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Ata da Reunião Ordinária do dia 07 de maio de 2007......Ata 20 
  
Presidente Vereador Vilson Paese; Havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus declaro 
abertos os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal do dia 07/05/2007. Convido 
ao Vereador Luiz Leite, para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e nos colocamos em pé; 
Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 
23/04/2007; não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade; coloco em 
apreciação a ata da reunião ordinária realizada no dia 24/04/2007, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovado por unanimidade; convido o senhor secretário para fazer a leitura do 
expediente da presente reunião Secretário Vereador Paulo Silva; expediente da reunião ordinária 
do dia 07/05/2007: Of. 064/07 do Executivo Municipal, encaminha emenda modificativa ao projeto de 
lei complementar n° 001/07, o qual inclui alínea “e” no artigo 106 da lei municipal  n° 03/85 do Código 
de Posturas Of. 065/07 do Executivo Municipal, encaminha projeto de lei n° 044/07, o qual autoriza 
concessão de auxilio financeiro a fundação fraternidade,  no valor de R$ 2.000,00, para apreciação 
sob regime de urgência. Of. 066/07 do Executivo Municipal, encaminha projeto de lei n° 045/07, o 
qual dispõe sobre a criação de conselho municipal de direitos da pessoa com deficiência e ou 
superdotação/altas habilidades – CMPD e revoga a lei municipal n° 6.343/06, para apreciação sob 
regime de urgência. Of. 067/07 do Executivo Municipal, encaminha projeto de lei n° 046/07, o qual da 
nova redação  aos artigos 1° e 2°  da lei municipal n° 6424, que instituiu o programa de pagamento 
incentivado – PPI, no município de Carazinho, para apreciação sob regime de urgência. Of. 068/07 do 
Executivo Municipal, encaminha projeto de lei n° 047/07, o qual autoriza concessão de auxilio 
financeiro ao COM da Escola Estadual Médio Paulo Frotin, no valor de R$ 3.000,00, para apreciação 
sob regime de urgência. Projeto de lei de autoria do vereador Paulo Silva, o qual dispõe sobre o 
direito do acompanhante sem restrições o pré-natal, pré-parto e o parto. Of. 00006/07 da Câmara dos 
Deputados, encaminha uma indicação de emenda individual do OGU 2007. Of. 053/07 da Assembléia 
legislativa para audiência publica da comissão de agricultura pecuária e cooperativismo a realizar-se 
dia  10 de maio. Of. 011/07 da UERGS, comunica a posse do diretor do Centro Regional III. Of. 
1236/07 do Poder Judiciário, convida para solenidade de posse do novo quadro diretivo do conselho 
da comunidade de Carazinho, a realizar-se dia 09 de maio. Of. 004/07 da Assembléia Legislativa, 
Comissão de assuntos municipais,  informa os membros das representações da comissão. Of. 020/07 
da Interativa, convida para seminário de Controle Interno na Administração Pública a realizar-se de 
22 a 25 de maio em Curitiba. Of. 018/07 da Fundescar, comunica que o presidente renunciou o cargo 
no dia 30 de abril. Convite para a Rondileite, a realizar-se de 11 a 13 de maio em Rondinha. Convite 
do Banrisul, para o coffe break de apresentação do Banco SIM realizado no dia 18 de abril. Convite 
do Poder Judiciário para solenidade de assunção da Doutora Tais realizada no dia 26 de abril. 
