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Ata da Reunião Ordinária do dia 15 de Setembro de 2008.......Ata 41 
  
Presidente Vereador Luiz Leite; Havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus declaro 
aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal de Carazinho do dia 
15/09/2008, convido o Vereador Josélio Guerra  para proceder à leitura de um trecho da Bíblia, 
e que todos se posicionem em pé; (leitura da Bíblia); coloco em apreciação a ata da reunião 
ordinária do dia 08/09/2008, não havendo vereador querendo discutir coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovada a ata 
da reunião ordinária do dia 08/09/2008 por unanimidade; anteriormente quero cumprimentar os 
servidores da casa, senhores vereadores, imprensa escrita e falada, demais amigos que se 
encontram aqui no plenário, candidato a vereador pelo PDT, Vitor Hugo que se encontra aqui 
com nós, os jurídicos e demais pessoas na nossa comunidade, convido o secretário Vereador 
Cláudio Santos para que proceda a leitura do expediente da presente reunião; Secretário 
Vereador Cláudio Santos: Expediente Reunião Ordinária do Dia 15 de setembro de 2008. 
Telegrama do Ministério da Saúde, informando liberação de recursos financeiros no valor de R$ 
4.183,00.Of. nº 1024-08 da Assembléia Legislativa do RS, acusando recebimento do Of. 
1077/08, de 05 de agosto de 2008.Of. 1446/08 do Gabinete da Governadora do Estado, 
acusando recebimento do OD 2229/08, de autoria do Vereador Felipe Sálvia.Of. 320/08 da 
Câmara municipal de Passo Fundo, informando a aprovação da Moção 010/2008, de autoria do 
Vereador Juliano Roso, em que propõe a permanência do escritório regional do IBAMA de 
Passo Fundo.Comunicado nº 72574/2008 do Ministério da Educação, informando a liberação de 
recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, no valor de R$ 30.700,80.O Senhor Cláudio Previatti comunica 
a posse da nova diretoria do Lions Club Industrial para o AL 2008/2009.Senhor Jorge 
Nascimento – Presidente do Clube Caixeiral – convida para o encontro festivo em 
comemoração ao aniversário de 75 anos do Clube Caixeiral e as melhorias feitas no salão 
social, a realizar-se dia 16 de setembro, às 18 horas e 30 min no salão nobre do 
clube.Magistrados estaduais, federais e do trabalho convidam para o jantar comemorativo à 
Semana do Magistrado e ao aniversário da Segunda Vara Cível.Of. do Sindicato dos 
Comerciários de Carazinho, em resposta ao OD 1274/08 de autoria do Vereador Felipe 
Sálvia.Of. 144/08 do Executivo Municipal, encaminhando projeto de lei nº 120/08, o qual 
autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento da FUNDETEC, no valor de R$ 
23.029,23; Presidente Vereador Luiz Leite; quero consultar os senhores vereadores, 
confirmar uma sessão solene da câmara de vereadores no CTG Vento Minuano, onde será 
servido um ovelhaço, eu gostaria de consultar, se os vereadores são de acordo de fazermos 
essa sessão solene ou o que vocês tem em mente, no pensamento, Vereador Paulino de 
Moura; Vereador Paulino de Moura; sou favorável ;Presidente Vereador Luiz Leite; 
Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; historicamente a câmara de vereadores sempre 
realizou a sessão solene na semana farroupilha, eu acho que esse ano a gente não pode deixar 
de honrar essa tradição, sou a favor; Presidente Vereador Luiz Leite; Vereador Jaime 
Fragoso; Vereador Jaime Fragoso; também a favor; Presidente Vereador Luiz Leite; 
Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos; a favor; Presidente Vereador Luiz 
Leite; Déio; então fica confirmada para quarta-feira a sessão solene da câmara municipal de 
vereadores no CTG Vento Minuano, a partir das 20:00 horas, passamos agora a leitura das 
indicações, requerimentos e moções, convido o senhor secretário para que faça a leitura das 
mesmas;  Secretário Vereador Cláudio Santos; indicações: 1966/970/08, Oficio ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando que o mesmo DETERMINE ao setor responsável sejam 
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recolhidos os entulhos verdes localizados na Rua Cristóvão Colombo, nas proximidades da 
Empresa ERCI PENZ, Vereador Paulino de Moura –PTB; 1967/971/08, solicita a secretaria de 
obras que realize a operação tapa buracos na Avenida Flores da Cunha, próximo a Acapesú, 
Vereador Cláudio Santos – PSDB; 1968/972/08, solicita a secretaria de obras para que realize o 
cascalhamento na rua Airton de Lima Rodrigues, Vereador Cláudio Santos – PSDB; 
1969/973/08, determine a secretária de obras que execute operação tapa buracos na rua 
Rufino Leal no bairro Sommer; que realize o trabalho de patrolamento, cascalhamento e 
limpeza da Avenida Pátria a partir da rua Manoel Notari, bairro Dileta; que realize operação tapa 
buracos na rua Antonio Pasin no bairro Dileta; Vereador Josélio Guerra – PMDB; 1970/974/08, 
