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Ata da Reunião Ordinária do dia 05 de fevereiro de 2007... Ata 07 
  
 

Presidente Vereador Vilson Paese; Havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus 
declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal do dia 
05/02/07. Convido o Vereador Adroaldo De Carli para proceder à leitura de um trecho da 
Bíblia; Vereador Felipe Sálvia; Senhor Presidente Questão de ordem; Presidente Vereador 
Vilson Paese; Questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; Gostaria 
senhor presidente, como Presidente da Comissão de Justiça e Finanças, que nós desse um 
espaço, ai de 10 a 15 minutos para que a Comissão de Justiça se reunisse com a entidade 
Overdose de Vida para tirar umas dúvidas sobre esse Projeto de Lei que ta tramitando há 
bastante tempo nessa casa; Presidente Vereador Vilson Paese; eu coloco o requerimento 
do Vereador Felipe Sálvia em apreciação; Vereador Felipe Sálvia; não é um requerimento, é 
um pedido; Presidente Vereador Vilson Paese; é um pedido, então tá concedido, não tem 
problema nenhum, fizemos um...A Comissão de Justiça pode se retirar, mas a sessão 
continua então vereador?; Vereador Felipe Sálvia; sem problema; Presidente Vereador 
Vilson Paese; o Vereador Felipe Sálvia e o Adroaldo eu só gostaria que vocês 
permanecessem, até porque eu quero  botar as atas em votação...Não tem problema? Tá 
bom. Eu peço dispensa então do Vereador Paulo Silva da comissão, Vereador Felipe e 
Vereador Adroaldo, Felipe, eu peço dispensa para que o secretário permaneça na mesa, 
então a dispensa dele da reunião; coloco em apreciação a ata da reunião extraordinária 
realizada no dia 10/01/2007, não havendo vereador que queira discutir coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores ao contrário que se manifestem,  
aprovado por unanimidade; coloco agora a ata da, Questão de ordem Vereador Antonio Azir;  
Vereador Antonio Azir;  presidente eu me abstenho de votar por que não participei da última 
reunião, obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; aprovado então com a abstenção do 
Vereador Antonio Azir por não estar presente na sessão; coloco agora a ata da reunião 
ordinária da Comissão Representativa realizada no dia 25/01/2007,  coloco em discussão, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade, convido o senhor 
secretário para, questão de ordem Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos;... 
Senhor Presidente, aproveitando o inicio da reunião, eu gostaria de, com a vossa permissão, 
de pedir que a minha assessora passe aos demais vereadores o oficio da promotora de justiça 
Drª. Clarissa Ammélia Simões Machado com o pedido que esse vereador fosse responsável 
que chegasse às mãos dos vereadores o seguinte oficio, que eu gostaria, se o senhor 
permitisse, de ler, até porque eles vão tomar conhecimento em seguida cada vereador; 
Presidente Vereador Vilson Paese; sem problema vereador; Vereador Cláudio Santos; 
Carazinho, 05/02/2007; Senhor Vereador: O Ministério Público, por sua agente signatária, nos 
autos do Procedimento Administrativo nº 005/2005, instaurado nesta Promotoria de Justiça 
Especializada com o objetivo de acompanhar a implantação e a execução do programa para a 
prevenção e combate a prostituição e exploração sexual de crianças e adolescentes no 
Município de Carazinho, convida-o, respeitosamente, a comparecer na audiência que realizar-
se-á na sede desta Promotoria de Justiça especializada no dia 12 de fevereiro de 2007, às 09 
horas, para a qual foram convidados todos os vereadores do município e o senhor Delegado 
de Policia Dr. Danilo Dal Zot Flores, oportunidade em que se pretende debater as importantes 
providências que a Casa Legislativa poderá adotar para auxiliar no combate à prostituição 
infantil no âmbito municipal. Sua presença será de extrema relevância, demonstrando a 
preocupação e zelo desse edil para com os assuntos atinentes à comunidade infanto-juvenil 
de Carazinho. Respeitosas saudações. Clarissa Ammélia Simões Machado, Promotora de 
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Justiça. Então, senhor presidente, cada vereador vai receber esse ofício e acho que é obvio 
que cada vereador também tem a livre escolha de participar ou não, quem pode ou não, mas 
ela pediu que fosse levado para os vereadores devido à extrema importância da atitude que a 
casa possa vir tomar futuramente com relação alguma lei que venha coibir ou, sei lá, alguma 
coisa que a casa possa fazer com relação à prostituição infantil no município de Carazinho, 
então os vereadores recebem da assessora esse ofício que vem da Promotora de Justiça e 
aqueles que  acharem importante ou se puderem participar, acho que a casa esta sendo 
chamada a comparecer à Promotoria para um assunto tão importante; aproveitando também 
senhor Presidente a assessora também entrega a cada vereador atendendo a solicitação do 
gerente local do Banrisul Senhor Jênio Galon uma agenda, ou mini agenda, pra cada vereador 
que  ele pediu que fosse porta voz e entregasse então a cada vereador dessa casa com uma 
recomendação do Banrisul; seria isso senhor Presidente, muito obrigado; Presidente 
Vereador Vilson Paese; certamente Vereador Cláudio Santos os vereadores que não se 
deslocarão dessa cidade pra outras no dia, comparecerão nessa reunião, agora eu vou 
responder até  por escrito, o. Vereador Paese no dia 12 não vai se encontrar em Carazinho, 
mas vai responder ao Ministério Público porque da minha ausência, no dia 12, para Vossa 
Excelência já saber que esse vereador não vai se encontrar em Carazinho, vou me ausentar 
por uma semana, uma semana e meia e não estarei presente então, para participar dessa 
importante reunião; enquanto a secretária faz a entrega então do documento e do oficio eu 
solicito ao secretário para que faça a leitura do expediente da presente reunião; Secretário 
Vereador Paulo Silva; expediente da reunião ordinária do dia 05/02/2007: Of. 009/07 do 
Executivo Municipal, envia exemplar Memória Carazinhense; Of. 010/07 do Executivo 
Municipal, encaminha projeto de lei 004/07, o qual autoriza abertura de credito especial no 
orçamento de 2007, no valor de R$ 1.500.000,00 para apreciação sob regime de urgência.Of. 