Convite do IGAM para curso, INSS e IRRF retenção previdenciária a realizar-se dias 31 de maio e 01 
de junho, em Porto Alegre. Convite da FEISAM, feira de industria e comercio de 10 a 13 de maio em 
Saldanha marinho. Convite da Secretaria de Educação para reinauguração da Biblioteca Publica dia 
10 de maio. Convite do Sindicato dos empregados no comercio de carazinho para participar  do 
encontro com senador Paulo Paim a realizar-se dia 11 de maio. Convite da Prefeitura de Saldanha 
Marinho, para comemoração da semana do município. Correspondência do Partido Progressista, 
solicitando dependências da Câmara para reunião. Correspondência do HCC , com balanço 
patrimonial e relatório de atividades de 2006. Comunicado da Ascamaja, que convoca para reunião 
ordinária a realizar-se dia 11 de maio em 15 de novembro. Comunicado do Ministério da Educação, 
informando a liberação de Recursos Financeiros do Fundo Nacional. Comunicado do Ministério da 
Saúde, informando a liberação de Recursos Financeiros do Fundo Nacional;  Presidente Vereador 
Vilson Paese; a seguir, senhor secretário, para a leitura das indicações dos vereadores na reunião 
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de hoje; Secretário Vereador Paulo Silva; indicações:872/502/07, Solicitando ao setor competente 
para que seja efetuada com a máxima urgência uma “operação tapa buracos” na Rua São Sebastião, 
no Bairro Alvorada, pois o desleixo com a mesma deixa a todos indignados, em razão de ser esta 
uma via de trânsito intenso de veículos, inclusive o coletivo urbano. 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 uma operação “tapa 
buracos”, com recuperação do trecho em péssimas condições da Rua São Sebastião, no bairro 
Alvorada, visto que transitam por esse logradouro grande quantidade de veículos,  inclusive o coletivo 
urbano. Acreditamos que nosso cidadão, eleitor de nosso município, merece que seus representantes 
lutem para lhes garantir melhores condições também no que diz respeito à recuperação de vias 
públicas, pois é lamentável as condições de trafegabilidade da grande maioria das ruas de nosso 
município que estão tomadas por buracos e capoeira, Vereador Felipe Sálvia; 873/503/07, Solicitando 
ao Executivo para que determine ao setor competente serviços de melhorias e limpeza nas ruas dos 
Bairros São Jorge e Alvorada. 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 de diversas vias dos Bairros São Jorge e Alvorada, que 
se encontram mal conservadas. Solicitamos ainda que sejam realizados serviços de limpeza e 
conservação das laterais das vias, pois a capoeira está tomando conta das mesmas, bem como dos 
terrenos baldios, pois temos recebido muitas reclamações dos moradores nesse sentido, Vereador 
Felipe Sálvia; 874/504/07, Solicitando ao Executivo Municipal para que determine ao setor 
competente imediatos serviços de limpeza e capina na Rua Mato Grosso, no bairro Oriental, 
especialmente no trecho entre as ruas Minas Gerais e Silva Jardim, pois a mesma está sendo tomada 
pela capoeira que cresce em plena via pública. 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 imediatos serviços de limpeza e capina na Rua Mato Grosso, no 
bairro Oriental, especialmente no trecho entre as ruas Minas Gerais e Silva Jardim, pois a mesma 
está sendo tomada pela capoeira que cresce em plena via pública, causando a todos que por ali 
trafegam um aspecto de abandono, o que não parece ser novidade, já que na maioria dos bairros, em 
nossas visitas,  ouvimos constantemente reclamações da população neste sentido, Vereador Felipe 
Sálvia; 875/505/07, Solicitando ao setor competente que realize melhorias na Rua São Fioravante 
Piva, no Bairro Braganholo. 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 trabalhos de melhorias na Rua Fioravante Piva, no Bairro Braganholo, 
em virtude de que a mesma encontra-se cheia de buracos. Inclusive sugerimos para que esta via, 
assim como outras vias localizadas nas proximidades, sejam pavimentadas, em razão especialmente 
do grande número de veículos que circulam nessa região. Vereador Felipe Sálvia; 875/506/07, 
solicitando ao setor competente a substituição de telhas quebradas no abrigo de parada de ônibus 
localizado na rua Francisco Rosa Marcondes, próximo ao numero 146, Vereador Jaime Fragoso; 
877/507/07, solicitando a secretaria de obras a realização de patrolamento, cascalhamento e 
compactação da Rua Francisco Rosa Marcondes, Vereador Jaime Fragoso; 878/508/07, solicitando a 
secretaria de obras a realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da rua Pres. Costa 
e Silva, Vereador Jaime Fragoso; 879/509/07, solicitando a secretaria de obras a realização de 