solicitando a secretaria de obras o patrolamento, cascalhamento e compactação da rua 
Miramar, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 1971/975/08, solicitando a eletrocar vistoria na rede 
de iluminação pública e substituição de lâmpadas queimadas na rua João Batista Rodrigues as 
Silva, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 1972/976/08, solicitando ao setor competente a 
realização de limpeza nas áreas próximas aos abrigos de parada de ônibus no B. residencial 
Planalto, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 1973/977/08, solicitando a secretaria de obras a 
realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da rua Xavantes, Vereador Jaime 
Fragoso – PSDB; 1974/978/08, O Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário e 
deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que 
determine à Secretaria de Obras que execute trabalhos  de melhorias no trecho do calçamento 
e de limpeza em toda a extensão da Rua Cristóvão Colombo, no bairro São Pedro. Tal 
solicitação vem em decorrência da grande quantidade de buracos existentes na rua; para que 
determine à Secretaria de Obras que execute trabalhos  de patrolamento, cascalhamento, 
compactação e limpeza na rua dos Crisântemos, no bairro Cantares. Solicitação dos moradores 
que reclamam do estado em que encontra-se a rua; para que determine à Secretaria de Obras 
que execute trabalhos  de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza na rua Carlos 
Lang. Solicitação dos moradores; para que determine à Secretaria de Obras que execute 
trabalhos  de reparos no calçamento da rua Marcilio Dias esquina com a rua José Pereira, no 
bairro Santo Antônio. Solicitação dos moradores que reclamam principalmente da quantidade 
de buracos existente; para que determine à Secretaria de Obras que execute trabalhos de 
patrolamento,cascalhamento, compactação e limpeza da rua Ramalho Antonio Piva, acesso a 
Xadrez. Solicitação dos moradores do interior; para que determine à Secretaria de Obras que 
execute trabalhos  de reparos na pavimentação asfáltica da rua General Cassal Martins Brum, 
no bairro São Pedro. Solicitação dos moradores e empresários que reclamam do mal estado em 
que encontra-se a rua; para que determine à Secretaria de Obras que execute trabalhos  de  
patrolamento,cascalhamento, compactação e limpeza no Beco da Ipiranga, no bairro Pádua. 
Solicitação dos moradores, Vereador Luiz Leite – PDT; 1975/979/08, O vereador abaixo 
assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio 
ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente, a realização de 
melhorias no calçamento da Rua Ibaré, no bairro Floresta, em virtude de que a mesma 
encontra-se cheia de buracos, dificultando o trânsito e o acesso de veículos, Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; 1976/980/08, O vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e 
deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor competente, a recuperação de alguns trechos em péssimas condições de 
trafegabilidade de diversas vias dos Bairros Ouro Preto e Ouro Preto Novo,  visto que transitam 
por esses logradouros grande quantidade de veículos de pequeno e grande porte, inclusive o 
coletivo urbano, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1977/981/08, O vereador abaixo assinado 
solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente, a realização de melhorias urgentes 
em grande parte das ruas do bairro Oriental que encontram-se em péssimas condições, cheias 
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de buracos, inclusive onde há calçamento. Vários moradores tem nos procurado solicitando 
melhorias urgentes, pois em dias de chuva há lugares que devido ao acúmulo de barro ficam 
intransitáveis, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1978/982/08, O Vereador abaixo assinado solicita 
que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor 
Prefeito Municipal ratificando, para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos 
de recapeamento asfáltico da Avenida Flores da Cunha, trecho compreendido entre o posto do 
Baixinho até a esquina da Rua Bispo Laranjeiras, pois se encontra em péssimas condições de 
trafegabilidade. Solicitação dos moradores;  para que determine a Secretaria de Obras que 
execute trabalhos de conserto do calçamento na Rua Tijuca no bairro Princesa. Solicitação dos 
moradores; para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de calçamento ou 
asfaltamento da Rua Ipanema no bairro Princesa. Solicitação dos moradores; para que 
determine a Secretária de Obras que execute trabalhos de conserto do calçamento  na Rua 
Independência no bairro Glória. Solicitação dos moradores; para que determine a Secretária de 
obras que execute trabalhos de conserto da Rua Otto A. Gerhardt no bairro Sommer. 