011/07 do Executivo Municipal, encaminha projeto de lei 005/07, o qual consolida a legislação 
que institui o Conselho Municipal de Transito de Carazinho, para apreciação sob regime de 
urgência. Projeto de lei de autoria do vereador Gilnei Jarré, que dá denominação ao segmento 
da rua Porto Alegre no Bairro Santa Terezinha.Projeto de Lei Complementar de autoria do 
vereador Gilnei Jarré, o qual altera a redação do inciso I do §5° do artigo 107 da lei 
complementar n° 03/85 – Código de Posturas do Município de Carazinho.Of. 015/07 da Escola 
Estadual de Ensino Fundamental São Bento, solicitando patrocínio para confecção de 
agendas escolares.Of. 007/07 do Poder Judiciário, agradecendo convite para participar da 
sessão solene.Of. 008/07 da Câmara Municipal de Chapada, com congratulações pela 
passagem dos 76 anos de Carazinho. Of. 001/07 da Câmara Municipal de Farroupilha, 
informando a composição da nova mesa diretora. Of. 001/07 da Câmara Municipal de 
Coqueiros do Sul, informando a composição da nova mesa diretora. Of. 002/07 da Câmara 
Municipal de Ibirubá, informando a composição da nova mesa diretora. Of. 008/07 da 
Secretaria de Educação, vem solicitar a indicação de um membro titular e um membro 
suplente para representar o Poder Legislativo na composição do conselho municipal de 
Alimentação Escolar – COMAE. Of. 004/07 da Fundescar informa o endereço da Atual 
secretaria e demais departamentos da Fundação. Of. 007/07 da Fundescar agradece a 
concessão do titulo honorifico “ O Bombeador”. Of. 039/07 do Ministério da Agricultura, sobre  
as medidas de política agrícola. Convite do DAP, para o congresso sobre crimes e controles 
dentro da administração pública municipal a realizar-se de 07 a 10 de fevereiro em Foz do 
Iguaçu PR Comunicado do IBAM sobre benefícios oferecidos as Câmaras Municipais 
associadas.Diversos Comunicados do Ministério da Saúde, informando a liberação de 
Recursos Financeiros do Fundo Nacional. Correspondência do Centro de Nefrologia de 
Carazinho endereçada ao Sr. Carlos Baldo informando o encerramento da prestação de 
serviços de transporte para pacientes em tratamento dialítico a partir de 20 de fevereiro; 
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Presidente Vereador Vilson Paese; a seguir convido o senhor secretário para fazer a leitura 
das indicações, por gentileza Paulo Silva a leitura das indicações; Secretário Vereador Paulo 
Silva; indicações: 193/110/07, solicitando que seja feita à confecção de um abrigo de parada 
de ônibus na rua João Eduardo Kraemer, vereador Paulo Silva; 194/111/07, solicitando que 
seja feita uma operação tapa buracos na rua Independência esquina com a rua Pedro Álvares 
Cabral, vereador Paulo Silva; 195/112/07, solicitando que seja efetuado o patrolamento, 
ensaibramento, cascalhamento e compactação da rua Pedro Álvares Cabral, vereador Paulo 
Silva; 196/113/07, para a Sec. de Obras, com urgência, fechamento de buraco na rua 
Independência com a rua Pedro Álvares Cabral; Vereador Josélio. Guerra; 194/114/07, para o 
departamento de trânsito estude a possibilidade de colocar sinalização para estacionamento 
de motos ao longo da Avenida São Bento, vereador Josélio Guerra; 198/115/07, para que a 
Sec. de obras realize, com urgência, conserto no calçamento da rua Ceára esquina com Silva 
Jardim, vereador Josélio Guerra; 199/116/07, para a Sec. De obras realize, com urgência, 
patrolamento, cascalhamento e compactação na rua Cel. Bordini, vereador Josélio Guerra; 
200/117/07, para o dep. De trânsito estude a possibilidade de colocar um redutor de 
velocidade do tipo quebra-molas na rua Cuiabá próximo ao nº 91, vereador Josélio Guerra; 
201/118/07, para a Sec. de Obras realize, com urgência, operação tapa buracos na rua Da 
Paz entre as ruas Mal Deodoro e Coroados, vereador Josélio Guerra; 202/119/07, para o dep. 
De Trânsito estude a possibilidade de colocar sinalização indicando a preferencial em todos os 
cruzamentos existentes em nossa cidade, vereador Josélio Guerra; 203/120/07, solicitando ao 
Executivo que determine a Sec. de Obras que faça um quebra-molas na rua Pernambuco, 
aproximadamente em frente ao nº 197, vereador Vilson Paese; 204/121/07, solicitando ao 
executivo que determine a Sec. de Obras que faça um quebra-molas na Avenida São Bento, 
no trecho entre o supermercado casa do pão e o supermercado Glória, vereador Vilson 
Paese; 205/122/07, solicita ao executivo municipal que determine a Sec. de obras que realize: 
conserto da malha asfáltica e limpeza laterais na rua São Sebastião; limpeza das laterais da 
rua Coronel Camisão; mutirão para limpeza das ruas no perímetro urbano, proporcionando 
sacolas econômicas para as pessoas contratadas para este serviço, vereador Vilson Paese; 
206/123/07, ao Sr. Prefeito municipal para que: determine a Sec. de obras que execute 
trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da rua General Cassal Martins Brum; 
determine a Sec de obras que execute trabalhos de retirada de entulhos na rua Castro Alves, 
em frente ao nº 486; determine a Sec. de obras que execute trabalhos de patrolamento, 
cascalhamento e compactação na rua Soledade; determine a Sec. de obras que execute 
trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza na rua Romeu Salomão; 
determine a Sec. de Obras que execute trabalhos de patrolamento, cascalhamento e 
compactação da rua José Domingos Piva; determine a Sec. de obras que execute trabalhos 
de reparos na pavimentação asfáltica da rua Iracema; determine a Sec. obras que execute 
trabalhos de capina e limpeza as margens da rua Dona Júlia; determine a Sec. de obras que 
execute trabalhos de reparos no calçamento da rua Charrua entre as ruas Coroados e 
Riachuelo; determine a Sec. de obras que execute trabalhos de patrolamento, cascalhamento 
e compactação na rua João da Silva; determine a Sec. de obras que execute trabalhos de 
reparos na pavimentação asfáltica na rua Sem. Salgado Filho; determine a Sec. de obras que 
execute trabalhos de capina e limpeza na rua Castro Alves, vereador Luiz Leite; 207/124/07, 
solicita a verificação das condições de diversas estradas nas localidades de Capão Alto, 
Molha Pelego e Pinheiro Marcado, vereador Antonio Azir; 208/125/07, solicita colocação de 
boca de lobo na rua Cuiabá, vereador Antonio Azir; 209/126/07, solicitando para que o 
Executivo Municipal providencie a contratação de empresa especializada para efetuar serviços 
de restauração do calçamento de nossa cidade, vereador Jaime Fragoso; 210/127/07, para 
que a Sec. de obras realize patrolamento e posterior compactação na rua José Biachi, 
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vereador Jaime Fragoso; 211/128/07, para que a Sec. de obras realize patrolamento e 
posterior compactação na rua Cel. Bordini, vereador Jaime Fragoso; 212/129/07, para que a 
Sec. de obras realize melhorias com fechamento de vala formada pela erosão no trecho de 
ligação da rua Coimbra com a rua Iracema, vereador Jaime Fragoso; 213/130/07, solicitando 
ao setor competente o recolhimento de entulho depositado na rua Ipiranga esquina com a rua 
Carlos Gomes, vereador Jaime Fragoso; 214/131/07, solicitando ao Departamento de Trânsito 