patrolamento, cascalhamento e compactação da rua Francisco de Assis, Vereador Jaime Fragoso; 
880/510/07, solicitando ao setor competente a reposição da tampa de bueiro localizado na rua 
Tamoios, esquina com Xavantes, Vereador Jaime Fragoso; 881/511/07, solicitando ao setor 
competente para que seja efetuada a limpeza do terreno baldio localizado na rua Agnelo Senger, 
fundos Escola estadual Ernesta Nunes, Vereador Paulo Silva; 882/512/07, solicitando que seja feita à 
confecção de um abrigo de parada de ônibus no fina da rua Diamantino Tombini, em frente 
construtora Josué, Vereador Paulo Silva;883/513/07, solicita que seja enviado oficio ao Senhor 
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Prefeito Municipal para que determine a secretaria de obras que execute trabalhos de: operação tapa 
buracos na pavimentação asfáltica da rua Ipiranga, entre a Avenida São Bento e a rua Padre 
Gusmão; de limpeza ou a notificação do proprietário do terreno localizado na rua Castro Alvez 
esquina com a rua Santa Terezinha; reparos na pavimentação asfáltica da rua Fernando Ferrari; 
capina e limpeza bem como a canalização da rua Caçapava; operação tapa buracos na rua São 
Sebastião; reparos na rua Coroados; canalização na rua Vera Cruz; reparos no calçamento da rua 
Fernandes Vieira entre a Avenida São Bento e a Rua Rio Branco; pintura e reparos no quebra-molas 
existente em frente à empresa TW Transportes; reparos no calçamento da rua Rufino de Souza Leal; 
limpeza, patrolamento e cascalhamento da rua Lapa; reparos na rua Ceará; Vereador Luiz Leite; 
884/514/07, solicitando que a secretaria municipal de obras efetue melhorias em toda a extensão da 
rua Tupanciretã; Vereador João Mafalda;885/515/07, solicitando que a secretaria municipal de obras 
efetue melhorias em toda a extensão da rua CAETÉS no Bairro conceição, Vereador João Mafalda; 
886/516/07, solicitando que a secretaria  municipal de obras efetue melhorias em toda a extensão da 
rua Natalino Fabro, Vereador João Mafalda;887/517/07, solicita ao Dpt° de transito que realize, 
pintura na faixa de segurança e quebra molas na rua Drº Eurico Araújo, Vereador Cláudio 
Santos;888/518/07, solicita ao Dept° de transito que realize pintura nos quebra molas da rua 
Marechal Floriano, Vereador Cláudio Santos; 889/519/07, para que a secretaria de obras realize 
trabalhos de melhorarias no Distrito Industrial principalmente no acesso as Empresas Concar, 
Mecânica Cobrinha, Zincron, Ferro-velho Floresta e Engepeças, Vereador Josélio Guerra;890/520/07, 
solicita ao poder executivo para que determine ao setor de obras a melhoria na rua Oniva de Moura, 
Vereador Cláudio Santos; 891/521/07, reitera mais uma vez ao executivo para que determine ao 
Depto de obras a melhoria da rua Tiradentes, Vereador Cláudio Santos; 892/522/07, solicita ao poder 
executivo para que determine ao setor obras a melhoria na rua Edilon Geyer, Vereador Cláudio 
Santos; 893/523/07. Reitera o pedido para que realize com a máxima urgência a melhoria na rua 
Antonio Pasin, Vereador Cláudio Santos;894/524/07, reitera mais uma vez à secretaria municipal de 
obras para que realizem melhorias no calçamento esquina entre as ruas Rufino Leal com Barão de 
Antonina, Vereador Cláudio Santos; 895/525/07, reitera o pedido com urgência de melhoria na rua 
Honorato Fortunato Piccini, Vereador Cláudio Santos;896/526/07, reitera ao poder executivo que 
determine ao setor competente que efetue melhoria na rua Dona Julia, Vereador Cláudio 
Santos;897/527/07, solicita ao executivo municipal que determine a secretaria de obras à realização 
das obras relacionada: limpeza da rua João Eduardo Kraemer, Bairro Sommer; limpeza do terreno 
onde está localizada uma antena de comunicação na rua 24 de Janeiro; patrolamento, 
cascalhamento e compactação da estrada que leva até o Parque municipal João Xavier; Vereador 
Vilson Paese; 898/528/07, Solicita para que o Departamento de Trânsito realize o trabalho de 
colocação de placas que indicam, o nome da Praça Poly localizada entre as ruas Wenceslau Brás e 
Lobo Costa do Bairro Sassi e proibido colocar lixo neste local; Vereador Adroaldo De Carli; Solicita 
para o Executivo Municipal, que notifique os proprietários dos terrenos localizados na rua Diamantino 
Tombini, frente ao n° 177, Bairro Oriental para que seja feita a limpeza dos mesmos., Vereador 
Adroaldo De Carli; 900/530/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize novamente melhorias 
no asfalto e tapa buracos em toda extensão da Avenida Pátria, Bairro centro, Vereador Adroaldo De 
