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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 17/03/08; Convido o Vereador Adroaldo de Carli, para proceder à leitura 
de um trecho da Bíblia e convido a todos para que se posicionem em pé; (leitura da 
bíblia); Coloco em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 03/03/08, da mesma forma 
a ata do dia 10/03/08, não havendo vereador que queira se pronunciar coloco em 
votação, aprovada a ata por unanimidade. Convido o Vereador Adroaldo de Carli para 
secretariar os trabalhos em a doc e imediatamente peço que ele faça a leitura do 
expediente da presente reunião; Secretario Vereador Adroaldo de Carli Expediente 
Reunião Ordinária 17 de março de 2008 Of. 046/08 do Executivo Municipal, encaminha 
Projeto de Lei n° 032/08 o qual autoriza a abertura de Crédito Suplementar no Orçamento 
da Câmara, no valor de R$ 120.000,00. Of. 05/08 da Defensoria Pública do Estado do Rio 
Grande do Sul, acusando o recebimento do OD 240/08 que trata de uma moção de apoio 
do Vereador Felipe Sálvia em solidariedade à Paralisação dos Defensores Públicos do 
Estado do Rio Grande do Sul. Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação 
de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, no valor de R$ 86.854,00. IBRAP 
convida para curso O Controle Interno na Administração Pública de 03 a 04 de Abril em 
Porto Alegre. Encontro Nacional dos Vereadores “ AUTONOMIA DO PARLAMENTO 
PÚBLICO MUNICIPAL” de 25 a 28 de março em Brasília. ABRASCAM convida para curso 
de Orçamento Público - ênfase LDO e LDO 2009 O Presidente da ASCAMAJA convida o 
Presidente desta Câmara para a reunião que visa tratar sobre a viagem à Brasília no mês 
de abril. A reunião realizar-se-á no dia 19 de março às 19 hs na Câmara Municipal de 
Quinze de Novembro. Of. 047/08 do executivo municipal encaminha projeto de lei n° 
033/08 o qual autoriza o Poder Executivo a firmar convênio para a cedência de 
professores nos termos da Lei Mun. 4.494/93 para associação de Pais e Amigos 
Excepcionais – APAE. Of 048/08 do executivo municipal encaminha projeto de lei n° 
034/08 o qual dispõe sobre a licença para a realização de “Pedágios” e revoga a lei 
municipal n° 3369/83. Of. 049/08 do executivo municipal encaminha o projeto de lei n° 
035/08 o qual declara situação de emergência, autoriza a contratação emergencial de 1 
(um) Fonoaudiólogo. Presidente Vereador Cláudio Santos a seguir convido o secretário 
Adroaldo de Carli para fazer a leitura das indicações apresentadas pelos senhores 
vereadores na presente reunião; Secretário Vereador Adroaldo de Carli indicações: I. 
462/254/08 Solicita ao setor competente da Sec. de Obras a remoção de entulhos na Rua 
Alexandre da Motta nº 1182, Bairro Sommer;Vereador Cláudio Santos PSDB I. 
463/255/08 Solicita a realização de melhorias na ponte localizada na Rua Visconde de 
Pelotas, Bairro Princesa Vereador Cláudio Santos PSDB I. 464/256/08 Solicita a 
realização de melhorias na Rua Fioravante Piva (trecho compreendido entre as Ruas 
Bernardo Paz e Anita Garibaldi), pois encontra-se com muito buracos e valetas em sua 
extensão. Solicitação de moradores; Vereador Cláudio Santos PSDB I. 465/257/08 
Emendas do vereador Vilson Paese PDT indicações Solicita trabalhos de conserto do 
calçamento da Rua 15 de novembro no bairro Centro por estar em péssimas condições 
de trafegabilidade. Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de calçamento ou 
asfaltamento da Rua Antônio Pasin no bairro Dileta. Solicitação dos moradores; Solicita 
trabalhos de recapeamento asfáltico da Rua Belo Horizonte no bairro Hípica. Solicitação 
dos moradores; Solicita trabalhos de melhoramentos da parada de ônibus localizada na 
AV. São Bento abaixo da empresa Divisa, que a mesma seja ampliada, devidamente 



coberta e que seja colocado um banco na mesma para maior conforto dos que 
necessitam do transporte Público. Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de 
instalação de bancos na parada de ônibus da Gare, para que idosos, gestantes, mulheres 
com criança de colo possam aguardar o ônibus com mais conforto e tranqüilidade. E 
solicitamos ao setor competente que instale bancos em todas as paradas de ônibus para 
facilitar a espera dos usuários do transporte público. Vereador Vilson Paese PDT.  I. 
466/258/08 Solicita a secretaria de obras a realização de operação tapa buracos na rua 
Guilherme beccon, b. Vila Rica. Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 467/259/08 Solicita a 
realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua Barão do Cotegipe, B. 
Fábio; Vereador Jaime Fragoso PSDB  I. 468/260/08 Solicita a realização de melhorias 
em toda a extensão da Rua Coroados, B. Princesa Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 
469/261/08 Solicita a realização de melhorias no calçamento da Rua Tamoios, B. 
Broecker; Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 470/262/08 Solicita ao setor competente a 
substituição de telhas quebradas do abrigo de parada de ônibus localizado na Rua 
Sarandi, B. Fey; Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 471/263/08 Solicita a substituição do 
telhado do abrigo de parada de ônibus localizado na Rua Sen. Salgado Filho, próximo a 
Madeireira Pilger, B. São Jorge; Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 472/264/08 Solicita a 
realização de limpeza e corte da grama da Praça da Rua Coroados, em frente ao Centro 
Comunitário do Bairro Princesa; Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 473/265/08 Solicita que 
seja efetuado a limpeza da sanga existente na baixada da Glória. Vereador Paulino de 
Moura PTB I. 474/265/08 Solicita ao Executivo Municipal para que determine o setor 
competente, o patrolamento e limpeza da rua João Saldanha dos Santos 06 no bairro 
Passo D’ Areia; Vereador Paulino de Moura PTB  I. 475/266/08 Indicações do Vereador 
Luiz Leite PDT Solicita que seja efetuado trabalhos de canalização da rede de esgoto na 
rua Itararé do chamado “bigode do prefeito” até o Mercado Casa do Pão,no bairro Centro. 
Solicitação da Associação dos moradores do bairro que reclamam do mal cheiro, 
principalmente em dias chuvosos e também da proliferação de insetos e roedores devido 
ao esgoto; Solicita trabalhos de capina e limpeza das ruas Rio Negro trecho abrangendo 
as ruas Caçapava, Cid Bivar da Rocha, Gervásio Leite e Vitor Hugo Fetzer e rua Marcilio 
Silveira, ambas no bairro Floresta; Solicita lixeiras e bancos nas paradas de ônibus na Av 
Mauá. Solicitação dos usuários que reclamam da falta de local apropriado para depósito 
de lixo e também da ausência de bancos para a espera dos coletivos urbanos, pois 
muitas vezes gestantes, idosos e crianças sentam-se no chão aguardando os ônibus; 
Solicita trabalhos de reparação com urgência na estrada velha que liga a estrada de Mata 
Cobra a cidade de Almirante Tamandaré do Sul. Solicitação dos proprietários rurais que 
em dias chuvosos não conseguem deslocar-se com seus veículos, principalmente os 
pesados, para a entrega de leite e outros produtos devido à precariedade e difícil 
trafegabilidade que a referida estrada encontra-se; Solicita trabalhos de patrolamento, 
cascalhamento compactação e limpeza da rua Arthur Pedro Diehl, no bairro Hípica. 
Solicitação dos moradores da rua; Solicita trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica 
da rua Fernando Ferrari, no bairro São Jorge. A referida rua encontra-se com inúmeros 
buracos que dificultam a trafegabilidade; Solicita ao Departamento Municipal de Trânsito, 
efetue a pintura do quebra mola existente em frente ao Mercado Trabalhador na rua 
Senador Salgado Filho, no bairro Conceição; Solicita trabalhos de capina e limpeza na rua 
Nestor Sampaio de Quadros, no bairro Alvorada.Solicitação dos moradores da rua; 
Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua 
Ernesto G. Keller, no bairro São Jorge. Solicitação dos moradores que reclamam 
precariedade em que encontra-se a rua, dificultando a trafegabilidade principalmente para 
os motociclistas; Solicita trabalhos de capina e limpeza na rua Vieira de Castro, no bairro 