a realização de estudos para colocação de estruturas em tubos de ferro nos estacionamentos 
par motos já existentes visando à colocação de correntes fixando-as, dificultando roubos e 
trazendo mais segurança ao condutor, vereador Jaime Fragoso; 215/132/07, solicita ao setor 
competente para que realize a troca do telhado do abrigo de parada de ônibus localizado na 
rua Monte Alegre, esquina com Aracajú, vereador Adroaldo De Carli; 216/133/07, solicita para 
a Sec. De obras realize trabalho de patrolamento, cascalhamento em toda extensão da rua 
Pernambuco, vereador Adroaldo de Carli; 217/134/07, solicita a Sec. de obras realize trabalho 
de melhorias e tapa buracos em toda a extensão do asfalto na rua Porto Alegre, vereador 
Adroaldo De Carli; 218/135/07, solicita ao setor competente a colocação de mais areia, bem 
como a reestruturação dos brinquedos na pracinha ao lado do Ginásio João Mareck, vereador 
Cláudio Santos; 219/136/07, solicita ao setor competente da Sec. de obras que o mesmo tape 
os buracos existentes ao longo da Av. Pátria, trecho com asfalto, vereador Cláudio Santos; 
220/137/07, solicita ao setor competente com urgência a limpeza da Praça no residencial 
Aparecida, vereador Cláudio Santos; 221/138/07, solicita a Sec. de obra para que efetue 
melhorias na esquina da rua Rufino Leal com Barão de Antonina, vereador Cláudio Santos; 
222/139/07, solicitação ao setor competente que realize imediatos reparos no buraco 
existente, em aproximadamente 400 metros de extensão, da rua Diamantino Conte Tombini, 
vereador Felipe Sálvia; 223/140/07, solicitação ao setor competente para que realize, com 
maior brevidade possível, à construção do passeio público em toda a extensão da Escola Pólo 
na rua Luiz Guanella, vereador Felipe sálvia; 224/141/07, solicitando ao executivo para que 
determine ao setor competente melhorias na pavimentação ao longo da rua XV Novembro, 
vereador Felipe Sálvia; 225/142/07, solicitando ao Executivo para que determine ao setor 
competente que sejam colocados tubos na rua José Biacki, vereador Felipe Sálvia; 
226/143/07, solicitando ao setor competente para que seja efetuada operação tapa buracos na 
rua Bernardo Paz, abaixo da Rua Silva Jardim, vereador Felipe Sálvia; 227/144/07, solicitando 
ao executivo municipal que determine ao setor competente para que seja efetuada uma 
reperfilagem asfáltica nos buracos existentes na Rua Ipiranga entre rua Polidoro Albuquerque 
e Lima e Silva, vereador Gilnei Jarré; 228/145/07, solicitando ao setor municipal de 
Planejamento, na pessoa do engenheiro Sr. Giovani Fiorese, que seja feito serviços de capina 
e pintura do meio fio da rua 20 de Setembro, bem como serviço de varrição trimestral, 
vereador Gilnei Jarré; 229/146/07, solicitando que sejam feitos serviços de capina e limpeza 
na rua Tiradentes, onde o matagal existente está causando a proliferação de insetos, 
prejudicando os moradores das proximidades, vereador Gilnei Jarré; Presidente Vereador 
Vilson Paese; queremos saudar e registrar a presença do professor Clóvis, também da 
Michele e da Rosa levando o mesmo sobrenome, Severo, muito obrigado pela presença 
voltem sempre que essa casa é de vocês, que bom que vocês vieram participar da sessão dos 
vereadores, registrar a presença do Diário da Manhã na pessoa do Serginho, do nosso amigo 
Pisca da Rádio Comunitária, do Gilmar da Rádio Gazeta e solicito ao secretário que faça a 
leitura dos requerimentos; Secretário Vereador Paulo Silva; requerimentos:230/027/07, 
atualização da tabela correspondente aos serviços prestados através do SUS- Sistema Único 
de saúde, devido à defasagem da mesma, vereador Vilson Paese; 231/028/07, possibilidade 
de rever os padrões classificados como padrão 1 dos funcionários desta casa, passando os 
mesmos para padrão 2 em seus vencimentos, vereador Luiz Leite; 232/029/07, solicitando o 
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trafego de ônibus no bairro Oriental no horário das 6:40 da manhã no sentido bairro-centro, 
vereador Paulo Silva; 233/030/07, que seja enviado oficio com os mais sinceros votos de 
profundo pesar aos familiares do Jovem Cleber Roberto Vergutz , subscrito por todos os 
vereadores da casa, pelo seu falecimento ocorrido no dia 02/02/07 em nossa cidade, 
manifestando nossa solidariedade, vereador Jaime Fragoso; Presidente Vereador Vilson 
Paese; questão de ordem Vereador Jaime Fragoso; Vereador Jaime Fragoso; do secretário 
da saúde qual é o vereador, o senhor não citou o nome do vereador; Secretário Vereador 
Paulo Silva; qual deles? Vereador Jaime Fragoso; requerimento Secretário de Saúde; 
Secretário Vereador Paulo Silva; é Vilson Paese; Vereador Jaime Fragoso; posso assina 
junto presidente? Presidente Vereador Vilson Paese; com o maior prazer, o requerimento tá 
a disposição de todos os vereadores, só pra explicação, já te darei a questão de ordem, esse 
requerimento é sobre reforçamento do município que nos passamos os quatrocentos mil para 
o hospital, aonde esse vereador dizia enquanto não for mudada tabela do SUS, tudo é 
paliativo, a União tem que mudar essa tabela, porque vai inviabiliza todos os hospitais, mas o 
requerimento ta a disposição de todos os vereadores para assinatura; continua então o 
secretário Vereador Paulo Silva; Secretário Vereador Paulo Silva; 234/031/07, oficiado aos 
familiares votos de profundo pesar, pela irreparável perda do senhor Jorge Luiz Félix de 
Oliveira, ocorrido no último dia 31 de janeiro, vereador Felipe Sálvia; 235/032/07, seja enviado 
oficio de profundo pesar a Sra. Nelci Cruz de Oliveira e seus familiares pelo falecimento de 
seu esposo o Sr. Jorge Luis de Oliveira ocorrido no dia 31/01/2007, vereador Luiz Leite; 
236/033/07, seja enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares 
do Sr. Jorge Luis Félix Oliveira, pelo seu falecimento ocorrido no dia 31/01/07, em nossa 
cidade, vereador Jaime Fragoso; 237/034/07, encaminhe-se oficio externando condolências 
aos familiares do Sr. Jorge Luis Félix Oliveira pelo seu passamento ocorrido na semana 
passada em nossa cidade, vereador Gilnei Jarré; 238/035/07, oficiado aos familiares da Srª 
Maria Marli Weber, votos de profundo pesar pela perda irreparável, ocorrido em 03/02/07, 
vereador Paulo Silva; Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao secretário que faça a 
leitura das moções; Secretário Vereador Paulo Silva; Moções: 239/034/07, seja enviado 
oficio parabenizando o Sr. Anderson Cruz de Oliveira e demais funcionário da NO vídeo pelos 
dez anos de existência em nossa cidade, comemorado no último dia 25/01/2007, vereador 
Luiz Leite; 240/035/07, que seja enviado oficio de cumprimentos ao Sr. Diógenes Basegio 
parabenizando pela posse como deputado Federal pelo PDT, a ser realizada neste dia 
05/02/2007, vereador Luiz Leite; 241/036/07, seja enviado oficio de cumprimentos à senhorita 
Dora Nascimento, por ter sido eleita, no ultimo final de semana a Rainha do carnaval Regional 
de Cruz Alta, vereador Vilson Paese; 242/037/07, seja enviado oficio de congratulações do 
Poder Legislativo de Carazinho, ao senhor Ivomar de Andrade, por ocasião de sua posse 
como Presidente do Sindicato dos Empregados no comércio de Carazinho, realizada nas 
