comemorado no 
dia 16 de fevereiro de 2008. Nossos parabéns e desejamos sucesso a todos. Vereador 
Adroaldo de Carli PMDB Presidente Vereador Cláudio Santos peço ao secretario 
Paulino de moura faça a leitura de uns ofícios  e projetos que deram entrada  nesta casa 
Vereador Paulino de Moura  Expediente 18/02/08 edital 01/08 Ascamaja O presidente da 
Associação das câmaras municipais do Alto Jacui convoca as câmaras associadas para 
reunião ordinária dessa associação a realizar-se no dia 07 de março de 2008 no município 
de Tapejara, of. 032/08 prefeitura Municipal de Carazinho solicitando a reserva do Plenário 
desta casa legislativa para a realização de audiência publica  e para apresentação do 
relatório  de gestão e divulgação  das contas do município  relativa ao terceiro quadrimestre 
do exercício de 2007. of. 033/08 do Executivo Municipal encaminhando projeto de lei 
003/08 o qual acrescenta o  inciso 01do art.122 da lei complementar 110/06 que aprova o 
código tributário do município de Carazinho. Projeto de lei complementar 012/08 de 
autoria de vários vereadores. Presidente Vereador Cláudio Santos Pergunto aos srs. 
Vereadores  do plenário se  fazermos o intervalo regimental ou se pode ser suprimido para 
que passemos direto ao grande expediente. Solicito aos lideres de bancada, no 
entendimento dos lideres de bancada para que seja suprimido o intervalo regimental então. 
Passamos ao grande expediente. Primeiro partido inscrito para fazer uso da palavra no 
grande expediente bancada do PMDB, nenhum vereador inscrito, bancada do PDT, por sete 
minutos Vereador Vilson Paese Vereador Vilson Paese sr. Presidente, srs. Vereadores, 
imprensa aqui presente,  Serginho do Diário da manhã, meu amigo Gilmar, da gazeta, 
senhoras e senhores, amigos, que participam desta reunião ordinárias, a minha saudação 
muito especial  ao nosso amigo Marcos suplente de vereador aqui presente, também o 
Paulinho Arsego, que foi presidente desta casa e aos demais se sintam todos saudados. Sr, 
presidente, estampa no jornal hoje diário da manhã, varias matérias importantes, 
preocupante e um dos assuntos é com relação aos adics de nosso município, pessoas que 
precisam de tratamento principalmente menores, e vossas excelências sabem que  este 
vereador, desde o primeiro ano de seu mandato  eu vinha falando da necessidade  de se 
instalar aqui em Carazinho uma clinica fazenda, alertando já pela grave situação  que 
ocorria em nosso município e hoje esta insuportável. Sabemos que algumas igrejas vem 
fazendo um trabalho, a igreja batista, outras igrejas vem ajudando atender da maneira que 
podem fazer, mas eu vejo municípios bem menores que Carazinho com clinica, e aí eu falo 
aos senhores o custo e o beneficio quanto ta custando para a nossa sociedade esses menores 
a solta opor ai, o numero não da pra calcular  de residências arrombadas  de caros e nós 
temos que mandar as pessoas que precisam de tratamento para Lajeado, Marau, Novo 
Hamburgo e assim por diante, Pelotas quanto custa e sabemos nós que o menor ele precisa 
do acompanhamento familiar, falar pra vocês aqui  uma pessoa que tem conhecimento de 
causa que sofreu na carne com isso eu tinha que me deslocar para lajeado toda terça-feira, 
passar o dia todo lá com minha família pra participar de reunião, com psiquiatra, com 
assistente social, a família também precisa ser tratada, quantas pessoas podem ter esse 



deslocamento  daqui a Lajeado, Novo Hamburgo outras cidades que atendem, poucas 
pessoas e a família  não vai acompanhar e no repor destas pessoas dificilmente não recaiam. 
Então é para ontem, a instalação desta clinica fazenda, é custo beneficio, nós sabemos que 
não solucionar todo o problema, porque parece que o mal esta superando o bem, e a mentira 
e a verdade nós vivemos dia a dia, mas é dever sim,   de política publica, de tratar e de 
tentar amenizar o que vem acontecendo em nosso município. Não pode deixar como esta  e 
falava mais, Carazinho não tem morro, tem algumas subidas, alguns declives e alguns 
aclives, mas se a sociedade do bem não fizer nada o moro desce a baixada sobe e a 
sociedade vai ficar imprensada na situação todo e eu quero ver nós sairmos dessa. Esta é 
uma matéria preocupante, hoje saiu no ministério publico falando da necessidade daquilo 
que eu falava a oito anos atrás, hoje saiu o conselho tutelar falando o que falava  a nove 
anos atrás, hoje esta o menino que atende lá no centro falando que ta realmente 
insuportável, então realmente eu acho que Carazinho não pode esperar mais,  temos que 
sim, construir aqui um lugar que possa tratar, tratar a cabeça e dar condições para que essas 
pessoas lá aprendam também um oficio, não adianta só você tratar e aqui o hospital nosso 
não tem as mínimas condições  porque a parte da psiquiatria já foi fechada. Então, é 
problema para o hospital, é problema para a sociedade, é problema para todos nos e nos 
temos que encontrar uma saída.Muito Obrigado. Presidente Vereador Cláudio Santos 
Pela bancada do PDT ainda o vereador Felipe Salvia pelo espaço de sete minutos. O 
vereador quando foi passado para assinatura o sr. Não se encontrava no plenário, assinou 
depois vossa excelência  Vereador Felipe Salvia  sr. Presidente, srs vereadores, pessoas 
que assistem a reunião na casa do povo na noite de hoje, o pessoal meu amigo Madruga, 
Paulinho Arsego, companheiro desta casa, pessoal do PMDB, pessoal do Sindicato  dos 
comerciários, sr. Cerioli, seu Silveira, o preto, o Rubens, enfim a todos a imprensa, que esta 
aqui cobrindo esta sessão, dizer que na ultima reunião, como sou o vereador que mais faz 
pedido de informação e vou repensar quanto a isso porque na ultima reunião  eu perdi com 