Laranjal. Solicitação dos moradores da rua; Solicita trabalhos de reparos na pavimentação 
asfáltica da rua Gaviões, no bairro Conceição. Solicitação dos moradores da rua; Solicita 
trabalhos de capina, limpeza e canalização na rua Guaranis, no bairro São Jorge. 
Indicações estas do Vereador Luiz Leite PDT I. 476/267/08 Solicita a Sec. de obras para 
que tape com a maior brevidade possível um buraco em frente ao nº 137 da rua Rufino 
Leal bairro Sommer; Vereador Cláudio Santos PSDB I. 477/268/08 Solicita ao DPTº de 
Transito que providencie o corte de galhos de arvore que impedem a visibilidade da placa 
indicativa esquina da rua Marechal Floriano com a rua Bernardo Paz em frente à casa da 
Dengue. Vereador Cláudio Santos PSDB I. 478/269/08 Solicita a realização de trabalhos 
de limpeza, roçar, capina dos matos e construção de um abrigo maior da parada do 
ônibus na Av. Flores da Cunha, próximo ao nº. 5717, Bairro Fey. Solicitação dos usuários 
do transporte coletivo; Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 479/270/08 Solicita que seja 
efetuado a construção de uma lombada próximo ao cruzamento das Ruas Dinarte da 
Costa com a Rua Benjamin Constant, Bairro Sassi. Solicitação dos moradores devido ao 
excesso de velocidade dos carros e muitas vezes ocasionando colisões e acidentes com 
mortes das vítimas. Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 480/271/08 Solicita com 
urgência para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de patrolamento, 
cascalhamento, melhorias no escoamento das águas das chuvas e conserto do abrigo da 
parada do ônibus no final da Rua Sarandi, Bairro Cantares. Solicitação dos moradores e 
motoristas; Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 481/272/08 Solicita a realização de 
melhorias, reperfilagem asfáltica na Av. Flores da Cunha próximo ao nº. 2743 (Pizzaria 
Baiká), Bairro Glória. Solicitação dos motoristas; Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 
482/273/08 Solicita a realização de melhorias, reperfilagem asfáltica na Av. Flores da 
Cunha próximo aos trilhos da viação férrea, Bairro Sassi / Glória. Solicitação dos 
motoristas Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 483/274/08 Solicita, com urgência, re-
pintura do quebra-molas da rua Silva Jardim em frente ao número 474 no bairro Loeff. 
Vereador Josélio Guerra PMDB I. 484/275/08 Solicita que seja efetuada a  colocação de 
mais paradas de ônibus com cobertura na Avenida Mauá esquina com a rua Pedro 
Vargas; Vereador Josélio Guerra PMDB I. 484/276/08 Solicita que seja efetuado a 
colocação de faixas de seguranças na Avenida Mauá esquina com a Rua Pedro Vargas; 
Vereador Josélio Guerra PMDB I. 486/277/08 Solicita que seja efetuado a construção de 
calçada para pedestres Avenida Mauá entre as Ruas Bernardo Paz e a rua Pedro Vargas; 
Vereador Josélio Guerra PMDB I. 487/278/08 Reiterando o pedido para que a Secretaria 
de Obras realize conserto da Onorato Picinni no Bairro Dileta; Vereador Josélio Guerra 
PMDB I. 488/279/08 Solicita que sejam tomadas providências urgentes quanto à 
manutenção tanto na limpeza quanto na estrutura dos banheiros públicos na Praça Albino 
Hillebrandt; Vereador Felipe Sálvia PDT I. 489/280/08 Solicita que seja feito um quebra-
molas na Rua Alagoas, entre a Rua São Paulo e Amazonas, pois há um grande número 
de veículos que trafegam pelo local em alta velocidade, colocando em risco a segurança 
dos pedestres. Vereador Felipe Sálvia PDT I. 49+0/281/08 Solicita que se estude a 
possibilidade de colocação de um toldo e de bancos na parte externa do Posto de Saúde 
do Bairro Oriental, Vereador Felipe Sálvia PDT I. 491/282/08 Solicita que sejam tomadas 
providências urgentes quanto à construção de banheiros junto ao Terminal Rodoviário e 
Praça Iron Louro Baldo Albuquerque; Vereador Felipe Sálvia PDT I. 492/283/08 Solicita 
que sejam estudas mudanças no sistema de funcionamento das sinaleiras instaladas na 
Av. Flores da Cunha, pois temos ouvido constantes reclamações quanto ao tempo de 
espera no sinal vermelho; Vereador Felipe Sálvia PDT. Seriam essas sr. Presidente as 
indicações para a presente reunião. Presidente Vereador Cláudio Santos Solicito ao 
secretario vereador Adroaldo de Carli para que faça a leitura dos requerimentos 



apresentados pelos senhores vereadores na reunião desta noite Secretário Vereador 
Adroaldo de Carli  requerimentos apresentados pelos srs. Vereadores R. 493/067/08 O 
vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após submetido aprovação do 
plenário seja enviado oficio a CRT Brasil telecom, para que providencie a instalação de 
um telefone publico orelhão próximo as paradas de ônibus no terminal iron louro baldo 
Albuquerque Vereador Luiz Leite PDT R. 494/068/08 O vereador abaixo assinado requer 
na forma regimental que após submetido aprovação do plenário Solicita que seja enviado 
oficio ao Dr Nelson Spritzer parabenizando pela brilhante palestra apresentada a direção 
e funcionários e familiares  dos Supermercado Economia ocorrido no dia 16 do corrente. 
Vereador Cláudio Santos PSDB. R. 495/069/08 Solicita que, seja enviado ofício as 
Centrais Elétricas de Carazinho – Eletrocar, na pessoa do Sr. Diretor-presidente, Romeu 
Giacomelli, solicitando ao departamento técnico da empresa para que seja feita a troca 
das lâmpadas fracas e colocação de lâmpadas mais potentes em toda a extensão da Rua 
Bandeirantes localizada no Bairro Operária. Solicita também a substituição das lâmpadas 
fracas por lâmpadas mais potentes na Rua Belo Horizonte, localizada no Bairro Hípica. 
Solucionando definitivamente este problema da escuridão nas ruas, zelando pela 
segurança dos pedestres, universitários, motoristas e moradores destas localidades. 
Solicitação dos moradores, motoristas e pedestres. Vereador Adroaldo De Carli PMDB R. 
496/070/08 Solicita que seja enviado oficio, com votos de profundo pesar aos familiares 
do jovem Fabrício Stummer, pelo seu falecimento ocorrido no dia 15 de março do 
corrente. O motivo desta preposição é devido ao ótimo trabalho que este jovem prestava 
a secretaria de obras sempre com dinamismo e boa vontade. A todos os familiares do 
inesquecível fabrício stummer, os nossos mais sinceros pêsames pelo infausto ocorrido 
Vereador Paulino de Moura PTB E Vereador Antonio Azir PTB Presidente Vereador 
Cláudio Santos Solicito ao secretario vereador Adroaldo de Carli para que faça a leitura 
das moções apresentadas pelos senhores vereadores Secretário Vereador Adroaldo de 
Carli moções apresentadas pelos senhores vereadores. M.N 498/083/08 Solicita que, 
seja enviado ofício de cumprimentos ao Deputado Vieira da Cunha que assumiu a 
presidência nacional do Partido Democrático Trabalhista – PDT, no dia 11/03/2008. É com 
satisfação que parabenizo pela conquista, desejo-lhe muita força, coragem e liderança, 
convicto que através da credibilidade de seu nome, fidelidade aos compromissos 
nacionalistas e em defesa dos princípios trabalhistas abraçados, realizará uma gestão de 
muito sucesso e conquistas frente a um dos maiores partidos do país. O PDT não teme a 
luta e trabalha pela construção de uma alternativa melhor para o povo brasileiro, como 
disse nosso líder maior Leonel Brizola: “Nós nascemos, nos organizamos como partido e 
existimos para o desempenho de grandes responsabilidades. Não apenas para eleger um 
ou outro. Não apenas para participar de uma ou outra função. Nós nascemos e existimos 
como partido político para mudar o Brasil. Vereador Luiz Leite PDT M. 499/084/08 Solicita 
que, seja enviado ofício de cumprimentos ao ex vereador desta Casa Sr. Ronaldo 
Nogueira de Oliveira parabenizando pela posse como presidente da Fundação Gaúcha do 
Trabalho e Ação Social - FGTAS, ocorrido neste dia 12/03/2008. É com grande satisfação 
que parabenizo-o pela conquista, pois através dos excelentes trabalhos prestados em 
outros departamentos, assume agora um novo desafio frente à Fundação que desenvolve 
ações de intermediação de mão-de-obra, orientação e informação sobre mercado de 
trabalho, qualificação social e profissional, além de ações sociais que visam à promoção 
da cidadania a partir de atividades voltadas para saúde, assistência social, educação, 
cultura, esporte e lazer.; Vereador Luiz Leite PDT sendo que há também uma moção 
contendo o mesmo teor do Vereador Adroaldo De Carli PMDB Presidente Vereador 
Cláudio Santos  questão de ordem Vereador Paulino de Moura Vereador Paulino de 