dependências do Auditório da sede do Sindicato, no último dia 02 de fevereiro, vereador 
Felipe Sálvia; Presidente Vereador Vilson Paese; após a lida pelo secretário das indicações, 
requerimentos e moções, antes de nós colocarmos em votação, eu pergunto se nós faremos o 
intervalo; questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; senhor 
presidente por uma questão de ordem eu gostaria de fazer um requerimento verbal para que 
fosse sucumbido o grande expediente, o intervalo regimental, que nos passasse já pra ordem 
do dia que é a votação dos requerimentos, moções e projetos de lei, e se não houvesse 
impedimento das bancadas que fosse votado tudo em bloco, eu gostaria que o senhor 
consultasse as bancadas pra ver se há impedimento da votação em bloco dos trabalhos; 
Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em votação então, em apreciação, o 
requerimento verbal do Vereador Felipe Sálvia sobre nós suprimirmos o intervalo regimental; 
Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, por questão de ordem novamente; Presidente 
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Vereador Vilson Paese; questão de ordem; Vereador Felipe Sálvia; eu gostaria que quando 
fosse votar os projetos de lei, tem o projeto de lei da Entidade Overdose de Vida que agora 
mesmo eu pedi a comissão, a Vossa Senhoria, pra que fosse incluído na ordem do dia, tá 
sendo batido os pareceres lá, eu gostaria que esperasse que a secretária batesse os 
pareceres, que todo mundo, os vereadores assinassem, pra ser votado juntamente com os 
projetos de lei a ser votados hoje; Vereador Paulo Silva; senhor presidente; Presidente 
Vereador Vilson Paese; questão de ordem Vereador Paulo Silva; Vereador Paulo Silva; 
aproveitando senhor presidente que não haverá grande expediente, tendo em vista a grande 
preocupação, aproveitando a imprensa que esta aí, uma correspondência que esta casa 
recebeu a respeito do Centro de Nefrologia de Carazinho, estou convocando inclusive a 
Comissão de Saúde para amanhã às 15h e 30min uma reunião juntamente no Centro de 
Nefrologia de Carazinho e já também antecipando a convocação do Secretário da Saúde e 
posteriormente também junto a Promotoria Publica, tendo em vista que nos recebemos esta 
informação...que entra nesse momento em choque a comunidade, aquelas pessoas que 
realizam este tipo de atendimento e que não terão mais transporte a partir então do dia 20/02; 
Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Paulo Silva, para que todos os outros tomem 
conhecimento, gostaria que fizesse a leitura na integra; Vereador Paulo Silva; Carazinho, 
25/01/2007, Senhor Carlos Baldo, digno Secretário de Saúde de Carazinho, Prezado Senhor, 
Vimos por meio deste, informar-lhe que o Centro de Nefrologia de Carazinho, estará 
encerrando a prestação de serviço de transporte aos pacientes em tratamento dialítico, em 20 
de fevereiro de 2007. a partir desta data, serão necessárias outras formas de transporte aos 
pacientes renais crônicos. Tal medida torna-se inadiável, n medida em que a situação 
econômico-financeira do Serviço de nefrologia não permite mais suportar os custos do 
transporte. Cabe salientar que a oferta de translado não é um requisito legal e vinha sendo 
prestada em razão do conforto aos pacientes, contudo, o desequilíbrio entre o custeio do 
serviço de hemodiálise e os valores pagos pelo Sistema Único de Saúde exige o 
cancelamento. O centro de Nefrologia tem, ao longo de 13 anos, mantido atendimento de 
qualidade, cumprindo a todas as exigências regulamentadoras para os serviços de terapia 
renal substitutiva. O que esperamos continuar fazendo por muito tempo, em prol dos pacientes 
renais crônicos, seus familiares e toda a comunidade. Certos de sua compreensão e 
colocando-nos a disposição para a busca conjunta de soluções, no sentido de minimizar 
quaisquer contratempos aos pacientes, subscrevemo-nos. Cordial e atenciosamente. Centro 
de Nefrologia Carazinho. Cópias para: Direção e Administração do HCC, Promotoria Pública, 
Prefeito Municipal, Conselho Municipal de saúde e Comissão de Saúde de Carazinho.  Com 
permissão presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Paulo Silva qual é a 
hora da reunião com a comissão de saúde? Vereador Paulo Silva; estamos agendando pras 
15 e 30 h, algum vereador que queira participar, poderão participar, inclusive o seguinte, uma 
grande preocupação quando nós entramos em contato por telefone com o Secretário da 
Saúde devido à... em nossa cidade não existe hoje a possibilidade legal ainda do município 
assumir hoje esse transporte, então penas essa colocação, caberia sim a questão a nível 
judicial, é o que nós estaremos tratando amanhã, no qual eu convoco a Comissão de Saúde e 
também é claro alguns vereadores que queiram participar; Presidente Vereador Vilson 
Paese; que hora a reunião amanhã vereador? Vereador Paulo Silva; as 15 e 30 amanhã; 
Presidente Vereador Vilson Paese; eu faço questão de estar presente e os demais 
vereadores quem pode participar, porque Carazinho tem que parar de fechar e deixar de 
atender, eu acho que nós temos que ampliar e melhorar, as 15 e 30, Vereador Paulo Silva o 
local; Vereador Paulo Silva; no centro de Nefrologia do Hospital; Presidente Vereador 
Vilson Paese; coloco agora em votação o requerimento do Vereador Felipe Sálvia que pede 
que seja suprimido o intervalo regimental e também o grande expediente, e que os Projetos, 
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se entenderem os vereadores, requerimentos e moções sejam votados em bloco e eu quero 
até dizer para as pessoas que tão pela primeira vez, segunda vez, ao grupo Overdose de 
Vida, parabéns a vocês pela luta e hoje será aprovado aqui, essa presidência jamais iria de 
forma nenhuma se demora mais de coloca ou impedir que o projeto não fosse hoje, e nem a 
Comissão de Justiça, eles queriam conversa com vocês, então estão de parabéns vocês, pelo 
projeto ir a votação e será aprovado por unanimidade, também cumprimentar mais uma vez as 
pessoas que se fazem presentes e dizer para a imprensa que essa primeira sessão ordinária, 
e se não estamos fazendo grande expediente é porque os vereadores estão reunidos aqui 
nessa casa, hoje de manhã, grande parte da tarde para nós tratarmos assunto das comissões 
e do interesse da casa, então os vereadores hoje trabalharam e trabalharam muito, eu entrei 
as 8 h da manhã, não tô justificando, saí passado do meio dia, fiquei a tarde toda aqui e não 
fui pra casa, mas isso faz parte, nós não queremos fugir do nosso trabalho, mas só para que o 
povo saiba que os vereadores realmente tão trabalhando, estou muito feliz com as atividades 
dos vereadores; então coloco em votação o requerimento do Vereador Felipe Sálvia, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado por 
unanimidade o requerimento verbal do Vereador Felipe Sálvia; na ordem do dia votação dos 
requerimentos, solicito secretário, que leia o autor e o nº do requerimento, questão de ordem 
Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite; Vossa Excelência ta aguardando mas me antecipo 
até por que não vai ser realizado o grande expediente, meu caro Presidente, eu gostaria de 