voto do meu partido, quando a gente perde com o voto da situação  a gente acha normal, 
que a situação defende, mas na ultima perdi com o voto de companheiros meus  que muito 
me entristeceu. Também na ultima reunião estava meio mal, não pude falar o que eu queria 
falar. Fiz uma defesa aqui braba e do jeito meu, quanto a denuncia na fatec, e disse que não 
tinha ido até a fatec, o Azir me trouxe documentos e me provou que eu realmente fui, fiz 
uma ratificação e pedi para que os advogados me ajudarem, com um parecer, porque errar é 
humano, a gente erra como vereador, no intuito de acertar, a gente erra e eu errei e quero 
consertar. Mas eu quero dizer pra vocês a respeito da Fatec ainda, eu tenho informação que 
não foi a fatec que faz agora o novo plano de cargos e salários do pessoal da eletrocar, mas 
tercerizou.  Eu gostaria que o líder da bancada do governo olhasse quem fez, e quem fez até 
machuca o servidor, machuca porque esses novos que estão entrando agora não vão ter 
como os velhos, a cada dois anos uma retificação, um aumento no salário, então perde o 
trabalhador com esse novo plano salário da eletrocar, eu não tenho que dizer nada, o 
Prefeito faz o que quer, a eletrocar faz o que quer, e o vereador é o direito dele questionar e 
dizer porque não entende, porque os novos não vão ter os mesmos direitos dos velhos. 



Dizer também sr. Presidente, srs vereadores, quanto a CPI que esta pra ser votada hoje, com 
relação ao déio eu vou votar contra a CPI, vou deixar claro por trabalhar na eletrocar  e 
entender  que primeiro se abre um inquérito e pode perguntar primeiro administrativo na 
eletrocar para averiguar, depois de aberto o inquérito na policia, na eletrocar, depois assim 
a câmara poderia fazer um trabalho na comissão de ética, porque nós crucificar um 
companheiro, sem ver,  sem olhar, se tem razão a eletrocar por que hoje essas caixas de luz 
ficam abertas e qualquer cidadão pode mexer, tendo raiva do vereador, ou tendo raiva da 
família do vereador, não gostando do vereador vai lá e mexe e faz uma ponte e faz um gato 
como se chama na gíria dos eletricitários, e prejudicam um companheiro, eu quero acreditar 
que nós, não to com isso absolvendo o déio dizendo que o déio ta certo mas que nós temos 
paciência primeiro vamos ver o inquérito na policia, depois se for julgado na policia e se a 
comissão de ética  entenda tem promotoria pra resolver, mas eu só vou votar contra porque 
eu entendo que, tem uma parte companheiro. Vereador Vilson Paese me permite uma 
parte, obrigado Felipe, eu só quero que talvez vossa excelência tenha colocado no plural, 
vereadores do meu partido votaram contra o meu pedido de informação, vossa excelência 
sabe que o vereador Paese sempre votou favorável a seus pedidos de informação, eu só 
gostaria então que vossa excelência colocasse então de outra forma.  Vereador Felipe 
Salvia  só pra terminar sr. Presidente, srs. Vereadores, ouvintes e pessoas que assistem a 
reunião, a tempos que a imprensa noticiou e noticiou bem com relação a ter remédios  nos 
postos de saúde, esse vice-prefeito Sergio Weimmann, foi a imprensa e disse no diário da 
manhã, disse na radio que os postos de saúde iam ter remédios, eu fiquei muito contente, o 
povo ficou contente também e o povo não precisa se deslocar até aqui a farmácia na pátria 
pra pegar o remédio. Aquele sr. Idoso, criança doente, só que não aconteceu não aconteceu, 
não tem remédio nos postos ainda falta remédio como eu venho a tempos denunciando que 
falta remédios de tudo que é tipo aqui no posto central e a gente tem que cobrar, o vereador 
tem que cobrar e  eu tenho cobrado, tenho brigado, tenho peleado, mas não tem acontecido 
e uma das falhas deste governo que tem acertos, já disse isso varias vezes aqui, é a saúde. A 
Saúde anda mas a passos de tartaruga e nos queremos sim que ela ande pra ajudar o povo, 
que realmente necessita  do remédio não pode comprar o remédio, principalmente o 
aposentado quando se aposenta e tem dificuldades pra comprar o seu remédio dia a dia na 
época que ele mais precisa de usar o remédio ele não tem recurso e também o município 
não tem pra dar. Muito Obrigado Presidente Vereador Cláudio Santos Próxima bancada 
a fazer uso da palavra bancada do PTB, primeiro vereador inscrito vereador Paulino de 
Moura pelo espaço regimental de sete minutos. Vereador Paulino de Moura Sr. 
Presidente, srs. Vereadores, servidores desta casa, a imprensa através da Simone, do 
Gilmar, do Serginho, suplente de vereador desta Casa Marcos Soares, ex-vereador desta 
casa com muito brilhantismo Paulo Arsego, meu filho Giovani, que na terça feira passada 
nós estávamos na câmara de vereadores de Canoas e ele estava a reclamar que lá estava 
sempre cheia a casa e nas sessões daqui não tinha pessoas para assistir as discussões da sua 
comunidade. Eu quero dizer a ti Giovani que isso sirva como lição para que você leve para 
a tua vida o que o pai ta dizendo e te diz todo dia que a gente tem que assumir as posições 



que a gente tem que tomar na vida como legislador, como executor, porque nós não 
podemos tomar decisões.....as pessoas que não tem sensibilidade, estão indo na comunidade 
dizendo que o vereador Paulino foi o vereador ou foi a pessoa que mandou fazer o gato na 
firma que ele esta, pelo amor de Deus eu estou  morando em Porto Alegre a quase um ano e 
meio como é que eu viria a Carazinho, isso vem a consolidar vereador Felipe Salvia, me 
perdoe no teu discurso você diz que as pessoas implantaram isso para o vereador déio, mais 
dizer que o vereador Paulino foi a pessoa que implantou porque mora ao lado da empresa 
aonde ele está a executar o seu serviço é no mínimo lamentável, pois não vereador. 