Moura  sr. Presidente só pra ajudá-lo na  semana passada entrei com uma moção aonde 
os 10 vereadores fizeram essa moção e pela grandeza do cargo do Ronaldo vem assumir 
solicitaria ao 1º autor que é o Luiz Leite, o 2º Adroaldo de Carli se nós pudéssemos fazer 
no nome dos 10 vereadores, daí não precisa subscrever. Seria isso obrigado Secretário 
Vereador Adroaldo De Carli  sr. Presidente na minha pessoa nós concordamos 
plenamente e quem sabe juntamos as duas com o mesmo teor e faremos uma então de 
autoria de todos os vereadores desta casa e passaremos colher as assinaturas  caso o 
vereador quiser assinar. M. 500/085/08 Solicitam que, seja enviado ofício parabenizando 
a Comissão Organizadora da 9ª Edição da Expodireto Cotrijal 2008, pela excelência da 
Feira, que superou as expectativas nas vendas e bateu o recorde de visitação e 
negociações durante os 05 (cinco) dias de atividades, comprovando mais uma vez a 
importância do Agro negócio para com toda a população do estado e do país. Ao todo, 
foram mais de 153 mil (Cento e cinqüenta e três mil) visitantes e um total de R$ 268 
milhões (Duzentos e sessenta e oito milhões de reais) na comercialização, conforme o 
balanço divulgado pelo presidente da Cotrijal na tarde da sexta-feira. A Expodireto Cotrijal 
2008 ofereceu uma grande variedade de opções em produtos e serviços para quem 
trabalha com agricultura e pecuária, desde a pequena até a grande propriedade rural. 
Parabenizamos Através do Sr. Presidente da Cotrijal Nei César Mânica, por ter se 
mostrado como a melhor maneira de organizar a atividade econômica, agropecuária, pois 
através dela, o agricultor consegue conhecer o funcionamento dos mercados, ganhar 
poder de negociação e formar preços competitivos. Vereador Adroaldo De Carli e 
Vereador Josélio Guerra PMDB M. 501/086/08 Solicita que, seja enviado ofício 
parabenizando a Secretaria de Educação e Cultura, na pessoa da Sra. Elizabete Roessler 
de Medeiros, pela solenidade de lançamento do projeto: “Leituras: enriquecendo 
caminhos”, realizada no dia 12 de março de 2008 no terminal Iron Baldo Albuquerque; 
Vereador Adroaldo De Carli PMDB M. 502/087/08 Solicita que seja enviado oficio de 
cumprimentos ao Sr. Edgar de Quadros, ex-carazinhense que saiu do nosso município e 
representa muito bem a todos nós no município d Irai, como Patrão do CTG Minuano 
onde realiza um belo trabalho comunitário, com relevantes serviços sociais, sempre 
solidário com os menos favorecidos. Vereador Paulino de Moura PTB M. 503/088/08 
Solicita que, seja enviado ofício parabenizando a jovem: Carine Prestes de Matos pelo 
titulo de a mais Bela Comunitária, Luana Pilger, pelo titulo de 1ª Princesa, Jaqueline da 
Silva 2ª princesa e Claudia Silva pelo titulo de miss Simpatia em concurso realizado dia 16 
do corrente no Ginásio de Esportes da UACC. Vereador Cláudio Santos PSDB e 
Vereador Luiz Leite PDT  M. 504/089/08 Solicita que após aprovado em plenário seja 
enviado oficio parabenizando a direção e funcionários da radio gazeta AM pela festa em 
comemoração aos 26 anos Vereador Cláudio Santos PSDB seriam essas as moções 
apresentadas pelos vereadores na noite de hoje sendo que aguardaremos a moção de 
autoria de todos os vereadores  referente ao cargo assumido pelo nosso ex-colega 
vereador Ronaldo nogueira de oliveira, como presidente da FGTAS. Dando 
prosseguimento as moções M. 505/090/08 Solicita que, seja enviado oficio de 
cumprimentos a Ulbra (Universidade Luterana do Brasil) na pessoa da coordenador do 
curso de design Sr. Daniel Quintana Sperb, pelo reconhecimento do Mec na qualidade do 
curso de Design. È conquistas como esta que fazem com que nosso município se 
destaque na área da educação, proporcionando aos moradores de Carazinho e região um 
ensino superior de ótima qualidade. A todos os que trabalharam para que este curso 
tivesse um destaque tão importante em âmbito nacional, nossas mais sinceras 
congratulações. Vereador Vilson Paese PDT M. 506/091/08 e mesmo teor Vereador Luiz 
Leite PDT M. 507/092/08 Solicita que, seja enviado ofício ao Presidente do Sindicato dos 



Empregados no Comércio de Carazinho, Sr. Ivomar de Andrade, cumprimentando-lhe 
pelo aniversário de 27 anos comemorado no último dia 12 de março. Recebam desta 
forma, os cumprimentos e o reconhecimento deste Poder Legislativo Municipal de 
Carazinho, que muito orgulha-se em poder homenageá-los, pois é uma entidade que tão 
bem representa grande parte da classe trabalhadora de nosso município, lutando sempre 
para assegurar os direitos dos trabalhadores comerciários com dignidade, seriedade e 
competência. Desejamos que possam sempre dar continuidade a este trabalho sério e 
honesto que vem sendo realizado, colocando sempre em primeiro plano aquilo que é 
melhor para seus associados, mesmo que para isso tenha que enfrentar grandes batalhas 
para assegurar a todos seus direitos previstos em lei. Vereador Felipe Sálvia PDT. M. 
508/093/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido 
ao plenário seja enviado oficio parabenizando a direção do supermercado economia a 
pela atitude em dividir resultados entre os funcionários. Creio que tal exemplo deveria ser 
seguido por outras empresas em nosso município. Vereador Cláudio Santos PSDB 
Vereador Adroaldo De Carli Questão de ordem senhor presidente. Presidente 
Vereador Cláudio Santos questão de ordem vereador Adroaldo de Carli. Vereador 
Adroaldo De Carli em nome da bancada do PMDB gostaria de solicitar se tiver 
concordância das demais bancadas aqui representadas para que seja suprimido o 
intervalo regimental e também o grande expediente e passarmos imediatamente a ordem 
do dia com apreciação das moções, requerimentos  e projetos em bloco. Presidente 
Vereador Cláudio Santos coloco em apreciação então a sugestão do Vereador Adroaldo 
De Carli de suprimir o intervalo regimental, o grande expediente. Bancada do PTB, 
Vereador Paulino de Moura concorda. Bancada do PSDB Vereador Jaime Fragoso 
concorda Sr. Presidente. Bancada do PDT Vereador Vilson Paese  De acordo sr. 
Presidente, que seja suprimido o intervalo  e o grande expediente.  Presidente Vereador 
Cláudio Santos conforme solicitação do vereador Adroaldo de Carli PMDB, então esta 
suprimido o intervalo regimental e também o grande expediente passando imediatamente 
a ordem do dia. Questão de ordem Vereador Vilson Paese. Vereador Vilson Paese 
aproveitando então o pedido de suprimir o intervalo e o grande expediente que nós 
também façamos a votação de requerimentos, moções e projetos em bloco, se assim os 
demais colegas entenderem. Vereador Paulino de Moura questão de ordem Presidente 
Vereador Cláudio Santos questão de ordem vereador Paulino de Moura  Vereador 
Paulino de Moura  referente a uma moção ao sindicato dos comerciários eu gostaria que 
fosse em destaque Presidente Vereador Cláudio Santos  em destaque então a moção 
referente ao sindicato dos comerciários. Convido o Secretário Vereador Adroaldo De Carli 
para fazer a leitura do numero e autor dos requerimentos.  Secretário Vereador 
Adroaldo De Carli  requerimentos para apreciação em bloco. Requerimento de nº 01 de 
autoria do vereador Luiz Leite PDT, requerimento de nº 04 de autoria do Vereador 
Adroaldo De Carli PMDB, requerimento de pesar sr. Presidente, esse nós deixamos, 
seriam então dois requerimentos de nº 01 e nº 04. Presidente Vereador Cláudio Santos 
coloco em discussão a urgência dos requerimentos. Não havendo vereador que queira 
discutir os requerimentos, coloco em votação a urgência dos requerimentos, aprovados 
por unanimidade. Colocamos agora em discussão agora os requerimentos com as 
urgências já aprovadas. Não havendo vereador que queira discutir  coloco em votação os 
requerimentos, vereadores que concordam permaneçam como estão os contrários se 
manifestem, aprovado os requerimentos por unanimidade. Convido o sr. Secretario para 
que faça a leitura do nº e autor das moções.  Secretário Vereador Adroaldo De Carli 
moções para apreciação em bloco de autoria do vereador Luiz Leite de nº 01, de autoria 
do vereador Cláudio Santos de nº 02,  de autoria do vereador Luiz Leite PDT de nº 04, de 



autoria do Vereador Vilson Paese de nº 05, de autoria dos Vereadores Adroaldo De Carli 
e Vereador Josélio Guerra de nº 06, de autoria do Vereador Adroaldo De Carli PMDB nº 
08, subscrito pelo Vereador Felipe Sálvia, de autoria do Vereador Paulino de Moura de nº 
09, de autoria do Vereador Luiz Leite PDT de nº 10, e de autoria do Vereador Cláudio 
Santos PSDB de nº 11, e também de autoria do Vereador Cláudio Santos PSDB de nº 12. 
Seriam essas as moções para apreciação em bloco. Presidente Vereador Cláudio 
Santos Solicito ao vereador Adroaldo de Carli secretário a doc para que faça a leitura da 
moção assinada pelos 10 vereadores.  Secretário Vereador Adroaldo De Carli  Moção 
para ser incluída junto as apreciações em bloco. Os vereadores abaixo assinados 
solicitam na forma regimental que após submetido ao plenário para aprovação seja 
enviado oficio de comprimentos ao ex vereador desta casa,  Sr. Ronaldo Nogueira de 
Oliveira parabenizando pela posse como presidente  da Fundação gaúcha do trabalho e 
ação social  FGTAS, ocorrida no dia 12 de março de 2008. É com grande satisfação que 
lhe parabenizamos pela conquista através deste excelente trabalho prestado em outros 
departamentos, assume um novo desafio frente a fundação  que desenvolve ações de 
intermediações,  mão de obra, orientação e informação sobre o mercado de trabalho, 
qualificação social e profissional ,alem de ações sociais que visam a promoção  da 
cidadania a partir das atividades voltadas a saúde, a assistência social, cultura, esporte e 
lazer. Confiando no seu desempenho de absoluto  sucesso. Sala Antonio Libório Bervian, 
17/03/08, moção essa de autoria de todos os vereadores desta casa.  Presidente 
Vereador Cláudio Santos coloco em discussão a urgência das moções, não havendo 
vereador que queira discutir a urgência, coloco em votação as urgências das moções, 
vereadores  que concordam permaneçam como estão os contrários se manifestem, 
aprovada a urgência por unanimidade. Esta em discussão as moções com as urgências já 
aprovadas. Vereador Adroaldo De Carli PMDB para discussões das moções Vereador 
Adroaldo De Carli sr. Presidente, srs. Vereadores, demais pessoas que encontram-se 
nesta casa, a imprensa aqui presente, suplente Marcos Soares PTB também presente, sr. 
Silveira, a nossa saudação. Nós não poderíamos de vir aqui sr. Presidente e destacarmos 
alguns requerimentos de minha autoria, alias os dois, nós também somos autores, da 
questão já que nos deixa muito satisfeitos e já comentamos a semana passada que seria 
a posse do ex-vereador desta casa, vereador Ronaldo Nogueira de Oliveira, como 
presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social e temos a certeza que o 
Ronaldo fará um bom trabalho e este vereador em tudo que puder ira colaborar também 
com este feito. Carazinho recebe um destaque e nesta sua posse que não só agradou 
Ronaldo mas como esta o nome de Carazinho também por ser daqui e também dizer que 
o Ronaldo como vereador sempre tem atuado muito intensamente na questão do trabalho 
e na questão de geração emprego e na questão social. Então temos certeza que o 
Ronaldo que a sua sensibilidade e o seu conhecimento nesta área irá trazer muito 
sucesso a fundação gaúcha do trabalho e em conseqüência também ao nome pessoal do 
vereador. Também apresentamos um requerimento a Cotrijal, dado a 9ª edição da 
Expodireto Cotrijal 2008, na qual mais uma vez cumpriu a sua expectativa inclusive 
aprimorando cada vez mais esse grande trabalho desenvolvido pela Cotrijal frente a esta 
feira de agro negócios. Nós temos conversado com diversas pessoas de outras regiões, 
de outros estados e a Cotrijal e Expodireto esta, sr. Presidente, srs. Vereadores, se não a 
principal mas uma das principais feiras de agro negócios do Brasil. Então nós temos 
realmente inserido no contexto de grandes feiras que alavancam o desenvolvimento  da 
nossa região. Então nós sabemos que Carazinho e região a principal atividade econômica 
é o agro negocio e é por ai que nós devemos explorar cada vez mais e a contribuição com 
a  expodireto que nos dá neste sentido é muito grande, tendo em vista que lá não são só 