Carli; 901/513/07, Solicita novamente para que a Secretaria de Obras realize melhorias no trecho do 
asfalto e operação tapa buracos na Avenida Flores da Cunha desde a Delegacia de Polícia Civil até 
as proximidades da Acapesu Bairro Centro e Bairro Boa Vista, Vereador Adroaldo De Carli; 
902/532/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalho de limpeza do passeio púbico em 
toda a extensão da rua Tamoios, Bairro Broecker, Vereador Adroaldo De Carli; 903/533/07, Solicita 
para o Executivo Municipal, que notifique os proprietários dos terrenos localizados entre as ruas 
Tamoios e Epitácio Pessoa próximo ao n° 144, Bairro Broecker, Vereador Adroaldo De Carli; 
904/534/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize melhorias no asfalto e operação tapa 
buracos em toda extensão da rua Diamantino Tombini , Bairro Oriental, Vereador Adroaldo De Carli; 
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905/535/07, Solicita para que a Secretaria de obras realize visita na Avenida Flores da Cunha, Bairro 
Centro próximo ao n° 799 para que sejam tomadas as devidas providências sobre uma vala existente 
no local, Vereador Adroaldo De Carli; Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao secretário a 
leitura dos requerimentos; Secretário Vereador Paulo Silva; requerimentos:860/130/07, O Vereador 
abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação 
dos Senhores Edis, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte Pedido de 
Informações: 1 – Quantos contribuintes foram acionados e notificados judicialmente nos processos de 
cobrança do IPTU e Contribuição de Melhorias, de 2006 até a presente data? 2 - Quais os advogados 
credenciados pelo Município para realizar a cobrança judicial? (fornecer relação atualizada); 3 – 
Quais os critérios utilizados para a seleção dos profissionais advogados? 4 – Quais os critérios 
usados para distribuição dos processos aos profissionais credenciados? 5 – Relacionar o número de 
processos enviados para cada advogado; 6 – Quem é a pessoa responsável pela distribuição dos 
processos, cargo que ocupa na atual administração e quais as credencias que a mesma possui para 
a realização de tal tarefa? 7 – Relacionar os processos liquidados por advogado. 8 – Qual o motivo 
da desproporção da distribuição dos processos aos profissionais, sendo que no ano de 2005 um 
profissional recebeu 1.939 processos, outro 1.649, enquanto outros receberam 151 e 71 processos, 
conforme ofício nº 133/06 – GPC datado de 09 de agosto de 2006. JUSTIFICATIVA: Recebemos 
informações de que 02 (dois) profissionais credenciados para realizar a cobrança judicial de 
processos de IPTU e contribuição de melhorias estariam sendo privilegiados , inclusive há denuncias 
de um suposto envolvimento de funcionário que estaria dando a destinação dos processos em sua 
grande maioria sempre para estes dois profissionais. Nossa intenção é saber se há realmente 
favoritismo a alguns profissionais em detrimento de outros, pois as informações recebidas até então 
são de que há tal favoritismo. Com as informações acima tais dúvidas poderão ser esclarecidas, para 
que possamos dar aos contribuintes e aos órgãos competentes ciência sobre os fatos apurados. Sala 
Antônio Libório Bervian, 24/04/2007. Vereador Felipe Sálvia – PDT; 960/131/07, que seja oficiado 
votos de profundo pesar a família do senhor Paulo Tatim, pelo seu falecimento ocorrido no dia 
25/04/2007, Vereador Vilson PAese;907/132/07, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma 
regimental, que depois de ouvido o Plenário, seja registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de 
profundo pesar, pela perda irreparável do Amigo PAULO MIGUEL GARCIA TATIM, ocorrido no último 
dia 25 de abril, Vereador Felipe Sálvia; 908/133/07, seja oficiado votos de profundo pesar a família do 
senhor  Valdenor Hammel, pelo seu falecimento ocorrido no dia 04/05/2007, Vereador Vilson Paese; 
909/134/07, enviado oficio a Empresa Glória, solicitando a destinação de um ônibus exclusivo 
efetuando o horário das 22:40 da linha UPF com destino aos Bairros Alvorada, Conceição e São 
Jorge, Vereador Jaime Fragoso; 910/135/07, Os Vereadores abaixo subscritos requerem, na forma 
regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário, seja encaminhado ofício a COVIPLAN, para 
que a direção da mesma ocupe o espaço destinado ao Grande Expediente da Reunião Ordinária do 
próximo dia 14 de maio, pois entendemos que em função de ter sido realizada uma audiência pública 
com a presença de deputados que trataram sobre a situação dos pedágios e concessionárias, 
devemos também ouvir a outra parte interessada, para que a mesma possa explanar sobre os 