Vereador Josélio Guerra uma parte vereador, também ratifico isso vereador, porque já 
escutei esse boato varias pessoas vieram neste intuito de tentar incriminá-lo, como estão 
tentando me incriminar, eu não vou dizer que acredito, acredito que o sr. não tenha feito 
isso, mais varias pessoas, não foi uma pessoa, foram varias pessoas que me vieram falar 
isso, mas inclusive vereador. Vereador Paulino de Moura Isso, é lamentável, e eu quero 
que a imprensa saiba que eu jamais, jamais ataquei ninguém, ninguém pelas costas, eu 
sempre fui uma pessoa que enfrentei todos os meus problemas e se os problemas dos meus 
adversários, eu o digo frente a frente, porque eu entendo você não deve acreditar em boatos, 
você não deve fazer as coisas pelas costas e eu vereador déio votarei favorável a esta CPI, 
para que você se defenda dela ou apareça os culpados, se você for o culpado vai ser 
decidido isso nesta CPI, porque é lamentável você pegar e dizer uma pessoa por morar ao 
lado deste colega vereador teria a capacidade de ir lá e mandar alguém fazer ou ele fazer. 
Eu vereador Paulino muitas vezes me cortaram a minha energia, porque que me cortaram 
por falta de pagamento e o vereador Felipe Salvia era da direção da eletrocar, eu ia lá e 
pagava e eles ia e religavam. Se a vossa senhoria o fez, que eu também acredito que vossa 
senhoria não o fez, se vossa senhoria o fez tem que pagar pelo o que fez, porque não é 
admissível que alguém vá lá para o prejudicar, vai lá fazer o gato, vai lá cortar e religar sem 
passar no medidor eu não posso acreditar nisso. E mais revoltado eu estou de dizer que eu 
vim aqui para fazer isso, então assim nós temos que assumir as nossas culpas, as nossas 
meia culpas, nós temos que ser responsáveis pelo que nós fizemos, e eu quero dizer a ti 
vereador déio, sempre o vereador Felipe Salvia é testemunha, o vereador Luiz Sandri é 
testemunha sempre quando eu tive algo a fazer ou a dizer eu dizia nessa tribuna ou dizia 
nos gabinetes dos vereadores. Este vereador jamais vai usar deste artifício para prejudicar 
qualquer que seja o colega.o que eu tiver que fazer, o que eu tiver que diz Este vereador 
jamais vai usar deste artifício para prejudicar qualquer que seja o colega o que eu tiver que 
fazer, o que eu tiver que dizer eu vou dizer nesta tribuna ou pessoalmente para cada colega 
vereador. Então eu gostaria de deixar claro e infelizmente vereador déio isso causou a vossa 
senhoria esse prejuízo, essa denuncia e aí eu quero dizer mais uma vez, acredite em mim, a 
gente tem que ter humildade, a gente tem que ter prudência no que a gente faz, no que a 
gente faz dentro deste poder, eu quero dizer a vossa senhoria que eu o considero uma 
pessoa sensata, uma pessoa de bem, mas imprudente no que fala e no que faz, e aí esta hoje 
a vossa senhoria a responder se esta CPI for votada favorável a sua posição e a sua forma 
de se dirigir aos colegas vereadores, porque eu tenho certeza vereador déio que o sr. Vai se 



defender, o sr. Vai buscar as informações mais apropriadas para que vossa excelência seja 
inocentado ou culpado. Seria isso sr. Presidente, srs. Vereadores, muito obrigado Presidente 
Vereador Cláudio Santos próximo vereador inscrito bancada do PTB vereador Antonio 
Azir pelo espaço de sete minutos vereador Antonio Azir  sr. Presidente, srs. Vereadores, 
quero saudar o meu amigo e ex-vereador desta casa que sempre prestou um brilhante 
serviço a nossa comunidade Paulo Arsego, suplente de vereador Marcos Soares, ao 
advogado Nelson Mor, enfim a todos os presentes a nossa saudação, a imprensa a nossa 
saudação e aos funcionários desta casa. O vereador Paese muito bem colocou nesta tribuna, 
o grande problema que aflige a nossa comunidade, e também não penso diferente dele e 
creio que a grande maioria das autoridades do nosso município também pensam desta 
forma e estão preocupadas com o assunto, precisamos sim criar um meio para que os 
nossos jovens não tenham que se deslocar para tratamento em outros municípios, mas 
também quero dizer de que creio eu que enquanto não houver uma conscientização da 
família, da escola da igreja, quanto a prevenção as drogas nós podemos construir uma 
clinica em cada esquina no nosso município porque nós na vamos resolver o problema. 