apresentados os equipamentos utilizados nesta atividade de ultima geração como 
também alem das suas atividades como também temos diversas palestras, fórum da soja, 
o que nós traz grande conhecimento, também ao nosso produtor e a todos que estão ali 
nesta atividade. Também nós destacamos que  nós estivemos quinta feira a tarde 
visitando, também vimos lá o pavilhão que era utilizado pela agricultura familiar, muito 
importante onde ali nós observamos o pequeno agricultor produzindo seus produtos, 
embalando e comercializando, um local de comercio e apresentação destes produtos 
realmente excelentes o que nos deixou bastante satisfeitos que lá também não só se 
destaca o grande agricultor, mas também os pequenos agricultores que tiveram seu 
espaço através do pavilhão da agricultura familiar. Realmente é algo muito bom a sua 
organização o que vem aprimorando a cada ano o que quer dizer que nossa região 
realmente tem condições de realizar grandes eventos. E nisso que  ficou a certeza, não 
só Não me Toque, mas Carazinho também esta inserido no contexto que nós temos todas 
as condições  de realizar grandes eventos e a expodireto é uma prova disso, como as 
maiores ou melhor feira  de agro negocio do Brasil, e isso ai realmente despertou 
inclusive interesse de pessoas do exterior que tem demonstrado e também participado e 
elogiando muito a organização desta feira, então realmente nos deixa muito orgulhosos 
carinho também acredito que ganha com isso, porque queira ou não esta no nosso 
contexto regional Não me Toque, e a cotrijal também aqui em Carazinho tem a sua 
unidade, a sua participação efetiva no mercado de agro negócios da nossa cidade. Então 
seria isso sr. Presidente, srs. Vereadores, e acredito que essa dinâmica e esse trabalho 
que a cotrijal tem feito nesta feira isso vem valorizar não só o agro negócios mas também 
as pessoas inseridas neste contexto. Muito obrigado. Presidente Vereador Cláudio 
Santos antes de passar a palavra ao vereador Paulino de Moura, para a discussão das 
moções devolvo os trabalhos para o Presidente Vereador Luiz Leite, que esteve impedido 
de abrir essa reunião por estar também em outra reunião em sua sala a presidência, e 
após vai explanar o porque da sua reunião. Passo a presidência ao Vereador Luiz Leite. 
Muito obrigado ao Vereador Adroaldo De Carli por ter secretariado em a doc. Presidente 
Vereador Luiz Leite  antes ainda de conceder a palavra ao Vereador Paulino de Moura 
quero cumprimentar os senhores vereadores, servidores da casa, a imprensa escrita e 
falada, demais pessoas que se fazem presentes na reunião no plenário, nossa defensoria 
publica de Carazinho que se faz presente Dra. Fátima, nosso 11º vereador que esta 
sempre presente na casa do povo assistindo as reuniões e anteriormente   vereador 
Paulino, gostaria de solicitar aos senhores vereadores o tempo de 10, 15 minutos depois 
da discussão das moções para que as doutoras que estão presentes aqui possam falar 
sobre os problemas que elas vem enfrentando com referencia a defensoria publica  de 
Carazinho. Houve um requerimento desta casa do Vereador Felipe Sálvia que foi 
aprovado por unanimidade enviado a defensoria publica em reunião a pouco no gabinete 
da presidência nós estivemos conversando bastante e elas tem muita coisa interessante 
para colocar aos senhores vereadores e a imprensa aqui presente. Então eu gostaria que 
depois de encerrado as discussões das moções das moções e a votação das mesmas 
para que a gente possa abrir um espaço para que elas possam se pronunciar na tribuna 
da casa do povo. Com a palavra o Vereador Paulino de Moura Vereador Paulino de 
Moura sr. Presidente, srs. Vereadores, a imprensa aqui presente, ao suplente de 
vereador Marcos Soares, as demais pessoas que nos dão a honra de estar nesta casa, as 
defensoras publicas do nosso município e que alegria Vereador Antonio Azir, me dá 
estando nesta tribuna desta casa, quando muitas vezes então o Vereador Antonio Azir 
presidente desta casa, nós lutamos para que viessem mais defensores públicos para o 
nosso município, isso nos deixa feliz e saber do trabalho que vocês executam lá no fórum 



em prol da nossa comunidade e então com certeza o que vocês irão nos explanar só vai 
confirmar o trabalho que vocês executam e com certeza absoluta esta casa teve 
demonstração aonde esta os 10 vereadores  ao lado de vocês. Mas não precisamos estar 
fisicamente, mas nós demonstrando através  do requerimento do Vereador Felipe Sálvia, 
nós estamos em espírito e verdade e com certeza este trabalho vai continuar e vocês vão 
prestar e sempre prestar um bom serviço a nossa comunidade,  com prazer eu escutarei 
a explanação de vocês. Sr. Presidente, srs. Vereadores para nossa felicidade  que na 
ultima quarta-feira teve a posse do vereador, sempre vereador, sempre candidato a 
deputado  Ronaldo Nogueira, na FGTAS, onde para nossa surpresa felizmente aqueles 
vereadores que lá estavam, a casa estava lotada, a concorrência muitos prefeitos, muitos 
vereadores, muitos secretários de estado, isso demonstra que o Ronaldo, no estilo dele, 
ele construiu amigos, construiu evoluções na sua vida, então eu fico muito feliz porque a 
gente teve participação decisiva nesta indicação do Ronaldo como diretor presidente da 
FGTAS, onde eu estou a três anos na frente desta casa e muito Carazinho vai ganhar 
com isso, quando eu bato na tecla dos cursos de qualificação. Carazinho com certeza 
com a instalação definitiva da aurora, com a posse do Ronaldo como presidente da 
FGTAS e esse recurso vem   através do FAT, do fundo de amparo ao trabalhador, que é 
recurso da população para que nós podemos fazer cursos de qualificação nas pessoas do 
nosso Município. Também sr. Presidente, srs. Vereadores, eu estive este final de semana 
a trabalho até sexta feira e no sábado e domingo, fiquei com minha esposa em Irai. Eu 
quero relatar um fato que me deixou muito feliz porque eu fui convidado pra ir até um CTG 
e quando eu adentro nesse CTG lá esta um senhor humilde o seu Edegar  De Quadros, 
um carazinhense nato morando lá a 23 anos assumindo a patronagem do CTG. Eu fiquei 
extremamente orgulhoso porque é um sr. De cor, simples que estava representando 
Carazinho lá em Irai, quem sonharia com isso e quis Deus que eu estivesse naquele 
momento acompanhado do prefeito municipal de Irai, o qual é do PDT, um excelente 
prefeito, um bom prefeito, e eu estive nesta janta Sr. Presidente e a felicidade era tão 
grande de ver aquela pessoa simples comandar um CTG, lá em Irai. Então eu queria e fiz 
uma moção parabenizando esse senhor, então quão bom é ver carazinhenses cada vez 
chegando e galgando cargos maiores, pensem bem Ronaldo assume a presidência da 
FGTA, o seu Edegar assume a presidência do CTG Minuanos de Irai, então é a minha 
colocação, é a minha explanação e muito obrigado e até uma próxima oportunidade. 
Presidente Vereador Luiz Leite  continua em discussão Vereador Antonio Azir da 
bancada do PTB para discutir as moções  Vereador Antonio Azir    sr. Presidente, srs. 
Vereadores, as pessoas presentes na casa em especial as pessoas que compõe a 
defensoria publica de Carazinho, a nossa saudação. Não poderíamos deixar de utilizar 
este momento para que juntamente com os demais vereadores parabenizar a Cotrijal  e 
também na pessoa do Nei César Manica, pelo brilhante evento que foi mais uma vez a 
Expodireto. Isto é um orgulho não somente para Não me Toque, mas sim para toda a 
nossa região, nós que somos abrangidos pela nossa região e feira esta que a cada ano 
esta aumentando o volume de negócios, esta aumentando o numero de publico, esta com 
certeza se solidificando como uma das maiores do país. Também não podemos deixar de 
registrar a nossa alegria e satisfação do nosso ex companheiro  vereador desta casa 
Ronaldo Nogueira de Oliveira, porque assumiu uma importante, diria assim uma 
importante missão  junto ao governo do estado que é comandar a FGTAS, uma fundação 
muito importante porque envolve a questão do trabalho, que envolve a questão da 
assistente social, onde realmente nós temos que buscar desenvolver muito  no estado do 
RS e temos  certeza que com a sensibilidade que o Ronaldo possui, com o seu 
conhecimento nós teremos realmente  a FGTAS, com os objetivos voltados realmente a 