investimentos da empresa,  se existem projetos a serem realizados e quais são eles, tempo de 
concessão, e outros tantos pontos a serem debatidos, visando esclarecer as dúvidas dos vereadores 
desta casa, colocando-nos a par de todo trabalho desenvolvido. Com urgência.,Sala Antônio Libório 
Bervian, 07/05/2007. Vereador: Felipe Sálvia – PDT,Vereador: Luiz Leite – PDT e  Vereador: Josélio 
Guerra – PMDB; 911/136/07,  Os Vereadores abaixo subscritos requerem, na forma regimental, que 
depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao Executivo 
Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES: 1 – Relacionar em toda Administração 
Municipal, incluindo organização social - CMPP e Eletrocar os cargos de confiança – CCs que 
possuem grau de parentesco (1º, 2º e 3º graus); 2 -  Relacionar também qual o grau e com quem 
possuem tal grau de parentesco, (nome completo) seja ele com prefeito, vice-prefeito, secretários, 
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diretores, vereadores, etc. JUSTIFICATIVA: Nosso pedido justifica-se em razão de que nos 
preocupamos que está pratica seja banida por completo em todas as esferas do serviço público, seja 
ele municipal, estadual ou federal, e, como o Ministério Público esta realizando uma campanha de 
combate ao Nepotismo em todo o país, conforme matéria divulgada no Jornal Correio do Povo desta 
segunda-feira, queremos também nós vereadores, eleitos para fiscalizar os atos do Poder Executivo, 
ter acesso a estas informações, pois na mesma matéria salienta-se que o fenômeno do nepotismo é 
nacional, mas atinge em cheio os municípios de menor porte, o que explica-se pelo fato de que 
nestas localidades existe dificuldade de fiscalização e até de mobilização da sociedade. Com 
urgência, Sala Antônio Libório Bervian, 07/05/2007. Vereador Josélio Guerra – PMDB e  Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; 912/137/07, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que 
depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder 
Legislativo de Carazinho ao Excelentíssimo Presidente da República, Senhor Luiz Inácio Lula da 
Silva, ao Excelentíssimo Presidente do Senado Federal, ao Excelentíssimo Presidente da Câmara 
dos Deputados, aos Líderes de Bancada no Senado e na Câmara Federal, a toda Bancada gaúcha 
no Congresso Nacional, manifestando a contrariedade deste Poder com relação à prorrogação da 
vigência da CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira) por mais 04 (quatro) 
anos, até o final de 2011, sendo que se não houver a prorrogação ela deixa de vigorar em dezembro. 
O eleitor e cidadão acredita que a CPMF deve acabar em 31 de dezembro de 007. É assim que prevê 
a Lei e é com certeza isso que o povo brasileiro quer, pois está cansado de pagar impostos e mais 
impostos e não ter retorno de nada, especialmente na saúde, já que o valor arrecadado com a CPMF 
deveria ser aplicado nesta área. Infelizmente constata-se que a CPMF ajudou muito mais o governo 
no equilíbrio de suas contas do que a saúde dos brasileiros, pois atualmente vemos milhares de 
brasileiros enfrentando intermináveis filas em ambulatórios, hospitais públicos, sofrendo para agendar 
exames e cirurgias que chegam a ultrapassar mais de meio ano de espera, quando muitas vezes o 
paciente em estado grave não tem condições de esperar tanto tempo, pois não coloca em risco 
apenas sua saúde, mas sua vida, a luta para conseguir remédios também é permanente, são 
milhares de pessoas que enfrentam dificuldades enormes para conseguir adquirir sua medicação, e a 
situação é mais caótica ainda para aqueles que precisam de medicamentos de uso contínuo, na 
dependência deprimente do SUS, que não satisfaz a demanda e, quando o imposto foi criado havia 
uma expectativa de que finalmente os problemas relacionados à assistência a saúde fossem 
solucionados. Contrariando as previsões, o Governo arrecada rios de dinheiro. Estima-se que só no 
primeiro trimestre de 2007 tenham sido arrecadados 11 bilhões de reais, cerca de 34% do total de 
2006 que foi de 32 bilhões de reais, segundo a Receita Federal e não se tem notícia de que esse 
dinheiro tenha sido injetado nos programas de assistência a saúde dos brasileiros. Para finalizar, é 
bom lembrar que a União vem arrecadando, sistematicamente, valores astronômicos e retornando 
pouquíssimo aos contribuintes. É chEgada a hora de dar um basta! Sala Antônio Libório Bervian, 
16/04/2007. Vereador: Felipe Sálvia – PDT; 913/138/07, O Vereador abaixo subscrito requer, na 
forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja 
enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES, relacionado a 