Sempre digo que muitas vezes os pais se encontram nos bares das esquinas, nas canchas de 
bochas ou em qualquer outro lugar que seja sem saber onde seu filho esta sem saber por 
onde o seu filho anda e nem com quem anda. E quando fica sabendo do problema muitas 
vezes já é tarde, então é hora de cada um de nós realmente fazermos uma reflexão, 
levarmos isso a nossa comunidade porque o problema realmente tem que começar pela 
prevenção, porque já esta provado de que a cura é muito pequena e infelizmente isso faz 
um estrago muito grande nas famílias e também na nossa sociedade. Falava aqui o vereador 
Felipe Salvia sobre o membro do seu partido, votar contra o pedido de informação, não 
tenho procuração do vereador Luiz Sandri, mas creio eu que ele usou de muito bom senso 
ao votar contra o pedido de informação, porque se o próprio vereador Felipe autor do 
pedido de informações, vem nesta noite pedir para que retire do conteúdo da ata tudo que se 
refere ao seu pronunciamento referente a fatec, se o próprio vereador autor diz que se 
enganou ao se pronunciar, usou de bom senso o vereador mesmo companheiro de bancada 
de votar contra Vereador Luiz Sandri uma parte vereador, eu vou justificar meu voto 
porque quando ele pediu pedido de informações com data de junho do ano passado, e o sr. 
Apresentou os recibos ali, da viagem dele, ele disse que não tinha viajado, por isso que eu 
justifico o meu voto que eu votei contra o pedido de informação. Vereador Antonio Azir  
por isso que eu digo que o sr. usou de bom senso o próprio vereador paese também da 
bancada do PDT dizia, que se não tivesse se comprometido na reunião anterior de que 
votaria a favor dos pedidos de informação após as explicações e após a farta documentação 
não seria favorável ao pedido de informação. Então eu não vejo porque o vereador Felipe 
censurar seus companheiros de bancada, sim vereador Felipe Vereador Felipe Salvia Eu 
não to censurando Azir aqui o voto de cada vereador é livre essa é uma casa soberana, eram 
quatro pedidos de informações, o pedido que deu problema foi o da fatec, mas eram quatro, 
então três poderiam ter passado, o problema que eu to pedido pra retificar a ata é dum 
pedido de informação, então quanto tu errar a data do pedido de informação ou disse que o 



pedido de informações serem antigos eram do ano passado, que eu não consegui passar e 
iniciando o ano tentei passar, então só pra ficar gravado e o sr. pode usar o seu tempo. 
Vereador Antonio Azir obrigado vereador. E quanto também a manifestação de CPI, nós 
queremos dizer que jamais o vereador déio será sacrificado ao ser aprovada a CPI hoje, 
porque a CPI o vereador terá todo o direito de sua ampla defesa ao contraditório apresentar 
provas enfim se defender das acusações que são incultadas a ele , então eu não vejo em 
aprovar hoje esse pedido de CPI de maneira alguma nós estaremos crucificando um 
companheiro. É desagradável? É, mas o próprio vereador déio nos seus pronunciamentos 
sempre foi de um palavreado bastante agressivo, sempre acusando a todos de maracutaias, 
de falcatruas, de falta de vergonha dos políticos, de corrupção, então vereador déio, nós 
sabemos que o ser humano não é falível, que os vereadores também podem cometer erros 
em suas atividades, e seus percursos, então talvez tenha coisas que vem para o bem, talvez 
o sr. repense melhor os seus pronunciamentos, as suas colocações. Vereador Josélio 
Guerra uma parte vereador eu acredito na CPI vereador não tenho nada contra a CPI, pelo 
contrario a comissão parlamentar de inquérito é importante e eu vejo que vai esclarecer os 
fatos, agora a questão essa que o sr. levantou de corrupção, nunca citei o nome de vossa  
excelência de algum fato que o sr, esta comentando. Vereador Antonio Azir sim isso é o 
mais grave vereador, porque quando o sr. cita o nome de alguém esta pessoa tem como se 
defender, quando o sr. deixa em suspensão todos os parlamentares desta casa ou todos os 
políticos deste município ai realmente é grave porque o sr. generaliza todos. Se o sr. tem 
um problema com o vereador A, vereador B, com vereador C, este v vereador tem a 
possibilidade de vir a esta tribuna e se manifestar e se defender assim como o sr. terá diante 
desta CPI, meu tempo se esgotou seria isso obrigado sr. presidente. Presidente vereador 
Cláudio Santos. Próximo partido a fazer uso da palavra PSDB,solicito ao 2º vice-
presidente vereador Vilson Paese para que assuma a direção dos trabalhos para que esse 
vereador possa se pronunciar 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, pessoas que já foram anteriormente nominadas, 
nós viemos a esta tribuna também referendar as palavras do vereador Vilson Paese  com 
relação a questão da drogatição aqui em Carazinho. E nós estamos a um bom tempo 
participando desta tentativa da abertura do CETRAT, onde vemos não a solução dos 
problemas mas quem sabe o começo de uma caminhada  que possa trazer pelo menos um 
alento aos familiares dos dependentes. Um dos primeiros passos que esta entidade deu, uma 
das primeiras cobranças foi justamente com a lei da Visa em que solicita que a cada centro 
de recuperação  que tenha 30 dependentes internados, que se tenha no mínimo 3 agentes 
comunitários com capacitação em dependência quimicoativa. E eu tenho o prazer vereador 
Vilson paese e colegas vereadores de dizer que fiz este curso é uma clinica  em Rolândia no 
Paraná sem custo nenhum da câmara  até por entender de que  precisa-se de pessoas para 
que tentem ajudar  de uma forma ou de outra não sanar, mas ajudar, e fiquei por alguns dias 
internado passando todos os dias junto com os dependentes naquela clinica.  E o que mais 
se tocava era justamente a questão da família e principalmente aqueles que são dependentes 



ou co-dependentes, porque o dependentes vende, o dependente furta, o dependente agride, o 
dependente se droga, e tá na dele, mas o co-dependente principalmente os familiares são 