ocupar uns segundinhos, até para em nome, se me autorizam os meus colegas da bancada 
do PDT, sabendo que a próxima reunião vai ser prorrogada, uma vai ser antecipada, e a outra; 
Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador nós vamos fazer essa colocação no final, 
vamos colocar daí a antecipação da reunião e a prorrogação da outra, tá faremos isso sim, até 
pra que a imprensa tome conhecimento e porque nós vamos colocar no final da reunião 
vereador; Secretário Vereador Paulo Silva; requerimentos, do Vereador Felipe Sálvia 
subscrito Antonio Azir, Jaime Fragoso, Paulo Silva, ao Ministério da Saúde e do Vereador 
Paulo Silva encaminhado Empresa Glória; Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em 
discussão a urgência dos requerimentos, não havendo vereador que queira discutir a urgência 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovado por unanimidade a urgência; coloco agora em votação, em discussão 
os requerimentos, não havendo vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por 
unanimidade os requerimentos, solicito ao secretário que leia o autor e nº das moções; 
Secretário Vereador Paulo Silva; moções, Vereador Luiz Leite de nº 2 e nº 1, nº 3 vereador 
Paese, nº 4 Vereador Felipe Sálvia; Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em 
discussão a urgência das moções, não havendo vereador que queira discutir a urgência 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovado a urgência por unanimidade, agora coloco em votação, em discussão 
as moções, para discussão Vereador Felipe Sálvia; até pra que todos os que estão assistindo 
essa sessão saiba, os nossos óculos é comum pra todos, que geralmente falta de um o outro 
empresta, então os óculos de um serve pra todos; Vereador Felipe Sálvia; é verdade senhor 
Presidente, é verdade, sabe que eu esqueci do óculos na mesa, mas eu tava procurando uma 
moção aqui, e a minha secretária deixou, a moção lá no gabinete, eu gostaria, Senhor 
Presidente, com a sua permissão, de falar sobre duas moções que eu fiz e duas indicações, 
eu gostaria de cumprimentar a imprensa, Serginho Diário da Manhã, tio Pisca da Rádio 
comunitária, Gilmar Machado, Professor Gilmar Machado, repórter da Rádio Gazeta e 
professor de história, bom professor, diretor Clóvis, diretor da Marques e presidente da Liga do 
carnaval, me sinto muito entristecido do carnaval não saí este ano, quando eu vejo pela 
televisão o carnaval bombando, vocês eu tenho certeza vão ficar triste por não sair o carnaval 
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este ano em Carazinho, cumprimenta o pessoal da Overdose de Vida; duas moções que eu 
entrei, uma cumprimentando o Tomate, o Ivomar de Andrade, pelas eleições realizadas no dia 
02/02, quando o Tomate novamente assume por mais um tempo a presidência do Sindicato 
dos empregados do Comércio de Carazinho, e outra moção de pesar pelo falecimento do seu 
Jorge, pai do Anderson, dono da NO vídeo-locadora, Seu Jorge, pessoa nova, empresário, pai 
de um amigo meu, faleceu e deixou a sociedade Carazinhense muito triste; mas eu vim, 
Senhor Presidente, até essa Tribuna pra mim discorrer sobre dois assuntos, há tempos que eu 
venho aqui batendo em duas teclas: a primeira tecla é a rua do Patronato, eu tenho pedindo 
socorro até pra imprensa, ali colocaram 12 a 11 montes de terra ali, pra fazer passeio público, 
pras crianças que saem da escola poderem caminhar com segurança no passeio público, e há 
tempos atrás eu dizia que tava criando mato, nesses monte de terra, e hoje pela manhã eu 
passei por ali e eu vi que ta criando arvores, tá criando ali a canela, que é uma arvore que dá 
uma sombra boa, e ta criando também o sete capote, sete capote é uma fruta que dá no mato, 
frutífera, e daqui um tempo, se espera muito tempo vai ter fruta, e vai ter sombra ali pros 
alunos, de tanto a gente cobra e a secretaria não fazer nada, isso me entristece, e me 
entristece também eu sabe que vem alunos de outras localidade pra freqüentar a UPF, alunos 
da UPF, e eu vê que nada é feito ali naqueles buracos, eu não sei de quem é a culpa se é da 
Corsan ou do município, mas o município mesmo tem que cobrar da Corsan, se for da Corsan 
a culpa, o que não pode é aquele buraco fazer seis a sete meses que ta ali e ninguém 
arrumar, então isso que nós vereadores devemos cobrar, a gente é eleito pra cobrar do 
Executivo, mas se o Executivo não quer fazer eu vou continuar cobrado, toda sessão eu vou 
entra com uma indicação cobrando, se eu tive que entra com 200 indicação até o final do meu 
mandato eu vou entrar, não tem problema nenhum eu vou cobra, ao menos o meu papel de 
vereador eleito, pra se um fiscal do povo eu vou fazer, e quero faze isso sempre, porque é 
função do vereador, não é direito Déio, tu passa por ali o pessoal começa a tira sarro, o 
vereador vem cá, olha aqui ó, não faz, a gente tem que cobra, eu não quero ser mal educado 
com nenhum secretário, mas tenho cobrado e vou continua cobrando, e quero que vocês me 
ajudem também a cobrar, por que afinal eu moro no bairro Boa Vista, ali onde tá a escola 
Pólo, mas lá onde tá a UPF, ali eu sei que tem vereadores que moram ali, né Jaime, tem 
vereadores que moram ali, e eu tenho certeza que cobram você também lá, então eu espero 
que mais vereadores me ajudem nessa luta pra que esse serviço seja feito, muito obrigado 
senhor presidente; tem um à parte Jaime; Vereador Jaime Fragoso; inclusive pessoas 
daquele bairro ali já reclamaram pra mim, já estive olhando até na Sec. de Obras e a culpa 
realmente é da Corsan, já foi cobrado e uma das justificativas é que tão em férias coletivas né, 
no começo agora de fevereiro diz que vai começa a ser solucionado o problema. Vereador 
Felipe Sálvia; obrigado Jaime, mas acho que já faz uns cinco meses que tão de férias 
coletivas porque não arrumam aquele buraco, né; tem um à parte vereador Déio; Vereador 
Josélio Guerra;...não entendo, porque esse vereador teve conversando com Hermógenes 
que ele é o gerente da Corsan e ele passou que a obra foi efetuada lá, pela Corsan, apenas 
tem que passa, a corsan passa lá a massa asfáltica, na verdade, pra prefeitura, só que essa 
massa asfáltica, diz ele, já foi repassada pra prefeitura e até agora não foi efetivado o serviço 
lá, pelo menos foi o que a Corsan me passo, porque esse vereador teve cobrando inclusive lá, 
na Diamantino Tombini, estive conversando inclusive com vários, tive tirando foto daquela rua, 
e estive conversando com o gerente da Corsan, que foi passada essa massa asfáltica pra 
prefeitura e não foi concretizado as obras; Vereador Jaime Fragoso; mas foi passado pra 
onde vereador; Vereador Josélio Guerra; pras obras; Vereador Jaime Fragoso; se a gente 
vê vários local da cidade tá faltando isso aí, inclusive pra baixo do corpo de bombeiros ali 
também tem, tão pleiteando e a Corsan não tem, Vereador Felipe Sálvia; com a palavra o 
vereador Jarré, um a parte;  Vereador Gilnei Jarré; quero cumprimenta o presidente e os 
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demais vereadores e dá uma contribuição pros dois, a atitude que tão tomando é uma atitude 
errada na Sec. de obras, e o que tem que ser feito é a Corsan cumpri a lei que existe, paga a 