ELETROCAR: 1 – Relacionar todas as ações judiciais que envolveram a Eletrocar nos últimos quatro 
(quatro) anos e cujo resultado foi favorável à outra parte; 2 – Quantas destas ações foram perdidas 
pela empresa, por revelia e confissão ficta, tendo decorrido o prazo sem apresentação de defesa ou 
recursos; 3 – Relacionar o valor de cada uma das ações que foram perdidas neste caso, e o nome da 
parte contrária vencedora do pleito; Com urgência. JUSTIFICATIVA: Dentro do Direito é comum a 
qualquer parte envolvida obter ganho de causa ou procedência do pedido da parte contrária, mas, em 
especial os entes públicos não podem sucumbir em processos por ausência de defesa ou 
apresentação de recursos, sob pena de obrigação de apuração de responsabilidades. Sala Antônio 
Libório Bervian,07/05/2007. Vereador: Felipe Sálvia – PDT; 914/139/07, O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que logo após submetido ao  plenário para aprovação, seja enviado 
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ofício ao SR Romeu Giacomeli Presidente da Eletrocar, para que solicitando ao departamento técnico 
da empresa para realizar uma visita a noite em toda extensão da Avenida Mauá , rua 1° de Maio 
ambas localizadas no Bairro Centro e rua Dinarte da Costa localizada no bairro Sassi , para que 
sejam tomadas as devidas providências da colocação de lâmpadas mais potentes nestas regiões.  
Solicita também à empresa Eletrocar, após verificação, medidas para solucionar definitivamente este 
problema da escuridão nas ruas, zelando pela segurança dos pedestres, motoristas e moradores 
destas localidades. Solicitação de moradores e empresários, Vereador Adroaldo De Carli;Presidente 
Vereador Vilson Paese; convido o senhor secretário à leitura das moções dos vereadores na noite 
de hoje; Secretário Vereador Paulo Silva; moções:915/141/07, seja enviado oficio parabenizando a 
nova rainha do grupo de terceira idade Renascer de Carazinho, srª Lucila Guntzel, bem como a 1ª 
princesa Srª Diolanda Oliveira Malheiros, a 2ª princesa Dorilha Zilmmer e a Mis Simpatia srª Elvira 
Boncratz, Vereador Josélio Guerra; 916/142/07, seja enviado oficio parabenizando ao ciclista Everson 
Assis Correun pela conquista do 4º lugar na 4 ª volta ciclística de Gravataí que ocorreu nos dias 28 e 
29 de abril, Vereador Josélio Guerra; 917/143/07, seja enviado oficio de cumprimentos ao Senhor 
Everson Assis Correun, pelo 4º lugar conquistado na maior volta ciclística do RS, Vereador Luiz Leite; 
918/144/07, seja enviado oficio parabenizando a Construtora Senger Ltda que completou 40 anos no 
dia 20 de abril, Vereador Josélio Guerra; 919/145/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a 
Construtora Senger, na pessoa do Senhor Sócio-gerente Cristian Kirinus pela comemoração aos 40 
anos da empresa.  O nome Senger vem sendo construído com uma sólida filosofia de trabalho, com 
um concreto modelo de eficiência, funcionalidade e beleza em construções, que ocorreu no dia 26 de 
abril de 2007.  Desejamos a direção e funcionários sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 
920/146/07, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício 
de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho à Equipe Campeã do Campeonato de Bola 
Sete do Grêmio Aquático de Carazinho,  que destacou-se pela sua força de vontade e grande 
atuação de seus atletas no decorrer de todo campeonato, merecendo assim a posição conquistada 
jogo a jogo, pois mesmo enfrentando grandes equipes chegou a final para mais uma vez receber o 
título de campeã, cumprimentamos então a toda equipe FARMÁCIA BRASIL, na pessoa de seus 
atletas Adão A. B. da Silva, Régis Eduardo Mattos, Marcos Luciano Rocha, Marco Antonio Burgel, 
José C. R. Martins, Mauricio C. Leiria, André Luciano S. Mattos, Paulo C. dos Santos, Júlio Dal 
Castel, Cleber Roni Xavier, Critiano Porto, Márcio Sidimar Schneider, Cláudio Giovanella, Renan 
Silva, Ismar Ehrardt, Paulo C. dos Santos, Rafael V. da Silva, bem como aos representantes da 
equipe vice-campeã, OFICINA DO CORPO, aos representantes da Equipe terceira colocada, 
FARMÁCIA SANTA MÔNICA, e aos representantes da Equipe que conquistou o 4º Lugar, REAL 
RETITURBO, que merecem também o reconhecimento pela atuação pois entre 11 equipes obtiveram 
as primeiras colocações. Destacamos 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, por isso que seja encaminhado também ao Grêmio Aquático de 
Carazinho, cumprimentos pela realização destes eventos, Vereador Felipe Sálvia; 921/147/07, seja 
enviado oficio parabenizando os atletas do time Farmácia Brasil que no último sábado conquistaram o 