aqueles que mais sofrem com esta situação. E nós cremos de que existe alguma 
possibilidade de se fazer algo aqui em Carazinho, e infelizmente tem essas normas da Visa 
e que ainda o cetrat não consegue se colocar a disposição desta comunidade que precisa, 
mas há informação do presidente do Cetrat, Luiz Godinho, de quem sabe essa questão da 
Visa que solicita que seja de alvenaria e não de madeira as dependências, inclusive se 
coloca nesta matéria feita pela radio diário da manha, depois pelo jornal  depois quero 
parabenizar o Serginho que esta presente pelos trabalhos realizado em cima destas matérias 
de que pode-se assinar um termo de compromisso com a promotoria publica  e com o 
decorrer do tempo se transforme em alvenaria essas dependências para que se abra  de uma 
vez, porque somente nós que estamos ali sabemos o quanto é procurado por dia, por 
famílias desesperadas  buscando uma tentativa  de corrigir esse desvio  do dependente, mas 
concordo plenamente até porque passei por esses dias, concordo plenamente de que quase 
cem por cento da questão da dependência da droga ela parte pelo problema da família e 
dizer de que quando não se tem muitas vezes em casa  aquilo que se procura, obviamente a 
rua esta aberta e na rua estão de braços abertos  a receber  esses que muitas vezes nós 
acabamos por deixar na rua. E dizer não porque sou evangélico vereador Paese mas que  
muitos lugares fecham as portas para qualquer que seja  o tipo de vida que a pessoa leva 
mas jamais uma igreja  fechou as portas para receber  qualquer tipo de pessoa e Carazinho 
tem dado prova disso. Tem dado prova e buscado da melhor forma solucionar esse 
problema, inclusive quando foi ameaçado o Cetrat, de fechar as portas e de receber 
denuncias o pastor da Igreja Batista da Gloria levou um sr. Alcoólatra que estava por ali lá 
pra dentro da igreja  de lá não puderam retirar e não há quem retire, mas se faz pelo menos 
se tenta fazer algo pra que se retire, ou se retire das ruas ou se retire  das drogas, difícil, mas 
se tentar pelo menos com que Carazinho tenha esse problema  resolvido aqui em nossa 
cidade. E não poderia também dentro do meu tempo antes que encerre, comentar sobre os 
pedidos da semana passada e que disse muito bem o vereador Luiz Sandri que o pedido de 
informações que já haviam sido feitos em outra, eu não sei se o meu cabelo ta bom pra 
filmagem, mas ta bom, obrigado, fico feliz em estar sendo filmado, próxima semana vou 
trazer um cartaz aqui pra dizer que estou sendo filmado. Eu posso dizer que tenho certeza  
de que todos os pedidos de informação inclusive este que hoje o próprio vereador retira 
antes até da pauta  no momento  de ser colocado em discussão  que já foi um pedido de 
informação feito. Nós que participamos de todas as reuniões da câmara já temos, já concluo 
o raciocínio vereador, já lhe passo a parte, dizer de que nós vivemos esses pedidos de 
informação que entraram a semana passada, todos os pedidos, já por varias vezes, esse 
mesmo, que hoje esta sendo retirado quero ver se o presidente vai ter complacência, por lhe 
dar a parte, acredito eu que não há problema, mas só para terminar esse raciocínio, de que 
todos os pedidos de informação já deram entrada nesta casa, todos os pedidos são repetidos, 
nós já estamos quase carecas de saber das mesmas coisas, as mesmas situações, traz uma 
coisa diferente até para que se a gente não saiba, vossa excelência fez parte da 



administração passada, o vereador Adroaldo faz parte da administração atual, e ainda 
continua querendo saber quantos cargos de confiança  existe dentro do executivo  se 
aprovado pela câmara, sabem mas porque,   porque precisa mostrar para alguém, quantos 
tem necessidade de buscar algum documento, a campanha ta chegando, tem que dizer, tem 
que se mostrar porque ? Fizeram parte da administração e hoje pedem aquilo  que poderiam 
resolver e ver quando lá estavam, é isso que  fica a comunidade que quer saber porque se 
tiver complacência para deixar a parte para, só pra dizer que seja por intransigência  do 
vereador eu lhe sedo a parte. Vereador Felipe Salvia  Não é um aparte só queria te dizer o 
seguinte, o pedido de informação é um ato que o povo nos da pra fiscalizar os atos do poder 
executivo, não importa quantos pedidos eu faço, ou a casa faça, agora  se a situação derrube 
todos os pedidos de informações, nós não conseguimos passar nada aqui, nunca esse ano e 
o ano passado não passou pedido de informação nenhum, não passa, nós não conseguimos 
fiscalizar esse governo que ta aí, com ajuda do sr. com a ajuda dos vereadores, eu não o 
censuro vereador, eu não censuro  a situação,  porque esse é um jogo político, a situação 
defende e a oposição  ataca, nós queremos fiscalizar, mas não conseguimos, é isso, e quanto 
aos pedidos de informação que o sr. Falou que nem sei se vai ser votado já foram votados a 
semana passada e foram derrubados. Vereador Cláudio Santos. Finalizo sr. Presidente pra 
dizer que realmente isso acontece com muita clareza o vereador Felipe coloca isso a 
aqueles que estão aqui, porque eu lembro  que o vereador Paulino de Moura  esteve em uma 
CPI, pedido de cassação na legislatura anterior, quando vossa excelência era do PSDB, e 
que encaminhou a votação para que votasse favorável, por isso é que eu digo que não posso 
aceitar que enquanto eu faço parte da..AH! Felipe por Favor, já termino sr. Presidente, 
quero primeiro dizer que enquanto juntos  vale e quando não estamos mais juntos não vale, 
a justiça tem que ser feita tem que ser seguida vereador Felipe , tem que ser justa e o 
vereador déio obviamente vai se defender, tem oportunidade de se defender, se não houver 
nada ele vai entrar contra a eletrocar, vai buscar os seus direitos, agora nós temos que parar 
de brincar, de enganar a comunidade, quando é pros outros vale, quando é pra si não vale, 
então tem que ter uma regra que vossa excelência infelizmente não tem. Vereador Vilson 