Solicitação dos moradores; para que determine a Secretária de obras que execute trabalhos 
conserto do calçamento da Rua Goiás no bairro Oriental. Solicitação dos moradores, Vereador 
Vilson Paese – PDT; Presidente Vereador Luiz Leite; solicito aos senhores vereadores se são 
de acordo com a supressão do intervalo regimental; Secretário Vereador Cláudio Santos; 
requerimentos: 1979/265/08, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
depois de aprovado em plenário, seja registrado em Ata e oficiado ao Exmo. Sr. ALEXANDRE 
GOELLNER, Prefeito Municipal, para que envie para o Legislativo Municipal o projeto de Lei 
que foi enviado ao executivo Municipal como indicação, de autoria dos vereadores Vilson Paese 
e Josélio Guerra, projeto este que determina vagas de estacionamento para os Portadores de 
Necessidades Especiais em vias públicas, para que o mesmo seja aprovado e designado às 
respectivas vagas, Vereador Vilson Paese – PDT; 1980/266/08, O vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, seja registrado em Ata e 
oficiado ao Exmo. Sr. ALEXANDRE GOELLNER, Prefeito Municipal, para que envie para o 
Legislativo Municipal o projeto de Lei que foi enviado ao executivo Municipal como indicação, de 
autoria dos vereadores Vilson Paese e Josélio Guerra, projeto este que determina vagas de 
estacionamento para os Portadores de Necessidades Especiais em vias públicas, para que o 
mesmo seja aprovado e designado às respectivas vagas, Vereador Josélio Guerra – PMDB; 
1981/267/08, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de aprovado 
em plenário, seja registrado em Ata e oficiado votos de profundo pesar a família do Sr JOÃO 
CARAMALAK, pelo seu falecimento ocorrido no dia 11.09.2008. “DISSE-LHE JESUS: EU SOU 
A RESSUREIÇÃO E A VIDA; QUEM CRÊ EM MIM, AINDA QUE ESTEJA MORTO, VIVERÁ; E 
TODO AQUELE QUE VIVE E CRÊ EM MIM NUNCA MORRERÁ”. À família enlutada do Sr. 
JOÃO CARAMALAK, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, Vereador Vilson 
Paese – PDT; 1982/268/08, enviado oficio de profundo pesar pela perda irreparável da Sra. 
Rosane Padilha Hartmann, que veio a falecer dia 11 de setembro de 2008, Vereador Adroaldo 
De Carli – PMDB; 1983/269/08, que seja enviado oficio aos familiares votos de profundo pesar 
pela perda irreparável do Sr. João caramalack que veio a falecer dia 11 de setembro de 2008, 
Vereador Adroaldo De Carli – PMDB;  moções:1984/550/08, Ofício CUMPRIMENTANDO os 
meninos: CAETANO WEBER DE QUADROS ganhador do Freio de Ouro, categoria Infantil, 
DIOGO WOHLMEISTER e ARTUR POLIDORO DE OLIVEIRA ambos conquistaram o Freio de 
Bronze nas categorias Juvenil e Infantil respectivamente, no último final de semana estes 
pequenos carazinhenses abrilhantaram dando show no FREIO DE OURO durante a realização 
da EXPOINTER 2008, na cidade de Esteio. Em nome do Poder Legislativo de Carazinho 
nossos PARABÉNS pelos resultados alcançados no evento, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
1985/551/08, Ofício aos órgãos de imprensa de nosso Município PARABENIZANDO-OS pela 
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passagem do DIA DA IMPRENSA, comemorado no último dia 10 de setembro, sendo os 
seguintes veículos de comunicação: Rádio Diário da Manhã, Rádio Gazeta, Radio Comunitária, 
100.3, TV PAMPA, RBS TV, Jornal Diário da Manhã, Jornal People, Jornal Cidade, Jornal 
Correio do Povo, Revista Contato Vip e Revista D’ Fato. Em nome do Poder Legislativo de 
Carazinho o nosso reconhecimento pelos relevantes serviços prestados a comunidade 
carazinhense e região, quer seja com informações, entretenimento, música ou lazer, Vereador 
Paulino de Moura – PTB; 1986/552/08, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de 
ouvido o Plenário, seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho ao 
Grêmio Aquático de Carazinho e a Equipe Campeã do Campeonato de Futsal do Grêmio 
Aquático de Carazinho, que destacou-se pela grande atuação de seus atletas no decorrer de 
todo campeonato, merecendo assim a posição conquistada a cada jogo, chegando a final para 
conquistar o título de grande campeã. Cumprimentamos então, a toda equipe do CHUMBAÇO 
campeão na categoria Máster e RETSE campeão na categoria Livre, bem como aos 