abertura e fechamento de vala na Prefeitura, não é compra massa asfáltica, não é o município 
presta serviço pra Corsan, abertura e fechamento de vala; Vereador Josélio 
Guerra;...vereador, até porque o que existe no momento é essa situação né, da massa 
asfáltica, eu acho que é importante essa questão, até porque quem faz a obra é a Corsan, de 
abri e fecha as valas, mas acontece que foi passado pra o Executivo a massa asfáltica, pelo 
menos foi o que foi passado, então o Executivo tem que fazer então a obra, conclui a obra; 
Presidente Vereador Vilson Paese; pros vereadores, o a parte é uma vez só, e não duas, a 
partir do momento que falou uma vez não pode novamente pedi o à parte e entra, senão, o a 
parte é individual e uma vez, para conclusão o Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe 
Sálvia; Senhor Presidente a culpa eu não sei de quem que é, agora que nós temo que dá 
uma solução pra esse problema nós temo que dá, é buraco na cidade inteira, é mato na 
cidade inteira, nós temo que chama o Secretário de Obras, chama o presidente da Corsan 
aqui, nos primeiros dias de reuniões ordinárias, a Comissão de Obras e Serviços Públicos, pra 
nos chama esses cara na pua, porque o povo não pode sofre, o povo não pode sofre, e nós 
estamos aqui pra isso, pra cobra dos secretários, podemos até convoca o secretário pra vim 
aqui pra presta esclarecimento pra essa casa, pro povo de Carazinho, era isso; Presidente 
Vereador Vilson Paese; pra discussão Vereador Paulo Silva; Vereador Paulo Silva; senhor 
presidente, senhores vereadores, inicialmente eu gostaria de cumprimentar a imprensa, Rádio 
Gazeta, Rádio Comunitária, Diário da Manhã e Jornal Diário da Manhã, e demais pessoas 
aqui presentes, inicialmente quero saúda-lo e parabenizá-lo ai, desejando pleno sucesso, 
pleno êxito nessa casa, Vereador Antonio Azir que assume definitivamente, e desejar pleno 
sucesso, PTB assim o deseja, em meu nome e em nome do partido ao Vereador Ronaldo 
Nogueira por utilizar, tenho certeza absoluta, sua experiência, assumindo em Porto Alegre um 
departamento tão importante na contribuição, tenho certeza, para o engrandecimento do Rio 
Grande do Sul, e também é claro, quero neste momento, tendo em vista que há antecipação 
de reuniões, cumprimentar o pessoal da Overdose, demais pessoas aqui presente, o amigo 
particular Clóvis, lamentamos o carnaval, já discutimos, falamos e lamentavelmente não vai 
ser possível, representante da soberana, que Carazinho deu seu...certo, Carazinho tem seu 
nome hoje registrado nos anais desta casa como também é claro a nível de carnaval, a nível  
regional, e a você, Vereador Gilnei Jarré pleno sucesso, pleno êxito, pela sua opção, pela sua 
escolha, em assumir uma importante Secretaria no nosso município que eu tenho certeza pelo 
engrandecimento, terá certeza de que essa casa poderá contar com o engrandecimento o 
crescimento de nosso município, parabéns Jarré nessa sua caminhada, a opção é sua, sua 
escolha, tenho certeza que não decepcionara, e ao  meu Presidente  Vilson Paese que está 
iniciando, na escola se inicia o ano letivo, aqui se inicia os trabalhos que serão acalorosos, 
tenho certeza, a partir de então, e aqui será o palco de discussões, bom mediador presidente, 
parabéns, pleno sucesso e que realmente se consolide, como em sua vida particular, como 
em sua profissão, usando é claro desse importante cargo neste poder e nosso representante 
máximo, presidente dessa casa, pleno sucesso Vereador Vilson Paese, não poderia deixar 
também aos funcionários dessa casa, tendo em vista que agora começa pra vale, e quando se 
diz começa pra vale, tenho certeza que é muito importante para o engrandecimento dessa 
nossa cidade que está carente e a partir de então as idéias aqui estarão, sem sombra de 
duvida, se unindo forças para melhorar e tenho certeza que o progresso, Carazinho é 
merecedor disso, apenas esse registro Vereador Vilson Paese, aos demais vereadores, 
demais pessoas aqui presentes o meu agradecimento; Presidente Vereador Vilson Paese; 
continua em discussão as moções, antes de colocar em votação então, as moções quero falar 
pro Vereador Paulo Silva que é mais bondade de sua parte as suas palavras do que eu sou 
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merecedor, mas agradeço pelas palavras então, e claro, queremos então Antonio Azir, 
Vereador Antonio Azir, desejar a você todo o sucesso como vereador e seja bem vindo como 
titular na ausência do Ronaldo que tenho certeza que ele vai ser muito útil em Porto Alegre 
para a cidade, para o município de Carazinho, coloco então em votação as moções, não 
havendo mais vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão e os contrários que se manifestem, aprovada as moções por 
unanimidade, vereador Paulo Silva, secretário, solicito ao sr. Secretário que faça a leitura do 
autor dos projetos que irão à votação na noite de hoje; Secretário Vereador Paulo Silva; 
projeto de lei, autor mesa diretora nº 183/008/07, dispõe sobre o quadro de cargos efetivos da 
Câmara Municipal de Carazinho e dá outras providências; parecer da Comissão de justiça e 
finanças, presente projeto de lei é constitucional e quanto ao aspecto financeiro  nada a opor, 
Presidente Vereador Felipe Sálvia, secretário e relator vereador Adroaldo De Carli, membro 
Vereador Paulo Silva;  parecer da Comissão da Ordem econômica e social: o presente projeto 
de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia, Presidente e relator vereador Luiz 
Leite, secretario vereador Josélio Guerra, membro Vereador Antonio Azir; Projeto de lei, autor 
mesa diretora nº 184/009/07, dispõe sobre o quadro de comissão e de funções de confiança e 
dá outras providencias, parecer da comissão da ordem econômica e social: o presente projeto 
de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia, secretário e relator vereador Josélio 
Guerra, presidente vereador Luiz Leite, membro vereador Antônio Azir; parecer da comissão 
de justiça e finanças: o presente projeto é constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada 
a opor. Presidente e relator vereador Felipe Sálvia, secretário vereador Adroaldo De carli, 
membro vereador Paulo Silva; projeto de lei, autor executivo municipal nº 2479/236/06, 
autoriza concessão de uso de um imóvel do município à Associação Overdose de Vida, 
parecer da comissão de ordem econômica e social: somos pela aprovação do presente projeto 
de lei, estando apto a ser incluído na ordem do dia, presidente e relator Luiz Leite, secretário 
vereador Josélio Guerra, membro vereador Antonio Azir; parecer da comissão de justiça e 
finanças: o presente Projeto é constitucional e quanto ao parecer financeiro nada a opor; 
Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em votação a urgência do parecer da comissão 
de justiça e finanças de todos os projetos, que vem assinado pelo secretário relator Adroaldo 
de Carli, presidente Felipe Sálvia e vereador Paulo Silva, coloco a urgência, coloco para 
discussão dos parecer de todos os projetos, de todos os pareceres da comissão de justiça e 
finanças, não havendo vereador que queira discutir a urgência, coloco, não têm urgência? 