Paese Está concluído o grande expediente, após o pronunciamento do vereador Cláudio 
Santos, nem mais um vereador esta inscrito para falar, então passo a palavra novamente 
para o presidente para a condução do resto da reunião. Presidente vereador Cláudio 
Santos questão de ordem vereador Paulino de Moura Vereador Paulino de Moura Até pra 
mim não entrar em explicações pessoais, é lamentável, do que eu ouvi agora aqui dizendo 
que houve sim um pedido do vereador Felipe Salvia pra que incluísse uma CPI contra esse 
vereador, então eu fico muito triste porque assim oh, o que esta acontecendo aqui é o tempo 
é a voz da razão e da verdade, você ouviu o quanto eu chorei, o quanto eu fiquei triste e aí 
vereador déio isso serve como lição a vossa senhoria eu não to lhe dando sermão, eu to lhe 
dizendo olhando no olho  que isso serve só pra gente aprender  que a política ela é 
dinâmica. Obrigado. Presidente vereador Cláudio Santos encerrado o grande expediente 
passamos agora para  a ordem do dia e solicito ao vereador Paulino de Moura para que faça 
a leitura do nº e autor dos requerimentos que foram apresentados  no dia de hoje, e depois 



passamos então  a leitura do requerimento para a criação do comissão parlamentar de 
inquérito que estava sobre pedido de vistas e inspira o prazo para votação hoje. Questão de 
ordem vereador Antonio Azir Vereador Antonio Azir sr. Presidente, srs. Vereadores eu 
proponho que seja consultado o plenário que os pedidos e moções sejam votados em bloco 
Presidente vereador Cláudio Santos não terá necessidade da questão dos requerimentos e 
as moções o plenário assim entende, e conforme havia feito a solicitação pelo autor esta 
retirado o requerimento o pedido de informação  de autoria de vossa excelência. Peço então 
ao vereador Paulino de Moura que faça a leitura do nº e autor dos requerimentos e 
aproveitando também para as moções Vereador Paulino de Moura  requerimento de nº 01 
vereador Adroaldo de Carli PMDB. Presidente vereador Cláudio Santos  coloco então 
em discussão a urgência do requerimento apresentado. Não havendo vereador que queira 
discutir a urgência coloco em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão 
os contrários se manifestem. Aprovado a urgência do requerimento por unanimidade. 
Coloco agora  em discussão o requerimento com a urgência já aprovadas. Não havendo 
vereador pra se manifestar coloco em votação. Vereadores que concordam permaneçam 
como estão os demais se manifestem. Aprovado o requerimento por unanimidade. Vamos 
antes das moções então como é requerimento há discussão do requerimento para criação  de 
Comissão Parlamentar de Inquérito  que estava sobre pedido de vistas. Questão de ordem 
vereador déio Vereador Josélio Guerra sr. Presidente eu gostaria de me abster da votação, 
até porque trata de uma comissão parlamentar de inquérito que trato do meu nome, de meu 
interesse, gostaria de me abster da votação, então sr. Presidente para não errar. Presidente 
vereador Cláudio Santos aceita então as suas colocações vereador déio e colocamos então 
em discussão o requerimento para a criação da comissão parlamentar de inquérito, vereador 
Adroaldo de Carli Vereador Adroaldo de Carli  sr. presidente, srs. Vereadores imprensa 
aqui presente, colegas do PMDB, presidente também nossa saudação, ex-vereador Paulinho 
Arsego, nossa saudação, suplente Marcos Soares também presente, dizer ai que hoje ao 
meio dia estava ouvindo o comentarista Lazier Martins renomado comentarista aqui  no 
nosso estado, de grande visibilidade  no qual falava exatamente na CPI instalada na 
assembléia a respeito do Detran, ele dizia, pra que CPI, falava até com veemência quanto a 
instalação da CPI, a policia federal foi lá, juntou provas, a policia civil juntou provas, foi 
indiciado pela promotoria publica esta analisando todas essas provas, com computadores, 
softs, papeis, enfim, informações que só a policia federal  e a promotoria tem  e eles diziam 
o que,  que vão fazer os parlamentares nesta CPI, questionar o que? Não vão poder chegar 
nem a 20% das informações que tem já a policia e a promotoria. Então realmente há um 
caso aqui, eu gostaria que primeiro a eletrocar fizesse o seu inquérito administrativo, 
apurasse o que realmente aconteceu, que o vereador déio tivesse essa oportunidade, de 
fazer a sua defesa e ele vai fazer, com certeza e também a policia civil já esta aqui a 
ocorrência inclusive, a cópia dela, ira fazer os seus procedimentos, ira quem sabe 
certamente enviar a promotoria publica que também ira fazer seus procedimentos, de uma 
maneira no judiciário. Então eu pergunto porque nós aqui, vereadores, neste momento eu 
acho que é inoportuno a instalação da CPI. Deveríamos no mínimo aguardarmos os 



desfechos administrativos, e também o inquérito policial e a posterior se realmente houve a 
denuncia, se realmente o vereador déio ser comprometido com esse desvio assim, ao 
possível desvio de energia, a gente pode ate instalar, pedir a instalação da comissão  de 
ética desta casa, até com mais agilidade que a própria CPI, a comissão de ética tem um 
prazo mais curto, ela dá seu parecer. Então nós analisamos assim que não é o momento, que 
deveremos aguardar assim principalmente um inquérito interno da eletrocar que é atingida 
neste caso, que todos nós sabemos que o quadro de luz, fica exposto na rua, não tem grade, 
não tem muro, é só chegar lá, não tem cadeado, não tem nada, só que qualquer um pode ser 
vitima, qualquer um de nós pode ser vitima num caso destes. Então nós deveríamos ter 
mais cautela e primeiro vermos neste aspecto, por isso sr. Presidente eu sou contra, o 
vereador déio já, colega de bancada , vai se abster de votar, ma eu sou contra a instalação  
dessa CPI, e prefiro aguardar então o desfecho destes inquéritos  administrativos e então o 
inquérito policial para depois sim tomar  uma decisão do que fazermos adiante. Obrigado. 