representantes das equipes vice-campeãs, UNIÃO, na Máster e TROPEÇO “A” na categoria 
Livre que merecem também o reconhecimento pela atuação, pois obtiveram a segunda 
colocação em suas respectivas categorias, disputando também o jogo final, concorrendo ao 
título. Queremos mais uma vez destacar a importância da realização destes campeonatos de 
futebol também dentro dos clubes sociais de nosso município, pois com isso além de 
proporcionar lazer aos seus associados incentiva a realização de uma competição saudável 
estimulando a prática do esporte entre jovens e adultos. É com satisfação que vemos os clubes 
sociais de nossa cidade se envolvendo e investindo nesta área, por isso mais uma vez recebam 
nosso reconhecimento, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1987/553/08, seja enviado oficio 
parabenizando Caetano Weber de Quadros pelo ouro conquistado no freio de ouro na categoria 
infantil, durante expointer 2008 em Esteio, Vereador Josélio Guerra e Vereador Adroaldo De 
Carli – PMDB; 1988/554/08, seja enviado oficio parabenizando o Artur Polidoro de Oliveira pelo 
Bronze conquistado no freio de ouro na categoria infantil, durante expointer em Esteio, 
Vereador Josélio Guerra e Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 1989/555/08, seja enviado 
oficio parabenizando Diogo Wolmeister pelo Bronze conquistado no freio de ouro na categoria 
infantil, durante expointer 2008 em Esteio, Vereador Josélio Guerra e Vereador Adroaldo De 
Carli – PMDB; Presidente Vereador Luiz Leite; pergunto aos senhores vereadores se faremos 
o grande expediente, Vereador Paulino de Moura; vamos suprimir o grande expediente, Paese; 
Vereador Vilson Paese; sem sombra de duvida, vamos suprimir sim; Presidente Vereador 
Luiz Leite; então suprimido o grande expediente passamos agora a ordem do dia, passamos 
agora para apreciação e votação dos requerimentos e moções, convido o senhor secretário 
para fazer a leitura do nº e autor dos requerimentos que irão à discussão e votação nesta noite; 
Secretário Vereador Cláudio Santos; requerimento nº 01 Vereador Vilson Paese – PDT; nº 02 
Vereador Vilson Paese – PDT; nº 03 Vereador Vilson Paese – PDT; nº 04  autoria Vereador 
Déio – PMDB; nº 05 anexa ao nº 03; Presidente Vereador Luiz Leite; está em discussão os 
requerimentos, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovados os 
requerimentos por unanimidade, convido o senhor secretário para fazer a leitura do nº e autor 
nas moções que irão à votação nessa noite; Secretário Vereador Cláudio Santos; moção de 
nº 01 Vereador Paulino de Moura – PTB anexo moção do Vereador Déio – PMDB; nº 02 
Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 03 Vereador Felipe Sálvia – PDT; Presidente Vereador 
Luiz Leite; está em discussão às moções que irá a votação, não havendo vereador que queira 
discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que 
se manifestem, aprovadas as moções por unanimidade; nada mais havendo a tratar e sobre a 
proteção de Deus, à parte, pois não; Vereador Vilson Paese; peço a vossa excelência que 
permita que eu faça uma colocação e quero me penitencia, que eu me passei até, na votação 
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das moções; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não vereador; Vereador Vilson Paese; 
muito obrigado por me permitir, nem vou a tribuna, falarei aqui da mesa mesmo; Vereador 
Gilnei Jarré; o senhor já esta encerrando a reunião, eu não sei se nós vamos assinar o livro de 
ata hoje ou não, a presença nossa; Presidente Vereador Luiz Leite; já estão assinando; 
Vereador Vilson Paese; eu estou numa questão de ordem aqui; Presidente Vereador Luiz 
Leite; pois não Vereador Vilson Paese; Vereador Vilson Paese; eu registro aqui na noite de 
hoje, não tinha ido discutir o requerimento porque eu esperava falar no momento das moções, 
mas a culpa é minha mesmo de não ter ido a tribuna porque eu não vi na hora da votação 
senhor presidente, nobres colegas, mas o requerimento que nós apresentávamos aqui eu e o 
colega Vereador Déio, com relação que a prefeitura coloque, sinalize, para os deficientes, o 
lugar para que eles possam subir e descer do carro, como existe hoje para táxi, uns pontos 