Coloco em votação mais uma vez então, a gente ta aprendendo né, é a primeira sessão 
ordinária então vocês até vão entender, coloco então em votação o parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças, não havendo vereador que queira discutir o parecer coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem, aprovado 
por unanimidade; agora está em discussão o parecer da Comissão de Ordem Economia e 
Social de todos os projetos que está assinado pelo Presidente Luiz Leite, secretário Josélio 
Guerra e membro Antonio Azir, não havendo vereador que queira discutir coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado 
por unanimidade os pareceres da Comissão de Ordem Economia e Social; agora coloco em 
discussão os três projetos com os pareceres da Comissão de Justiça e Jinanças e da Ordem 
Econômica e Social já aprovado, coloco em discussão, para discutir o projeto Vereador 
Cláudio santos; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, colega vereador Vilson Paese, 
demais vereadores, funcionários da casa, colegas da imprensa, Gilmar, Serginho, Tio Pisca, 
pessoal da Overdose de vida, incansáveis nesta casa, já conhecidíssimos, mas batalhando 
por aquilo que é causa de vocês, pelo conhecimento que vocês têm, e graças a terem vindo a 
esta casa, vocês tem conseguido levar também, com o auxilio da imprensa, e tive 
conhecimento, não me encontrava na cidade, mas tive conhecimento de que ontem vocês 
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fizeram uma apresentação no bairro São Lucas, inclusive o próprio Diário da Manhã esteve 
presente fazendo a cobertura, isso é importante, que a partir do momento que vocês vieram 
pra essa casa, trazer o trabalho de vocês, buscar os anseios que vocês tem, a comunidade 
começou a conhecer o trabalho de vocês, nós já nos manifestamos por várias oportunidades 
nessa tribuna com relação a esse projeto e, vereador Jarré, não podíamos deixar de vir a essa 
tribuna também, assim como criticamos, assim como reclamamos, nós não podíamos deixar 
de vir agradecer os vereadores da Comissão de Justiça e Finanças que conversaram com os 
membros da Overdose de vida, tiraram suas dúvidas, inclusive eu conversava com o vereador 
Adroaldo agora a pouco, antes de eles se reunirem, com relação à revogação da lei que cedia 
o imóvel a UCE, isso aprovado aqui na câmara dia 05/12 do ano passado, tornado lei, 
portanto já não era mais de ninguém aquele imóvel a não ser do município, que estava 
através desse projeto de lei cedendo o uso ao Overdose de Vida, senhor Presidente, eu 
acredito, o senhor disse antes, sem dúvida deve ser votado por unanimidade, agora a minha 
preocupação em relação ao tempo de aprovação deste projeto, já estivemos por várias vezes 
neste local, e que, ao invés de estar sendo usado, aquele local pro trabalho deles, pras 
reuniões deles, estava simplesmente sendo deteriorado, porque havia pessoas que à noite 
usam aquele local, já quebraram forros, quebraram janelas, esculhambaram lá dentro, e a 
nossa preocupação é exatamente essa, a partir do momento, Sr. Presidente, que for aprovado 
esse projeto, ele segue à Prefeitura, inclusive vamos tentar conversar com o Prefeito em 
exercício, Dr. Sérgio Weimann, ou então com o Prefeito assim que voltar, pra que não precise 
usar os cinco dias pra sanciona a lei, pra que imediatamente possam tomar posse, possam 
usar da melhor forma, o que não é pra eles aquilo ali, eles vão apenas usar o local pra poder 
levar as apresentações de teatro deles as outras pessoas, e também vereador Jarré, já que 
falaste da minha vinda a esta tribuna, eu quero agradecer também a todos os vereadores, e 
em especial ao presidente Felipe Sálvia, do ano passado, que já tem inclusive os 
equipamentos comprados, presidente, com o dinheiro da câmara, com a autorização que a 
câmara deu, dos dez vereadores, pra que eles pudessem ter o equipamento de que vieram 
solicitar aqui, e a câmara deu, então eu acho assim de que a discordância vai existir, as 
discussões vão Existir, se todos pensassem da mesma forma, não seria o legislativo, mas 
com respeito, com dignidade, eu acho que isso vai acontecer, vai continuar acontecendo, da 
minha parte isso é comum, sempre quando se consegue algo eu venho a essa tribuna 
agradecer, porque aí fora eu sempre prego, não adianta eu vir aqui brigar com os nobres 
vereadores, se eu não tiver pelo menos cinco votos, eu vou continuar brigando e o projeto ou 
pensamento que a gente tenha, não vai passar, não vai virar lei, nós precisamos no mínimo de 
cinco vereadores aqui pra pode aprova os projetos, tomara que nós consigamos fazer com 
que os projetos, que na maioria deles são de interesse da comunidade, venham ser 
aprovados por unanimidade por essa casa como tem acontecido, como disse antes, 
discussões acontecem, pensamentos diferentes acontecem, uns mais acalorados, outros 
menos, mas o entendimento dos vereadores, de que seja a comunidade a ganhadora disso 
tudo, eu quero dizer de que  espero e vou fazer uma cobrança, Senhor presidente, como fiz 
em outras oportunidades, aos companheiros da Overdose de Vida que vieram nesta casa na 
oportunidade em que estavam defendendo um projeto de interesse deles, que permaneçam 
vindo a essa casa, nós vamos cobrar de vocês, pra que não tenham vindo a essa casa só 
exatamente quando interessou a vocês, mas é importante pro vereador, cada um de nós, 
vermos em outra oportunidade, que não diz respeito diretamente a Overdose de Vida a 
presença de vocês, porque somente vocês acompanhando, vendo o trabalho dos vereadores, 
o poder Legislativo trabalhando, é que vocês lá fora poder contar aquilo que aqui dentro vocês 
vêem e a imagem que vocês pegam aqui levada lá pra fora certamente vai fazer com que 
muita gente tenha um pensamento diferente do que tem agora, no que diz respeito ao 
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Legislativo, então, Sr. Presidente, gostaria também, eu não tive oportunidade de desejar um 
excelente 2007 na sua Presidência, tudo que for necessário, precisar e estiver ao alcance 
deste vereador pode ter certeza de que nos estaremos à frente, estaremos trabalhando junto 
com os demais vereadores porque não ganha somente o presidente ou qualquer vereador que 
entre com algum projeto, ganha sim o Poder Legislativo que é uma instituição que tem 10 
vereadores, seria isso senhor Presidente, senhores vereadores, obrigado e espero que seja 
votado por unanimidade este projeto que é interesse da comunidade; Presidente Vereador 
Vilson Paese; continua em discussão vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; senhor 
presidente, senhores vereadores, senhor presidente eu gostaria apenas de agradecer 
primeiramente a sua pessoa e desejar que 2007, melhor que o meu, melhor que o meu, meu 
ano que eu fui, 2006, presidente, gostaria de dizer que esses erros que acontece, isso faz 
parte, e eu pelo longo tempo que to aqui dentro, já vi vários presidentes errarem no começo, a 
gente pega a manhã com o tempo, né Azir, a gente que já foi presidente, a gente sabe disso, 
dizer pro pessoal da Overdose de vida, que tiveram na outra casa, lá em cima, pleiteando o 
que vocês conseguiram hoje, que vão conseguir eu tenho certeza Cláudio, por unanimidade, e 
lá era horrível, não tinha o ar climatizado, não tinha as poltronas tão confortável né, mas 
graças a Deus, e graças aos vereadores, todos os vereadores e a mesa diretora que me 