Presidente vereador Cláudio Santos continua em discussão  requerimento criação de uma 
CPI, não havendo mais vereador que queira se pronunciar, nós colocamos em votação. 
Vereadores que concordam permaneçam como estão os contrários se manifestem. São seis 
favoráveis, uma abstenção e dois votos contrários. Questão de ordem vereador Vilson Paese  

Vereador Vilson Paese pra justificativa de voto. Vereador Paese votou favorável, na 
certeza absoluta que o vereador Josélio Guerra, fará a sua defesa na comissão parlamentar 
de inquérito até porque vi as faturas que ele me apresentou antes e depois  e mais porque o 
próprio vereador também pronunciou-se no primeiro dia que era até favorável para que 
pudesse na CPI se defender. Tenho certeza colega que vossa excelência terá todo o tempo 
para fazer a defesa  e nós para mostrar  a sua inocência que nos entendemos que toda a  
pessoa é inocente até provem contrario. E até porque o contador da empresa também ta 
exposto na parte externa  da empresa podendo realmente ter duvida em relação ao caso que 
aconteceu  e no direito que tem vários advogados  da casa e no direito já diz quando existe 
duvida absolve-se o réu e inbubio do réu, isso já vem do latim, então pra justificativa do 
voto, meu voto  jamais foi para condenar mas para dar ao vereador déio todo o direito do 
contraditório e fazer a sua defesa. Muito obrigado. Vereador Jaime Fragoso justificativa 
de voto sr. Presidente eu creio na inocência do déio  e votei a favor por entender que se na 
justiça, na delegacia que ta lá a denuncia, vai ser formado o processo, vai ir pro ministério 
publico, isso aí vai demorar no mínimo seis, oito ou dez meses, com a abertura da CPI, em 
sessenta dias vai ficar, no caso creio eu que ele liberte desse cáus que ta acontecendo com 
ele, ele deve ta se preocupando com uma coisa que ele deveria se preocupar  com o povo de 
Carazinho, então meu voto foi favorável e creio eu que ele é inocente, então é por isso que 
eu votei a favor Vereador João Mafalda justificativa de voto. Justamente, pra justificativa 
de voto é a oportunidade do vereador se defender até porque eu não acredito que o vereador 
posse tão burro a ponto de deixar dois, três meses de luz atrasada se tivesse feito gato, 
logicamente a eletrocar ia lá e ia cortar a luz eu não acredito. Então justamente essa CPI , 
que vai ser apurada aqui dentro faz parte do regimento interno, por isso a minha 
justificativa de voto é favorável.  Presidente vereador Cláudio Santos conforme o artigo 



61 do regimento interno a câmara municipal de vereadores criará comissão parlamentar de 
inquérito certo sobre fato determinado que se inclua na competência municipal através de 
requerimento de um terço de seus membros. Ainda no art. 28 compete ainda o presidente 
designar os membros da comissão especial ou de inquérito. Eu passo ap palavra aos lideres 
das bancadas para que indiquem os vereadores  dos partidos para que façam parte da 
comissão parlamentar de inquérito. Bancada do PSDB vereador Jaime Fragoso eu indico 
o vereador João Mafalda como liderança.  Presidente vereador Cláudio Santos vereador 
Mafalda  bancada do PSDB, PTB Vereador Antonio Azir vereador Paulino de Moura 
Presidente vereador Cláudio Santos vereador Paulino de Moura PTB, PDT Vereador 
Vilson Paese como líder de partido eu indicaria o vereador Felipe, mas o Felipe não faz 
questão  de participar e eu também quero comunicar a mesa diretora,  aos vereadores que 
também não podemos por não ter tempo suficiente até para participar  da comissão quero 
me abdicar, me eximir de ser membro  da comissão. Presidente vereador Cláudio Santos 
Como são quatro partidos na casa PDT se recusa, somente tem dois, PMDB também pode 
se pronunciar com vereador Adroaldo de Carli como líder, já que o vereador déio e o 
requerido. Vereador Adroaldo de Carli o PMDB então eu participo da CPI, sem 
problemas. Presidente vereador Cláudio Santos muito obrigado vereador, os membros da 
comissão parlamentar de inquérito vereadores João Mafalda PSDB, vereador Paulino de 
Moura PTB e Vereador Adroaldo de Carli PMDB. Vereador Paulino de Moura questão 
de ordem. Até quero dizer que pena que, que bom que eu não sei o teu nome jovem, eu 
jamais, vou prejudicar um colega, quero te dizer assim, essa tua risadinha irônica pra mim, 
não tem fundamento nenhum, que pena que eu não possa dizer o teu nome, porque  eu 
gostaria de dizer o teu nome, então essa tua risadinha irônica  quando foi anunciado o meu 
nome isso ai só prejudica o colega, porque eu sei que você é do PMDB, então você deve 
saber se comportar numa coisa publica. Obrigado Vereador Josélio Guerra questão de 
ordem. Eu até fico triste  com as colocações do vereador, eu acho que o publico que se faz 
presente vereador tem o direito de vir, não pode se pronunciar, como a gente sabe vereador, 
mas eu acho que se quiser dar risada, chorar,  eu acho que é do emotivo da pessoa, acho que 
não é de relevância a sua colocação, só pra colocar pro sr. Presidente vereador Cláudio 
Santos terminados os apartes solicito ao secretário Paulino de Moura que faça a leitura do 
nº e autor das moções apresentadas na noite de hoje. Vereador Paulino de Moura moção 