principais, porque a prefeitura está sinalizando toda a cidade, esta ficando bonito, botando novo 
semáforo, lombada eletrônica, aproveita essa oportunidade então para fazer essa colocação 
para os deficientes, mais, o requerimento de pesar que nós apresentamos hoje, para o João 
Caramalack, conhecido de todos os vereadores, de toda a comunidade, um homem integrado a 
comunidade, empresário do bem da nossa cidade, que infelizmente teve uma morte trágica, há 
poucos dias atrás, e nós sabemos que ele além de religioso, praticante, que ajudava muito as 
igrejas, participou do Lions de muitas entidades aqui da cidade, nós não escolhemos a hora de 
morrer, infelizmente, que bom que o ser humano não saiba a hora que vai morrer, porque senão 
ele se mataria antes da hora marcada, então eu quero que onde ele está, que ele esteja 
realmente na luz e que ele encontre uma nova vida onde ele se encontrar, nós ficamos muito 
sentido com a morte de nosso amigo,só par deixar registrado isso aqui, obrigado senhor 
presidente por me oportunizar que eu fizesse a explanação e obrigada pelos colegas por 
entenderem isso; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não vereador;Vereador Paulino de 
Moura; questão de ordem senhor presidente; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não 
Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; até para justificar para a 
comunidade, as pessoas que estão aqui na noite de hoje, a minha alteração na minha chegada, 
porque eu estou cansando, estou cansando, tenho feito uma campanha com muita lealdade, 
com muita sinceridade, eu não tenho atacado a ninguém, tenho tentado ajudar até quando a 
população vem me falar mal de algum colega vereador, mas eu não posso admitir, que na noite 
de hoje, passada, todas as minhas placas pintadas, com X, com Y, com isso, com aquilo, e as 
pessoas me dizendo quem mandou fazer, ou quem deixou de fazer, e também não posso 
concordar, que eu sou um serviçal aqui, eu sou um serviçal da população, eu trabalho pela 
população, e tenho certeza que todos os colegas que estão indo nos bairro, e eu preciso deixar 
registrado isso, senhor presidente, porque é verdadeiro o que estou dizendo, eu pediria para os 
colegas nesse momento, que eles tivessem muita calma no que eles vão falar, e como eles vão 
usar a televisão, pode ver os meus programas, nenhum deles é direcionado a ataque, nem a 
executivo, nem a vereadores, então eu quero deixar registrado que não é o meu feitio, não é 
minha forma de atuar, eu gosto de atuar fazendo da forma mais correta possível, eu peço a 
sociedade, as pessoas que estão aqui, desculpa, mas eu não posso admitir de ser acusado de 
uma coisa que eu não sou, e de fazer o que fizeram na noite de hoje com minhas placas, 
poucas placas, mas é dinheiro meu, dinheiro pago por essas placas, isso me deixou muito 
revoltado e muito triste, então eu peço desculpa aos colegas vereadores, peço desculpas a 
casa e peço desculpas às pessoas que aqui estão ouvindo, eu não gostaria de partir para a 
baixaria, que a baixaria é a pior campanha que pode existir, a população não merece isso, 
obrigado e desculpa; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não vereador, só para deixar 
registrado, por essas questões, que eu tenho apenas duas placas, porque meu filho mandou 
fazer e colocou contra a minha vontade, eu não gosto, porque eu estou vendo sim, placas de 
colegas vereadores, e outros que estão tentando a eleição, sendo detonadas com pedradas, 
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com pinturas, rasgando isso ai é a parte ruim da política, eu acho que nós vereadores, 
comunidade, queremos uma política limpa, decente e que as pessoas possam ter a liberdade 
de acompanhar uma campanha com lisura de todos os candidatos, e principalmente nós 
candidatos a vereadores a reeleição, os candidatos à reeleição, acho que nós temos que dar o 
melhor exemplo possível para  que os novos candidatos possam sentir que a gente não tem, 
diferença, que a gente pode fazer um trabalho de igualdade entre todos os colegas candidatos, 
Vereador Antonio Azir, não sei se declina ou vai falar, explicação pessoal, para usar da palavra 
para explicação pessoal Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, 