inserção daquelas pessoas  que mais necessitam realmente da atenção do nosso estado. 
Também queremos dizer que somos solidários ao movimento que a defensoria publica do 
RS vem realizando. Nós conhecemos o enorme volume de trabalho da defensoria publica 
possui, conhecemos também a qualidade deste trabalho e até via no jornal Zero Hora a 
diferença é muito grande entre um defensor publico, entre um promotor e entre um juiz. 
Então realmente a defensoria publica tem que buscar, tem que realmente ter apoio nas 
suas reivindicações e esta casa na semana passada que já aprovou por unanimidade um 
requerimento neste sentido e nós retornamos a dizer que conte conosco, pois se nós não 
estivermos ao lado de vocês  nós certamente não estamos do lado do povo, que é o povo 
mais humilde, o povo mais sofrido, aquele povo de situação econômica realmente difícil, 
que realmente precisa e utiliza a defensoria pública, que os advogados, os meus colegas, 
atendem aqueles que podem pagar, quando vê que aquele que cometeu um crime ou 
aquela mãe que busca desesperadamente, muitas vezes alimentos para o seu filho, que 
não tem condições de pagar a maioria realmente encaminha para a defensoria pública e 
lá estão as defensoras aqui de Carazinho fazendo um belo trabalho que a gente conhece 
no dia a dia, principalmente na área criminal,  na área de família, enfim todas as áreas 
onde são procuradas. Quero deixar aqui o meu reconhecimento e em nome da população 
de Carazinho o meu agradecimento pelo trabalho que vocês vem realizando e certamente 
são as palavras de todos os vereadores desta casa. Obrigado. Presidente Vereador Luiz 
Leite continua em discussão Vereador Felipe Sálvia bancada do PDT para discutir as 
moções Vereador Felipe Sálvia sr. Presidente, srs. Vereadores, pessoas que 
acompanham a reunião na casa do povo na noite de hoje, imprensa, radio gazeta, radio e 
jornal diário da manhã e defensoria publica. A semana passada sr. Presidente, srs. 
Vereadores fiz uma moção endereçada a defensoria publica por entender através da 
imprensa que a luta desta classe é uma luta justa. O que não é justo esse pessoal que 
trabalha tanto e eu sei disso que eu lido com a classe mais favorecida, o meu eleitor é um 
eleitor pobre, e sempre me procuram eu ajudo a encaminhar, digo aonde é, levo de carro 
até lá e sempre foram bem atendidos, eu não acho justo srs. Vereadores a distancia de 
um salário de um promotor, o de um juiz,  um defensor publico que  prestam um trabalho 
igual ou maior a um juiz ou um promotor que tem um orçamento próprio  e que me 
entristece  na vida política  Vereador Antonio Azir que é advogado, é que na política 
muitos que no passado votaram a favor e deixaram uma brecha pra acertar, hoje voltaram 
e votaram contra, por isso que me entristece muito, mas isso faz parte da política e eu 
não censuro ninguém, cada um faz o que quer, mas também paga depois, porque o povo 
é sábio e o povo vê onde tem erro, e existiu muito erro neste processo do aumento do 
defensor. Também não deixaria sr. Presidente de dizer que estou muito contente 
Vereador Azir, o vereador Ronaldo com o cargo do Ronaldo FGTAS, muito contente 
mesmo, o Ronaldinho merece, é uma pessoa boa, um político bom, e que tenho certeza é 
motivo de orgulho para o partido do PTB, também a moção do Vereador Adroaldo De 
Carli que fez endereçado a Expodireto, ao Nei Mânica, ta de parabéns também  porque 
hoje como disse o Vereador Azir e de nível mundial, de nível internacional, o próximo ano 
nós teremos uma feira internacional em Carazinho, em Não me Toque que poderia ser em 
Carazinho, mas é vizinho esse evento e traz muitos dividendos os hotéis lotam, os 
restaurantes lotam, e Carazinho ganha também com isso. Muito Obrigado sr. Presidente. 
Presidente Vereador Luiz Leite continua em discussão as moções Vereador Cláudio 
Santos, bancada do PSDB Vereador Cláudio Santos sr. Presidente, colegas vereadores, 
pessoas que já foram anteriormente nominadas. Nós também gostaríamos de falar 
referente a alguns trabalhos apresentados nesta reunião, especialmente as moções onde 
nós parabenizamos a direção e funcionários da radio gazeta pelos 26 anos, que foram 



comemorados na ultima sexta feira sabendo também da responsabilidade de quanto este 
órgão de comunicação tem prestado a comunidade de Carazinho e também comunidade 
regional, então parabenizando a todos os funcionários e também a direção por esses 26 
anos. Nós gostaríamos também sr. Presidente de aproveitar e fazer uma moção de forma 
verbal, já que nós fazemos parte do quadro de voluntários da radio comunitária, que 
também comemorou os seus 5 anos de atividades ontem, mas por achar que algum 
vereador iria fazer esta moção eu não a fiz, então eu gostaria sr. Presidente para que 
fosse se houver a intensão dos srs. Vereadores que seja incluída a moção parabenizando 
a direção, os funcionários, os voluntários da radio comunitária pelos seus 5 anos que 
foram comemorados ontem, eu achei que algum vereador ia fazer essa moção, nenhum 
vereador fez então eu faço agora de forma verbal. Também parabenizar sr. Presidente a 
atitude acredito que Carazinho seja uma das poucas empresas que faz a divisão de lucros 
entre os funcionários e eu acho essa uma atitude louvável e digna de parabéns deste 
poder legislativo que é o supermercado economia  que ontem reuniu colaboradores 
funcionários, direção, familiares, pra anunciar exatamente de que forma o quanto caberia 
a cada um de seus funcionários esta divisão de lucros. Então parabenizar a direção do 
supermercado economia a todos os funcionários e também ao dr. Nelson Spriter  que veio 
palestrar ontem pela parte da manhã com a palestra motivacional, onde sem duvida 
alguma fez com que os funcionários que atingiram uma  meta  nesse ultimo ano 
certamente atinjam essa nova meta que foi colocado a partir desta data, então para o ano 
que vem. E parabenizar a iniciativa da empresa e que outras empresas também em 
Carazinho possam seguir esse exemplo, já que o tempo esta finalizando sr. Presidente só 
pra dizer  que o vereador Felipe Salvia se referia antes a questão política, que realmente 
vereador ela é complicada. Nós recebemos questão de duas semanas atrás um 
telefonema, não lembro o nome agora, da dra. Advogada da defensoria publica de Porto 
Alegre que estava fazendo eu acredito que por determinação de gabinete em gabinete  de 
vereadores para que sensibilizassem os seus deputados pra que derrubasse o veto da  
governadora. E a gente o fez, recebemos com atenção, nós estivemos em outra 
oportunidade na defensoria de Porto Alegre tentando trazer trabalhos da defensoria do 
estado pra interiorização que estão fazendo não foi possível de concretizarmos, mas 
fomos recebidos com muita atenção e não quero de forma alguma usar essas palavras 
contrarias mas só pra dizer Vereador Felipe Salvia que realmente a política as vezes é 
complicada e a reclamação de que até por ser de Carazinho  a reclamação que a doutora 
fazia era de que a pouco tempo atrás o deputado Marcio Biolchi foi um grande defensor 
da defensoria publica e que na qualidade de líder de governo hoje ele era um dos 
cabeças a fazer com que o veto da governadora fosse votado da forma que ela queria, 
então não pelo deputado Marcio mas pela situação que ele se encontra hoje, ele se 
encontra como líder do governo,  então obviamente as vezes a vida na política faz com 
que as atitudes sejam tomadas conforme o momento e eu lamentava com essa advogada 
que me ligou justamente  porque o Marcio ser um deputado aqui de Carazinho eu acredito 
que as próprias defensoras também acreditem da mesma forma  que eu de que sem 
duvida alguma é um crescimento na carreira de um jovem político de 27 anos alcançar a 
confiança da governadora do estado e  estar defendendo os interesses desta assembléia, 
os interesses do governo na assembléia legislativa é sem duvida alguma um passo 
importante na carreira política do deputado Marcio, mas que não faz aquilo exatamente 
que o coração dele mandar. Então isso eu quero dizer que muitas vezes mesmo aqui no 
parlamento municipal, nós vereadores não fazemos aquilo que o coração da gente 
manda, mas as vezes aquilo que muitas vezes pela situação que nós estamos no 
momento nós tomemos algumas decisões que não aquelas que nós gostaríamos de 