titulo máximo do campeonato de bola 7 do Grêmio Aquático de Carazinho, Vereador Cláudio Santos; 
922/148/07, seja enviado oficio parabenizando as alunas Juliana Dall’Agnol e Carine Lima pelo 
excelente trabalho realizado no mês de abril na EMEF Presidente Castelo Branco com  as turmas 211 
e 212, onde desenvolveram um estágio, Vereador Josélio Guerra; 923/149/07, seja enviado oficio a 
Comissão de Serviços Públicos da Assembléia Legislativa na pessoa da presidente da comissão 
deputada Stela Farias, parabenizando pela iniciativa da realização de audiências públicas nos 
municípios localizados nas principais áreas de pedágio, Vereador Jaime Fragoso;924/150/07, seja 
enviado oficio de cumprimentos a Srª Margarete Maroso dos Santos parabenizando pela iniciativa do 
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Projeto “Cidadania e Qualificação profissional” da ULBRA – Carazinho, Vereador Luiz Leite; 
925/151/07, seja enviado oficio de cumprimentos ao Sr. Anselmo Souza, parabenizando pela vitória 
da 3ª etapa do campeonato estadual de triatlo, Vereador Luiz Leite; 926/152/07, seja enviado oficio 
de cumprimentos aos professores Roberto Aurélio Santos, Tarso Martini, Jareston Cabral e Lucival 
Martins Pinto, parabenizando pela iniciativa do projeto “Sai o crack entra o craquinho”, Vereador Luiz 
Leite; 927/153/07, seja enviado oficio de cumprimentos aos professores Roberto Aurélio Santos, 
Tarso Martini, JAreston Cabral e Lucival Martins Pinto, parabenizando pela iniciativa do projeto “Sai o 
crack entra o craquinho”, Vereador Vilson PAese; 928/154/07, seja enviado oficio parabenizando o 
jovem Rodrigo cavalheiro pela conquista do 1º lugar na modalidade vocal adulto masculino e 
declamação adulto masculino no rodeio internacional da cidade de São José – SC, Vereador Cláudio 
Santos; 929/155/07, seja enviado oficio parabenizando a jovem Janaina Três Pan Cavalheiro pela 
conquista do 1º lugar na modalidade vocal adulto feminino e declamação adulto feminino no 1º rodeio 
internacional ma cidade de São José – SC, Vereador Cláudio Santos;930/156/07, seja enviado oficio 
parabenizando o Deputado Marcio Biolchi que assume a presidência do diretório estadual do PMDB 
do Rio Grande do Sul, Vereador Josélio Guerra; 931/157/07, O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando 
a JCI Carazinho , na pessoa do Sr. Anderson Cruz de Oliveira – Coordenador do Projeto Oratória nas 
Escolas 2007, pela realização do projeto  nas turmas de 8ª séries de Escolas Estaduais e Municipais 
de Carazinho.  Desejamos a coordenação e alunos sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 
932/158/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a empresa Símile Transformadores, na 
pessoa do Sr. Valdir Tibola  pela visita recebida de 16 alunos do curso de Eletro Técnica da Escola 
Técnica 25 de julho do município de Ijuí, que visou aprimorar os conhecimentos técnicos obtidos em 
sala de aula e ver na prática como funciona a produção de transformadores, que ocorreu no dia 30 de 
abril de 2007.   Desejamos a direção e funcionários sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 
933/159/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o SINE de Carazinho, na pessoa do 
Senhor Coordenador Fladimir Saraiva do Nascimento  pela realização do Café da Manhã em especial 
ao dia do trabalhador dedicado para aqueles que ainda lutam por um vaga no mercado de trabalho , 
que ocorreu no dia 30 de abril de 2007.   Desejamos a direção e funcionários sucesso a todos, 
Vereador Adroaldo De Carli; 934/160/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, 
que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Associação de 
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Carazinho, na pessoa da Senhora Presidente Raquel 
Rhoden Bresolin pela realização do evento que teve como tema “ O Pacto Profissional e Social”, 
discutindo ações e futuro para os profissionais da área no sentido de garantir um mercado qualificado 
e competitivo, que ocorreu no dia 28 de abril de 2007 na sede da AABB de Carazinho.  Desejamos 
sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 935/161/07, O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando 
a empresa Coviplan, na pessoa do Senhor Gerente José Luís Espanhol, pela doação de um 
computador aos 49 alunos do  Centro Municipal de Educação de Carazinho,  que ocorreu no dia 26 
de abril de 2007.  Desejamos sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 936/162/07. O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício parabenizando a empresa Retível-peças e Retífica de Motores Ltda, na pessoa do Sr. 