senhores vereadores, a todas as pessoas que se fazem presentes na casa, a nossa saudação, 
eu a exemplo do Vereador Paulino de Moura também inicialmente peço desculpas às 
alterações que houveram nesse plenário, mas nós ficamos indignados, quando assistimos a um 
programa de televisão, e um vereador dessa casa, o Vereador Déio, atacou a todos que dão 
sustentação....(falha do sistema de gravação Rádio Pró plenário)....dos seus problemas nesta 
casa, em momento algum dissemos ao povo ou dissemos em algum comício, que o senhor 
furtou luz, furtou energia da eletrocar, que seria o momento para denegrir a sua imagem, mas 
não utilizamos deste expediente, porque até não concordamos com ele, mas vossa senhoria 
pelo seu despreparo, vai a televisão e acusa a todos os vereadores indistintamente, e quero lhe 
dizer uma coisa Vereador Déio, o senhor pode ser vereador por mais 10, 15 ou 20 anos, e se 
continuar da forma que é, sempre será um vereador medíocre, sempre será um vereador onde 
o povo vai votar e não vai ter resultado nenhum, porque o clima até estava muito bom nesta 
casa, entre os 10 vereadores, o clima vinha bem, onde todos estavam realmente em paz, mas o 
Vereador Déio como sempre, como ocorreu desde o inicio da sua legislatura, provoca aqueles 
que estão quietos, e depois não quer ouvir as respostas e as reações, só para lhe informar, 
acho que o senhor não conhece o regimento interno, não pode mais haver inscrição para 
explicações pessoais, o senhor tem que estudar mais um pouquinho o regimento se quiser 
voltar para a casa, mas então em forma de desabafo que eu faço, e quando o vereador perde a 
postura, perde os argumentos, o vereador quer briga, eu acho que essa casa não quer ver isso, 
o povo não quer ver isso, os jovens que aqui estão, a imprensa, não querem ver esse tipo de 
exemplo, mas o senhor não é mais do que ninguém também, e se quiser briga vai ter briga sim, 
porque eu não fujo de briga, dou um boi para não entrar e uma boiada para não sair dela, então 
vereador, se o senhor fosse realmente uma pessoa de boa índole, reconhecesse seu erro, o 
senhor pediria desculpas não para mim, porque eu não preciso de desculpas, mas sim ao 
Vereador Cláudio Santos, ao Vereador Gilnei Jarré, ao Vereador Jaime Fragoso, ao Vereador 
Paulino de Moura, por aquilo que eles sofreram dos seus ataques na televisão, eu quinta-feira 
estarei usando o espaço dos vereadores do PTB, para falar algumas coisas que não iria falar 
nessa campanha, mas já que me provocaram vou falar, e o Vereador Déio, o primeiro suplente 
do Vereador Déio deve ficar muito satisfeito, porque o Vereador Déio já foi condenado aqui em 
Carazinho em primeira instancia por falso testemunho, ou seja, por mentir ao juiz, e certamente 
será condenado em Porto Alegre e perderá o seu cargo, então o primeiro suplente é só 
aguardar alguns meses, e quem mente ao juiz, imagina o que diz ao povo, quem mente ao juiz 
imagina o que deve mentir ao povo, essa é a pergunta que eu deixo no ar, obrigado e desculpa 
algum excesso, porque realmente a gente vem sendo apedrejado e vai ficando quieto, e as 
pessoas vão se dando por conta que são o dono do campinho, que são os maiorais, que vão se 
eleger, que vão isso ou aquilo, boas eleições para os senhor, sucesso, mas que o senhor 
cresça na sua caminhada, como todos nós temos que crescer no dia a dia, obrigado; 
Presidente Vereador Luiz Leite;   nada mais havendo a tratar e sobre a proteção de Deus 
declaro encerrada a presente reunião e convoco os senhores vereadores para a próxima 
reunião ordinária a ser realizada dia 22/09/2008  às 19:30, convido aos senhores vereadores 
para que permaneçam, a solene já foram convidados para quarta-feira as 20:00 horas no CTG 
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Vento Minuano, o senhor Vereador Vilson Paese e demais vereadores, para passar na sala da 
presidência para nós discutirmos três projetos que precisam ser votados antes das eleições 
ainda. 
 
 
 
 
 
 
 
           Vereador Luiz Leite                                              Vereador Cláudio Santos     
                   Presidente                                                                Secretário  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A.L. 