tomar. Só pra fazer esse registro sr. Presidente, nós vamos com certeza ouvir 
atentamente as colocações e tenho certeza que esta casa será parceira naquilo que for 
possível para que a defensoria publica do município de Carazinho possa exercer aqui 
nesta cidade. Desculpa aos vereadores por ter passado do meu período de três minutos. 
Muito obrigado Presidente Vereador Luiz Leite continua em discussão as moções 
Vereador Vilson Paese bancada do PDT, Vereador Vilson Paese sr. Presidente, srs. 
Vereadores, nobres colegas, imprensa aqui representada pela Denise, pela Ana Maria, e 
também a nossa amiga Simone, ao nosso suplente Vereador Marcos Soares, meu amigo 
Silveira, dr. Veiga, Deibel e as doutoras da nossa defensoria publica que em nome da 
Valderes que é a mais antiga, a Patrícia e Débora, que naturalmente num trabalho que a 
dra. Fátima vem fazendo junto a UPF, como coordenadora do curso de direito e também 
na prestação de serviço social. Eu posso estar equivocado, mesmo que a defensoria 
publica não tenha orçamento próprio, como tem o ministério publico e como tem o 
judiciário, fiquei sabendo ou o menos eu imaginei que sabia, que a defensoria publica 
tinha a equivalência em seus salários, a nível de ministério publico, a nível de coronel da 
brigada que é major a diferença de capitão pra major é uma loucura é um hiato enorme 
mas ficaria mais ou menos neste nível como os delegados também e realmente eu 
ignorava o fato e eu agora fiquei sabendo via imprensa que a defensoria publica, não tem 
orçamento, não podia ter esse aumento que viria realmente a dar maior suporte inclusive 
ao trabalho de grande repercussão  num trabalho vital para a nossa comunidade 
principalmente de Carazinho que nós também acompanhamos esse trabalho que faz a  
defensoria publica   de Carazinho, e é natural e não poderia ser diferente que este poder 
o legislativo de Carazinho se coloque a disposição da defensoria publica  de Carazinho 
porque não de todo o estado do RS. Então só para nós colocar um ponto de vistas aqui, 
somos sim favoráveis a nós termos que ouvir o que as defensoras tenham a nos colocar 
mas sempre quando nós acompanhamos éramos favoráveis que não pode alguém 
ganhar e outros não ganhar fica realmente uma  diferença, agora coloco aqui também nós 
que não temos essas condições, nós já estamos a  tanto tempo esperando e não tem 
nada agora querem pagar a lei brito pra nós e também isso ai ta uma novela. É realmente 
o estado esta numa situação difícil, mas recai no servidor publico. Sr. Presidente quero 
ser rápido estou um pouco entristecido porque o requerimento que fiz a mesa diretora 
parece que foi retirado da pauta e esse vereador não tinha conhecimento com relação a 
resposta de vossa  excelência, dado com relação ao asilo e certamente vossa excelência 
fará na colocação usando essa tribuna ou depois para receber a resposta para eu 
entender, não era nem pedido meu, porque isso foi pedido de um secretário e não veio 
pra mim, mas quem solicitou foi realmente o presidente do asilo, por isso que eu fiz um 
requerimento, mas esse requerimento não esta na pauta hoje, então nem caberia, mas só 
para que coloque-se, mas serei bem breve e vou concluir, quero fazer minhas as palavras 
do Antonio Azir e dos demais do Adroaldo, pessoas que me antecederam quando falaram 
na Cotrijal, e nesta exposição a nível de mundo, não precisamos ficar com inveja, porque 
é aqui do lado, Não me Toque  e Carazinho já esta junto, mas se o Nei levou pra lá foi 
pela sua competência e porque nós deixamos margens para que ela não ficasse aqui, 
mas o Nei esta trazendo agora com a força juntamente com os demais segmentos de 
Carazinho, Prefeitura, Câmara de Vereadores e toda a sociedade, a Aurora e outra coisa 
senhores vereadores e a imprensa que ta aqui, muda Carazinho, muda região, muda RS, 
vocês já ouviram falar em trezentos e sessenta milhões investidos aqui num ano, todos os 
empreendedores vão ganhar muito, e outra agora na pesquisa de um hectare de milho, 
duzentos e oitenta sacos, nós realmente passamos agora todos os paises emergentes 
vão crescer e não vai ficar o Brasil pra trás, quem investir, quem plantar, vai faturar, essa 



é a realidade e Carazinho só tem a crescer e nós como homens políticos temos que estar 
neste contexto  e acompanhar essa maquina, essa grande alavanca, não importa quem 
esteja na cabeça do município ou do legislativo. Era isso sr. Presidente, srs. Vereadores. 
Presidente Vereador Luiz Leite  continua em discussão, não havendo mais vereadores 
querendo discutir as moções eu quero pedir aos senhores vereadores se concordam com 
a inclusão de 3 moções, uma por falecimento, agora a tardinha de uma jovem que sofreu 
um acidente de moto, no sábado onde seu marido faleceu e ela veio a falecer hoje. Então 
a jovem Solange Cavalheiro, filha de um servidor público, já aposentado, moradores do 
bairro vila nova. E também a moção ao sr. Silvano Jarré, representante de uma 
agremiação esportiva que conquistou vice-campeonato de bola sete do clube comercial 
de Carazinho,  bem como a do Vereador Cláudio Santos referente ao aniversário  da radio 
comunitária que transcorreu neste domingo com uma grande festa lá no pavilhão da 
UACC. Então se os srs. Vereadores concordam então a gente vai fazer a inclusão das 
moções e solicitar já que o secretario, pois não Vereador Antonio Azir Vereador Antonio 
Azir eu gostaria que no nome dos nove vereadores fazer uma moção parabenizando 
nosso colega Paulino de Moura, que esta completando 50 anos  hoje, então se o plenário 
concordar que seja também incluída na votação das moções. Vereador Vilson Paese 
questão de ordem sr. Presidente. Gostaria, não só aceito a inclusão das moções do  
requerimento de pesar, e também com a moção com relação do colega vereador Paulino 
de Moura e como gostaria de que Vossas excelências assim permitirem de subscrever  as 
mesmas.  Presidente Vereador Luiz Leite pois não vereador, alias os demais 
vereadores que queiram. Solicitamos ao sr. Secretario para que proceda a leitura das 
moções Secretário Vereador Cláudio Santos M. 509/094/08  o vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental que após ser submetido ao plenário para aprovação 
seja enviado oficio de cumprimentos  ao sr. Gilvano Jarré  representante do time 
Osbartira, parabenizando pelo vice-campeonato de bola sete do clube comercial de 
Carazinho, realizado no ultimo dia 11/03/08. É com grande satisfação que parabenizo a 
equipe pela conquista que obtiveram pelos seus méritos, demonstrando com isso sua 
garra e empenho Vereador Luiz Leite PDT. R. 497/071/08 Requerimento de pesar, os 
vereadores abaixo assinados solicitam na forma regimental que após aprovação do 
plenário, seja registrado em ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar pela 
perda irreparável da jovem Solange cavalheiro que veio a falecer no dia 17/03/08. a todos 
os familiares da inesquecível Solange cavalheiro, os nossos mais sinceros pêsames pelo 
infausto ocorrido. Vereador Antonio Azir PTB, subscrito por outros vereadores. M. 
510/095/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido 
ao plenário para  aprovação, seja enviado oficio parabenizando a direção funcionários e 
voluntários da radio UACC pela festa em comemoração aos seus 05 anos, realizada no 
dia 16/03/08. Vereador Cláudio Santos PSDB. Presidente Vereador Luiz Leite estamos 
então no aguardo da moção do vereador Paulino de Moura, solicitamos então que seja 
apresentada na próxima sessão. Fica registrado então nos anais da casa o requerimento 
verbal do Vereador Antonio Azir em nome dos demais vereadores pela passagem do 
aniversário do Vereador Paulino de Moura. Não havendo vereador querendo discutir as 
demais  moções, nós colocamos em votação. Vereadores que concordam permaneçam 
como estão os demais se manifestem. Aprovada as moções por unanimidade. Solicitamos 
ao sr. Vereador Cláudio Santos para que proceda a leitura de uma moção em destaque 
de autoria do Vereador Felipe Sálvia. Comunicamos que a moção  de autoria do Vereador 
Felipe Sálvia foi retirada para posterior apresentação na próxima sessão. Abrimos agora 
então o expediente para que no tempo de 10 minutos para cada uma. Que a Dra. Patrícia 
Pitan Pagnossati faça uso da tribuna para colocar os seu entendimento e o seu 