apoio, hoje nós temos uma casa digna de Carazinho, digna de Carazinho e região, dizer 
também ao vereador Paulo Silva, membro da Comissão de Justiça, né, ao vereador Adroaldo 
de Carli, que na noite de hoje se reunimos com a Overdose e depois ao presidente e nós 
pudemos para com a tramitação desse projeto nesta casa e hoje ta votando esse projeto, é 
muito importante à votação desse projeto pelo que ele vai fazer pela nossa comunidade, e eu 
tenho certeza Cláudio Santos, que todos os vereadores vão aprova, e é da vontade de todos 
os vereadores, porque se não fosse da vontade de todos os vereadores, quando era pra torna 
essa entidade utilidade pública nós não teríamos votado uma lei que teria que ser de dois 
anos, Azir, tá de três meses, então já houve, já havia uma vontade já de todos os vereadores 
de aprova, de dá dinheiro também como foi dado mil reais, né, já existia essa vontade, 
somente nós esbarramos ali na...da lei, nós queria vê de perto se a lei existia, depois mais 
tarde nós tinha revogado a lei, né, nós queria conversar com a entidade, conversamos hoje, 
né, então eu to votando, vo vota a favor de cabeça tranqüila, porque eu sei o que eu to 
votando, eu espero que os meus pares, também saibam, o que tejam votando, obrigado; 
Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão os projetos, vereador pra discutir 
os projetos vereador Jaime Fragoso; Vereador Jaime Fragoso; meus cumprimentos senhor 
presidente, colegas vereadores, imprensa falada e escrita e o grupo Overdose, por incrível 
que pareça hoje surgiu um oficio aí do Ministério Público e bate bem nessa questão, o 
Ministério Publico, através da Promotora, Clarice Simões Machado, ela tá solicitando, claro 
convidando os vereadores pra fala sobre questões de menores, criança, adolescente, né, que 
há exploração, mexe com essas crianças com drogas, e o grupo Overdose de Vida o que é, é 
tirar essa crianças de rua, dá animo pra elas, ir nos colégios, fazer trabalho, então o município 
de Carazinho vai ganha muito com isso, desde que o Cláudio Santos, colega Cláudio Santos 
pegou esse trabalho na mão de vocês pra ajuda, intensificado, eu fui sempre dizendo ao 
Cláudio Santos que eu sou unânime em ajudar porque eu sei o que vai faze pro nosso 
município, a gente sabe da seriedade de vocês e o que vocês querem, que é tira esse 
pessoal, essas crianças da rua, senhor presidente, e é o que mais precisa, hoje a gente fala, 
tava até comentando hoje no gabinete sobre a questão da criminalidade, tem que ta em cima 
do menor que anda na rua, essa reunião eu não vo deixa de ir, porque eu vejo a questão da 
criminalidade, ta em cima do menor, que muitas vezes a policia não pode fazer nada, é lei, 
mas nós podemos trabalhar de tirar essas crianças da rua, dando ânimo, tirar dessas boate, 
questão de álcool, droga, da bebida, então eu acho de muita valia, e eu tenho certeza que 
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todos os vereadores, colegas vão vota, com a cabeça, né, sabendo que vai ajuda o município 
de Carazinho, seria isso; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, não 
havendo vereador que queira discutir os projetos, coloco em votação, os três projetos, já com 
os pareceres aprovados, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
os contrários que se manifestem, aprovado os três projetos por unanimidade, e quero 
parabenizar a todos os vereadores por essa forma que hoje, democrática, de que participaram 
dessa reunião, realmente ganha, e esta ganhando toda a comunidade de Carazinho, como 
disse o vereador Cláudio Santos e os demais, discussão, é uma casa democrática e nós 
vivemos numa democracia, discussão sempre vai haver, mas que os interesses de nossa 
sociedade sempre estejam em primeiro lugar, isso eu tenho certeza que os dez vereadores 
pensam da mesma forma, de repente com pensamentos diferentes, por encruzilhadas 
diferentes, mas pra chegar a um denominador comum, gostaria mais um pouco de paciência 
dos nobres vereadores, até porque eu quero ler, e pra que todos saibam hoje as comissões, 
as permanentes e as demais comissões o presidente, o secretário e membros dessas 
comissões: A Comissão De Justiça e Finanças ficou assim constituída: presidente Vereador 
Felipe Sálvia (PDT), secretário Vereador Adroaldo De Carli (PMDB), membro vereador Paulo 
Silva (PTB); Comissão Da Ordem Econômica E Social, presidente vereador Luiz Leite (PDT), 
secretário vereador Josélio Guerra (PMDB), membro vereador Antonio Azir (PTB); Comissão 
De Agropecuária, Indústria E Comércio, Obras e Serviços Públicos: Presidente vereador 
Jaime Fragoso(PSDB), secretário vereador Adroaldo De Carli (PMDB), membro vereador Luiz 
Leite(PDT); Comissão Da Educação, Cultura, Saúde, Meio Ambiente E Promoção Social: 
presidente vereador Paulo Silva (PTB), secretário vereador Felipe Sálvia (PDT) ,membro 
vereador Josélio Guerra, o Déio, (PMDB); senhores vereadores pra que nós possamos, 
senhores vereadores solicito a atenção de vossas excelências; Comissão De Controle 
Financeiro E Orçamentário dessa casa: presidente vereador Adroaldo De Carli (PMDB), 
secretário Paulo Silva (PTB), membro vereador Jaime Fragoso (PSDB); agora enquanto nós 
não extinguirmos uma comissão que deverá ser feita através da mudança da lei orgânica a 
Comissão De Direitos Humanos, Cidadania E Defesa Do Consumidor fica acoplada também 
com a comissão de segurança pública enquanto nós não fizermos, não ta extinta, mas os 
integrantes farão, participarão das duas comissões: Presidente vereador Felipe Sálvia 
(PDT),secretário Jaime Fragoso (PSDB), membro vereador Antonio Azir (PTB), quero também 
registrar a presença, antes de terminar essa sessão, do meu amigo do advogado que está 
presente aqui nesta casa, que não se fazia mais presente, né Dr. Veiga, agora o Dr. não tem 
comparecido tanto, mas nós queremos convidá-lo para que venha mais seguido, mas nós 
queremos agradecer a sua presença, a presidência dessa casa com a permissão 
naturalmente do Paulo Silva se assim me permitir o secretário, isso é uma das características 
de quem tem a rádio na mão e é homem de comunicação, ele não pode fica sem fala, isso nós 
conhecemos, então no dia 02/02 na posse da diretoria do Sindicato dos Comerciários o 
vereador Vilson Paese se fez presente e representou esse poder, todos os vereadores e falei 
em nome do legislativo, na pessoa de todos os vereadores e também representei na ocasião o 
executivo que pediu que eu falasse em nome do executivo também, nada mais havendo a 
tratar e sob a proteção de Deus declaro encerrada mas peço para os vereadores que 
aguardem até o final, declaro encerrada a presente reunião ordinária do dia 05/02/2007, e 
convoco os srs. Vereadores para a próxima reunião ordinária que seria realizada na segunda-
feira dia 12/02/2007, foi antecipada para o dia 07/02, quarta-feira próxima, as 11 h, e para a 
reunião ordinária que seria realizada no dia 19/02/2007, prorrogada para o dia 22/02/2007, no 
horário habitual em função dos feriados de carnaval, a convocação da próxima ta feita mas eu 
só queria fala sobre a antecipação, a convocação da próxima reunião é na quarta-feira, no dia 
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07/02, quarta-feira próxima, às 11h na Câmara Municipal, obrigado pela presença de todos e 
uma boa noite a todos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vereador Vilson Paese   Vereador Paulo Silva 
Presidente     Secretário 

 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 

 
 