nº 01 vereador Cláudio Santos PSDB, moção nº 03 vereador Felipe Salvia PDT, moção nº 
02 vereador Felipe Salvia PDT e Josélio Guerra PMDB, moção nº 04 vereador Adroaldo de 
Carli PMDB, moção nº 05 vereador Adroaldo de Carli PMDB. Presidente vereador 
Cláudio Santos coloco então em discussão a urgência das moções. Não havendo vereador 
que queira discutir a urgência coloco em votação. Vereadores que concordam permaneçam 
como estão os contrários se manifestem. Aprovado a urgência por unanimidade. Coloco 
agora em discussão as moções com a urgência já aprovadas. Não havendo vereador que 
queira discutir coloco em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão os 
demais se manifestem. Aprovada as moções por unanimidade. Nós temos um projeto que 
também faz parte da ordem do dia, que estava com pedido de vistas do vereador Felipe 



Salvia, como passou o tempo inspirado de uma semana então nós vamos colocar em 
apreciação  o projeto de lei. Solicito ao vereador secretário Paulino de Moura para que faça 
a leitura do nº e autor e a ementa do projeto. Vereador Paulino de Moura projeto de lei de 
autoria da mesa diretora, nº 011/08. ementa dispõe  sobre a alteração de cargo e  assessor de 
comissões como cargo em comissão para cargo efetivo. Processo 156/036/08. Presidente 
vereador Cláudio Santos Peço pra que  o vereador Paulino de Moura  leia então o parecer 
da comissão de justiça e finanças e também do parecer da comissão de ordem econômica e 
social. Vereador Paulino de Moura Comissão de Justiça e Finanças Processo nº 
156/036/08 projeto de lei autor mesa diretora ementa dispõe  sobre a alteração de cargo e  
assessor de comissões como cargo em comissão para cargo efetivo. PARECER o presente 
projeto de lei é constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor sala das reuniões 
11/02/08. vereador Antonio Azir Presidente e relator, vereador João Mafalda secretario e  
josélio guerra membro. Comissão de Ordem Econômica e Social Processo nº 156/036/08 
projeto de lei autor mesa diretora Ementa dispõe sobre a alteração de cargo e assessor de 
comissões como cargo em comissão para cargo efetivo  PARECER o presente projeto de lei 
se encontra apto a ser incluído na ordem do dia. sala das reuniões 11/02/08. vereador 
Vilson Paese presidente e relator,  vereador Luiz Pedro Sandri secretário designado e 
vereador Marcos Soares  membro designado. Presidente vereador Cláudio Santos coloco 
em discussão o parecer da s comissões  de justiça e finanças e ordem econômica e social. 
Não havendo vereador que queira discutir o parecer coloco em votação. Vereadores que 
concordam permaneçam como estão os contrários se manifestem. Aprovado os pareceres  
por unanimidade. Coloco em discussão o projeto com os pareceres já aprovados. Não 
havendo vereador que queira discutir o projeto coloco em votação. Vereadores que 
concordam permaneçam como estão os contrários se manifestem. Aprovado o projeto  por 
unanimidade. Antes das questões de ordem  de encerramento nós pedimos ao vereador 
Paulino de Moura que leia o parecer  jurídico da casa quanto  a solicitação do vereador  
Felipe Salvia. Vereador Paulino de Moura PARECER ACERCA DE RETIFICAÇÃO 
DE ATA SOLICITADO PELO VEREADOR FELIPE SÁLVIA A Mesa Diretora, por 
seu Presidente, solicita a este Departamento Jurídico, em sessão ordinária realizada no dia 
18 de Fevereiro de 2008, parecer acerca da possibilidade de retirada de parte do 
pronunciamento do Vereador Felipe Sálvia, por este solicitada. Reza o Art. 85 do 
Regimento Interno dessa Casa: “Art. 85 – A Ata é o resumo fiel da reunião.”No mesmo 
artigo, há previsão, em seu parágrafo terceiro:“§ 3º - Qualquer Vereador poderá impugnar 
ou pedir retificação de Ata.”No caso, a exclusão de pronunciamento proferido em sessão 
anterior não se mostra viável, em face de ausência de previsão legal. Cabe referir, que ao 
contrário do que ocorre no Direito Privado, no âmbito da esfera pública, o ente público 
deve obedecer à previsão legal, não podendo dela afastar-se ou dar nova interpretação. 
Todavia, a retificação de pronunciamento é direito expresso do Vereador solicitante, o qual 
deverá indicar qual trecho deseja retificar, bem como os termos que sugere que lá constem. 
A aceitação de retificação deve ser deliberada pelo Plenário. É o parecer. Carazinho, 18 de 
Fevereiro de 2008. Renato Trombetta Consultor Jurídico Ricardo Xavier da Cruz Assessor 



Jurídico Presidente vereador Cláudio Santos convido o vereador Felipe Salvia pra que 
descida então o que Vossa Excelência quer fazer em relação ao parecer Jurídico Vereador 
Felipe Salvia questão de ordem. Eu vou retificar a ata amanhã de manha, por escrito lhe 
passarei para que a Andréia, faça a retificação, ou a Neiva faça. Presidente vereador 
Cláudio Santos conforme o parecer jurídico então tem que ser feito então a sua retificação  
da ata com relação as colocações que vossa excelência fez. Nada mais havendo a tratar e 
sobre a proteção de Deus declaro encerrada a presente reunião e convoco os senhores 
vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada dia 25/02/08 as 19:30 hs. Aos 
senhores vereadores, servidores e a todos muito obrigado e boa noite.  
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