pronunciamento sobre os defensores públicos de Carazinho e posterior a Dra. Débora 
Cristina Simões dos Santos. Pode ser a sra. Débora que faça uso da tribuna desta Casa. 
Por Gentileza Dra. Débora Cristina Simões dos Santos boa noite, srs. Vereadores, nós 
gostaríamos de endereçar uma saudação especial ao Vereador Luiz Leite presidente 
desta câmara que tão gentilmente nos recebeu no inicio dos trabalhos  desta noite e 
endereçou de forma solidária a sua compreensão  e o seu apoio a defensoria publica. 
Não podemos deixar de endereçar uma saudação especial ao Vereador Felipe Sálvia que 
foi autor da moção, da proposição que foi feita  a esta câmara de apoio e solidariedade na 
situação pela qual a defensoria Publica passa e pela paralisação  que nós fomos 
obrigados a adotar como atitude frente ao comportamento que a governadora do estado e 
o parlamento gaúcho tiveram com  a defensoria publica do estado, então citando e 
saudando os dois vereadores eu estendo a minha saudação aos demais, bem como as 
autoridades aqui presentes, a imprensa aqui presente, a nossa colega a dra. Valderes 
que esta resfriada e não vai se manifestar nesta noite, a Dra. Fátima que gentilmente esta 
presente aqui conosco representando os advogados, representando o núcleo da 
universidade de Passo Fundo e também empenhando a dra. Fátima na sua solidariedade 
o seu apoio a defensoria publica do estado. Inicialmente eu gostaria de mostrar mais uma 
vez aos Srs. Vereadores o porque da nossa paralisação, da nossa irresignação. Nós 
viemos hoje a casa do povo pra manifestar o fato de termos recebido um tratamento 
absolutamente diferenciado por parte do governo do estado e do parlamento gaúcho. A 
defensoria publica prevista na constituição federal como função essencial a administração 
a justiça, assim como o ministério publico temos previsto na constituição federal que a 
nossa remuneração que o nosso pagamento deve ser feito na forma de subsidio, é 
importante que se diga que o subsidio é uma forma remuneração prevista na constituição 
federal que visa transparência, que visa reduzir gastos como pessoal para o estado a 
médio e longo prazo tendo em vista que a partir do momento que a gente recebe através 
de subsidio  deixam de existir pagamentos de gratificações pessoais, então o  subsidio a 
longo, ou a médio longo prazo  ele vai significar economia pro estado, a implementação 
de subsídios da defensoria no primeiro momento implica em aumento de gastos. Implica, 
porque? Porque os salários dos defensores públicos esta extremamente defasados. A 
nossa realidade atual é de que os defensores públicos recebem o salário que representa 
70% dos salários dos juizes e promotores. Com essa atual situação de derrubada do veto 
da governadora pros projetos de subsidio do ministério publico e magistratura e 
manutenção do veto da governadora ao projeto de subsídios  dos defensores públicos a 
partir de março de 2000 nos defensores públicos vamos passar a receber 29% de salário 
de um promotor de justiça e do salário de um juiz. Vejam bem acredito que não seja 
necessário, mas é importante que a gente frizze que enquanto o promotor de justiça esta 
sentado na mesma sala de audiência que nós estamos representando o estado como 
acusação, nós estamos sentados do lado do cidadão representando o estado como 
defesa, representando o estado na defesa daquelas pessoas carentes, aquelas pessoas 
que não tem voz, aquelas pessoas que não tem vez, aquelas pessoas que são polidas de 
todos os direitos básicos e fundamentais e a defensoria publica que atua em defesa 
destes cidadãos destas pessoas. Nós gostaríamos mais uma vez, assim como já fizemos 
hoje na oportunidade que nos foi aberta pela imprensa de replisar, no momento em que a 
governadora do estado e o parlamento gaúcho fecharam as portas pra defensoria publica 
desprestigiaram a atuação dos defensores públicos eles desprestigiam eles fecham as 
portas do cidadão gaúcho, pro cidadão mais carente, pro cidadão que mais precisa de 
atuação estatal na busca e na garantia dos seus direitos. Gostaria de responder ao 
Vereador Cláudio Santos, que fez referencia ao Deputado Marcio Biolchi e a Patrícia vai 



fazer referencia especifica na questão da mudança  de entendimentos do deputado que 
nós sinceramente não gostaríamos que o deputado votasse com o seu coração, então 
gostaríamos que o deputado Marcio Biolchi tivesse votado de acordo com sua convicção 
e com o comprometimento que o mandato parlamentar dele exige, principalmente 
vereador porque eu pessoalmente entendo que o deputado Marcio Biolchi não deixou de 
ser deputado por ser líder  do governo na assembléia legislativa, e se o seu compromisso 
como deputado, se o seu compromisso com o povo gaúcho era defender a defensoria, 
era ter a defensoria publica como bandeira, tendo em vista que ele se autodenominava  
defensor dos defensores, a partir do momento  em que ele alterou o seu entendimento e 
que ele foi pra bancada do parlamento e posto lá para que os deputados de sua bancada 
e da bancada aliada votassem pela manutenção do veto ele nos traiu, cortou o nosso 
coração, mas principalmente ele traiu o povo gaúcho. Quando nos manifestamos  na 
quarta feira da semana passada na radio diário da manha eu e a dra. Patrícia fizemos 
uma manifestação de esperança, acreditávamos ainda que o deputado Marcio Biolchi 
mudasse de idéia, hoje de manha no entanto infelizmente nos devemos manifestar o 
nosso repudio, a nossa tristeza como um passo que nós entendemos que foi 
absolutamente equivocado por parte do deputado. E digo isso porque a sensação de 
injustiça é muito presente não só em mim,  como em todos os meus colegas, então me 
senti na obrigação de  lhe dizer isso, porque hoje, aqui, eu represento cada defensor 
publico do estado. Nós tivemos a oportunidade de em assembléia ouvirmos os nossos 
colegas defensores públicos  que a comarca de Carazinho deveria ter a defensoria 
publica fechada em repudio a postura do deputado, que é o deputado de maior expressão 
da nossa região. Então dizendo isso absolutamente com respeito, até porque a gente ta 
numa tribuna, a democracia tem que imperar sempre, principalmente na casa do povo 
então me senti pessoalmente impelida a lhe dizer que esse é o  sentimento dos 
defensores públicos do estado do RS neste momento. Gostaria de dizer também pra 
finalizar e passando a palavra a minha colega a dra. Patrícia que a grande postulação da 
defensoria publica é por tratamento isonômico a grande bandeira da defensoria publica é 
a constitucionalidade, nós não estamos postulando o subsidio com base em nada, a 
previsão  de subsidio esta na constituição cidadã, na constituição de 1988 e ela não é 
prevista única e exclusivamente para defensores públicos, ela é prevista para defensores 
públicos, pra magistrados, inclusive para governadores do estado e eu estou 
acompanhando de forma bastante atenta a questão da discussão dos tetos salariais do 
executivo e do legislativo, e isso é trazido, hoje a forma de remuneração da governadora 
do estado, assim como defensores públicos ela é ilegal, ela é inconstitucional, nós 
devemos receber a nossa remuneração através de subsídios. Então a nossa grande 
bandeira da isonomia, do tratamento isonômico, do respeito ao cidadão carente, do 
respeito ao povo gaúcho e principalmente do cumprimento de mandato constitucionais.  
Eu agradeço a atenção de todos, e eu passo a palavra pra minha colega dra. Patrícia 
porque ela tem outras considerações pra fazer e a serem colocadas. Dra. Patrícia Pitan 
Pagnossati obrigado dra. Débora. É um prazer estarmos aqui esta noite, e o 
Excelentíssimo sr. Presidente da casa Vereador Luiz Leite, saúdo o sr., e em seu nome 
os demais integrantes da casa, estamos contentes pela abertura de espaço que foi dado 
por esta casa  desde o inicio, começando então pelo Vereador Felipe Sálvia, 
posteriormente moção por unanimidade  e respondemos ao oficio e colocamo-nos a 
disposição sempre da comunidade dos vereadores, que encaminham então os assistidos 
até nós  e para que a gente possa fazer um trabalho de maior qualidade a gente veio 
buscar hoje o apoio de Vossas Excelências. A defensoria publica se encontra em um 
momento extremamente complicado, na história da defensoria publica é a 1ª vez que nós 



fizemos paralisações. A defensoria publica é uma instituição nova, como já disse a colega 
Dra. Débora, mas nem por isso a gente precisa deixar de lado questões igualitárias, que a 
gente possa a oferecer a comunidade um tratamento adequado, com qualidade e é por 
isso que nós estamos aqui, pra esclarecê-los e eu sei que esses esclarecimentos 
chegarão a comunidade. Desde o dia quatro deste mês, nós estamos paralisados e temos 
buscado a passar essas informações através da imprensa, que também eu faço um 
agradecimento pelo acompanhamento que tem dado a nossa movimentação. E a partir 
desta paralisação surgirão algumas questões que acho importante elucidar, desde o ano 
passado e foi nesta casa que nós começamos, nós tivemos uma reunião com o deputado 
Marcio Biolchi, nesta reunião eu a dra. Débora e dra. Valderes, conseguimos um apoio 
unânime e pessoal do deputado Marcio Biolchi, com relação a votação  dos subsídio, a 
nossa chefia institucional também teve um acesso direto ao deputado, e ele sempre se 
intitulou defensor dos defensores. E  nos causou um enorme impacto a mudança de 
posicionamento dele, respondendo também ao vereador Cláudio, nós queremos é 
convicção, é comprometimento, não votação com o coração em que tese ele diga, ele não 
demonstrou o apoio no momento que mais nós precisávamos. O subsidio como a dra. 
Débora falou é uma forma de implementação dos vencimentos tanto pra juizes, 
promotores e defensores públicos. A defensoria publica tem autonomia orçamentária 
respondendo então ao Vereador Vilson Paese, tem autonomia financeira e autonomia 
administrativa constitucionalmente, temos na constituição federal, no nosso estatuto e na 
constituição estadual. Então não há,  existe uma diferença na pratica, mas 
constitucionalmente existe uma diferença e nós queremos implementar na pratica através 
do subsidio. As gratificações pessoais vem sendo pagas ao funcionalismo a muito tempo, 
temos a PGE que é a Procuradoria Geral do Estado, uma enorme diferença de salários 
como defensores públicos, aquele que defende o estado seja nas ações de 
medicamentos que são as que mais hoje em dia avolumam o nosso contingente de 
atendimento o cidadão não esta colocado em fase de igualdade, porque o estado é 
defendido pelo procurador geral do estado, o que eles tem é um acumulo de gratificações, 
e a defensoria publica não tem, então mesmo que a justificativa da governadora fosse a 
que não poderia contemplar a defensoria publica com o valor dos subsídios e porque isso 
acarretaria uma serie de postulações seja dos delegados por bem justa e legitima que 
seja modificada essas formas de pagamento e a dos procuradores do estado, a 
defensoria publica tem essa previsão de autonomia e isonomia constitucional e por isso 
que o subsidio deveria ser implementado para nós também. Saliento que o RS é o único 
estado no Brasil que não tem implementação de subsídios para a defensoria publica, nem 
todos os estados da federação tem a instituição da defensoria publica, mas aqueles que 
já tem, já implementaram a forma de pagamento. E ai sim nós chegamos numa  condição 
de igualdade, aquele que acusa tem as mesmas condições do que aquele que defende, o 
cidadão vai ter a mesma defesa e é isso que nós buscamos. Então o nosso sentimento é 
de traição, sim, o deputado Marcio Biolchi no momento que ele deveria se posicionar, não 
se posicionou, e isso nos fez tirar neste momento a possibilidade dessa mesma 
legislatura a gente pleitear novamente o subsidio. Nós temos um canal aberto agora de 
contato com o governo do estado pra negociações, mas a paralisação continua pelo 
menos até a próxima segunda feira, quando vai ser feito uma nova assembléia entre os 
membros da instituição, pra definir se continuaremos ou não a paralisação. Eu gostaria 
também de salientar a questão de Não me Toque, também trazida hoje vários vereadores 
falaram. Cabe a mim fazer o deslocamento semanal a Não me Toque, pra atender aquela 
comarca, num dia da semana que é o dia de terça feira eu me desloca a Não me Toque e 
faço todo o atendimento possível em todas as áreas de direito, cível, família, infância, 



crime, instrução de júri, plenário de júri e eu só tenho a terça feira pra estar lá e existe um 
promotor que é da comarca com uma casa muito bonita, com muita estrutura, com 
assessores, com um equipamento de informática e quando eu cheguei no município eu 
não tinha computador, e gentilmente o prefeito nos cedeu um computador. Aí eu não tinha 
impressora e gentilmente a gente conseguiu com o conselho da comunidade uma 
impressora. Então ali, já se vê a disparidade que existe entre  o promotor e nós usamos a 
comparação com o promotor mas podemos usar com juiz também, aquele que julga 
também tem que estar no mesmo nível, quem acusa, quem julga, quem defende. Então 
amanhã vai ser um dia importante pra Não me Toque, porque nós três de Carazinho nos 
deslocaremos até lá, e faremos um mutirão de atendimento, estamos paralisados, mas 
estamos mobilizados e neste mutirão nós iremos atender inúmeras pessoas que tenham 
questões relativas na área de saúde, para serem tratadas com questões de urgência, 
questões que digam respeito a vida, e faremos esta avaliação também nas questões de 
execuções de alimentos para que aquelas mães que precisam de alimentos aos filhos que 
os pais não vem cumprindo mas que já existe uma decisão judicial a respeito  nos 
possamos também dar andamento a isso. Já os processos criminais terão que aguardar, 
porque aí não iremos atuar, as audiências não serão realizadas também, mas termos um 
compromisso com o prefeito amanhã de tarde as 15 hs e uma entrevista na radio Ceres e 
colocaremos a população de Não me Toque quais são as nossas reivindicações e porque 
da paralisação. Acho importante ressaltar dra. Débora que hoje, nós estivemos no 
presídio aqui em Carazinho, fizemos um mutirão de atendimento, mais ou menos uns 25 a 
26 apenados  receberam o nosso atendimento e fizemos e duas fases. Primeiro eu 
conversava com eles a respeito dos motivos da paralisação e posteriormente a dra. 
Débora veria a viabilidade dos pedidos dos  ...serem atendidos ou se aguardaríamos o 
final da paralisação pra então retomarmos as postulações deles. Estivemos naquele local 
com muita receptividade em que tese o acontecimento de sexta feira no presídio acredito 
que a partir de agora a situação  tende a se acalmar, eles entenderam que a defensoria 
publica é um instrumento que eles podem  se sentir seguros, mas que nesse momento 
estamos pedindo o apoio deles também porque é pra qualificar o serviço que nós 
prestamos a eles que eles teriam que aguardar um pouquinho e por isso a comunidade 
não está sem atendimento, eu acho importante frizar que mesmo paralisados mas as 
questões de urgência estão sendo atendidas, na medida de que for urgente. Então 
acredito que eu tenha quase que esgotado o tempo que nos foi permitido e agradeço mais 
uma vez a presidência desta casa e faremos então uma audiência publica e agendaremos 
com o sr. Presidente assim que nós tivermos noticias de quem virá pra nos auxiliar neste 
dia. Obrigada. (aplausos) Presidente Vereador Luiz Leite agradecemos a presença da 
defensoria publica de Carazinho  na Câmara municipal de Vereadores e também como o 
pronunciamento da dra. Débora e da dra. Patrícia, que esclareceram aos vereadores aqui 
presentes as pessoas que se fazem presentes no plenário, bem como a imprensa escrita 
e falada dos seus problemas que encontram hoje em termos dos seus subsídios e que 
serão defasados numa cifra impressionante em torno de 40%. Então isso é triste para nós 
cidadãos carazinhenses, para a nossa comunidade acompanhar um momento desses em 
que tantas pessoas precisam do atendimento da defensoria publica, em que tantas 
pessoas dependem de uma mão amiga neste momento, principalmente as pessoas 
carentes estar acompanhando um momento desses. Mas por outro lado estendemos a 
vocês dra. Valderes, a Patrícia, a Débora, o apoio deste poder legislativo  e o 
acompanhamento deste processo em todas as suas estâncias e com certeza estaremos 
aqui junto com vocês nesta audiência publica que será realizada neste plenário com data 
e hora  a ser marcado. Agradecemos mais uma vez a presença de vocês e passamos 



agora para a discussão e votação dos projetos. Questão de ordem Vereador Cláudio 
Santos. Vereador Cláudio Santos  Até com respeito as minhas colocações, já que as 
defensoras não me deram oportunidade de  explicar eu mantive contato com o deputado 
justamente tentando atender a solicitação desta defensora que me ligou de Porto Alegre 
para que ele revertesse a situação dele e ele me colocou essas palavras, por isso que eu 
fiz essas colocações ali, atendi essa defensora de Porto Alegre que pedia pra que 
tentasse reverter a situação então entrei em contato com ele e ele me dizia que era com 
sentimento que ele fazia aquilo, mas no momento fazia, então não que eu esteja favorável 
ao veto da governadora. Presidente Vereador Luiz Leite  solicitamos ao secretário para 
que proceda a leitura da ementa e autor dos projetos a serem votados, discutidos nesta 
noite. Pois não Vereador Paulino de Moura  Vereador Paulino de Moura pediria para que 
seja votado em bloco os 2 projetos, por gentileza.  Secretário Vereador Cláudio Santos  
projeto de lei do Executivo municipal de nº 031/08 que fixa o numero de vagas das 
classes da promoção de quadro dos professores públicos municipais para o ano de 2007 
e projeto de lei do executivo municipal de nº 032/08 autoriza abertura de credito 
suplementar no  orçamento da câmara municipal no valor de R$ 120.000,00. O parecer 
dos dois projetos tem o mesmo teor. Parecer da Justiça e Finanças,  o presente projeto é 
constitucional e sobre o aspecto financeiro nada a opor. Sala das reuniões 17/03/08. 
Vereador Antonio Azir presidente, Vereador João Mafalda secretário e relator  e Vereador 
Josélio Guerra membro. Parecer da Ordem Econômica e Social, o presente projeto de lei 
encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia. Sala das reuniões 17/03/08. Vereador 
Cláudio Santos secretário e relator Vereador Vilson Paese presidente e Vereador Paulino 
de Moura membro. Presidente Vereador Luiz Leite colocamos em discussão os 
pareceres das comissões de justiça e finanças, bem como  da Ordem econômica e social 
dos projetos já nominados. Não havendo vereador querendo discutir colocamos em 
votação os pareceres das duas comissões. Vereadores que concordam permaneçam  
como estão os demais se manifestem. Aprovado os pareceres por unanimidade. 
Colocamos agora em discussão os projetos com os pareceres já aprovados. Não havendo 
vereador querendo discutir colocamos em votação os projetos de lei com os pareceres já 
aprovados. Não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação. Vereadores 
que concordam permaneçam  como estão os demais se manifestem. Aprovado os 
referidos projetos por unanimidade. Queremos, Vereador Felipe Sálvia. Vereador Felipe 
Sálvia sr. Presidente, não é uma reclamação, é somente pra falar porque os vereadores 
já sabem disso. O que ta acontecendo na casa, as moções, agora já saiu os defensores 
públicos. Essa moção foi feito segunda feira passada, na sexta feira é que a moção saiu 
desta casa para a defensoria publica, deve ter ido pelo correio e lês devem ter recebido 
hoje. O que eu to pedindo então é que o sr. Veja e agilize e eu tenho certeza que não é 
má vontade dos servidores, mas eu acho que a moção ela tem que sair até na quarta feira 
senão ela perde força, ela  perde o calor, e os vereadores sabem disso, tem que ter o 
momento certo de entregar a moção. Se eu fiz isso segunda feira e eles receberam hoje 
ainda bem que tão paralisados ainda, porque se tivessem voltado ao serviço tava fria a 
moção. Então somente pra que fique registrado, então sr. Presidente eu já falei com a 
diretora de expediente, já pra tomar uma atitude e também para que o senhor saiba e os 
vereadores saibam também disso daí. Presidente Vereador Luiz Leite  realmente 
vereador eu já tomei conhecimento desse assunto hoje pela tarde e nós vamos tomar as 
providencias cabíveis com certeza para agilizar mais o envio das moções e 
requerimentos. O Vereador Cláudio Santos representou esta casa juntamente com o 
presidente da casa no aniversário da radio UACC, no domingo, uma grande festa 
realizada lá no pavilhão da UACC, onde teve a escolha da mais bela comunitária e 



demais vereadores que representaram a casa em algum lugar que a gente não tenha 
conhecimento, por gentileza Vereador Paulino. Vereador Paulino de Moura por questão 
de justiça, nós estivemos em Porto Alegre representando a Câmara na posse do 
Presidente da FGTAS, sr. Ronaldo Nogueira, também estivemos junto ao CIB, junto ao 
doutor Luiz  German, fazendo algumas solicitações para o interesse da comunidade.  
Presidente Vereador Luiz Leite  fica registrado então nos anais da casa vereador, onde 
vocês estiveram na FGTAS, e também em outros órgãos do estado representando esta 
casa. 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 em 24/03/08 as 19:30 horas nesta casa, obrigado a todos. 
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