Paulo dos Santos pela comemoração aos 06 anos da empresa completados neste mês de maio de 
2007.  .  Desejamos a direção e funcionários sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 
Presidente Vereador Vilson Paese; queremos após a leitura das indicações, requerimentos e 
moções, queremos registrar a presença  da Traudi; da Rejane; do professor Jefferson; do Romano, 
presidente do PMDB; do nosso amigo Luis; do nosso amigo Silveira; registramos e agradecemos a 
presença das senhoras e senhoritas e dos senhores nessa noite de chuva de segunda-feira, para 
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questão de ordem Vereador Felipe Sálvia, não, eu achei que era pra questão de ordem, então 
faremos um intervalo aqui porque o grande expediente será transmitido e o horário do grande 
expediente é as 20:10 horas, temos alguns minutos ainda, até para que nós possamos entrar na hora 
que a rádio passa a transmitir o grande expediente, diretamente da casa dos vereadores; retornamos 
então, após o intervalo, e queremos dizer que a partir desse momento o grande expediente está 
sendo transmitido pela rádio Gazeta, para que os vereadores possam apresentar seus trabalhos 
também e o seu pronunciamento na noite de hoje, e antes do primeiro vereador usar a tribuna, nós 
queremos registrar e agradecer a presença do nosso amigo e ex-vereador Vanderlei Lopes, seja bem 
vindo a nossa casa, ao Dr. Leonardo Simonato, o nosso amigo, professor Savoff, ao querido amigo 
Zeca, sejam bem vindos a essa casa e passamos então de imediato a palavra para o vereador da 
bancada do PDT Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite; senhor presidente, senhores vereadores, 
servidores da casa, a imprensa que até o momento não se apresentou mas deve se fazer presente 
logo mais, demais autoridades, dirigentes de partidos, entidades que se encontram em nosso 
plenário, hoje eu gostaria de falar num tema que julgo ser da maior importância pelo que estamos 
acompanhando hoje no nosso Brasil, no nosso Rio Grande, na nossa cidade de Carazinho e que em 
partes a gente fica profundamente triste, lamentavelmente desacreditado digamos da política 
nacional, que é sobre a saúde e a corrupção, tema que eu criei para iniciar a nossa conversa, quero 
aproveitar também e saudar aos ouvintes da rádio Gazeta que estão nos escutando nesse momento, 
bem como a direção e funcionários dessa emissora, estive reunido hoje à tarde com o senhor Rodrigo 
Rubnick que há alguns meses atrás perdeu seu filho, bebezinho ainda de alguns meses, numa cidade 
próxima a Curitiba e vejam senhores e senhoras, aos ouvintes da rádio Gazeta, o calvário em que o 
pai e a mãe de depararam e passaram nesse período de muita tristeza, angústia e sofrimento que 
eles passaram, e ele estava me relatando como é que funcionou todo esse translado, o transporte da 
criança, o atendimento, porque ela nasceu com uma doença congênita do coração, e também de 
visão, e eles recorreram a nossa secretaria de saúde do município, do estado e foram encontrar 
guarita e atendimento personalizado e eficiente em Curitiba no Paraná, reparem os senhores que o 
estado do Rio Grande do Sul ainda não tem aeronave, ou melhor dizendo, um jatinho, preparado para 
transportar pelo SUS pessoas com problemas graves de saúde que precisam ser atendidos em 
outros estados, pois veio um jatinho de Minas Gerais, para poder transportar esta criança até a 
cidade de Curitiba no Paraná, cobrando em torno de R$ 26.000,00 pelo transporte dessa criança e da 
equipe médica de Passo Fundo, então eu fico pensando, essa criança ainda veio a falecer dias 
depois, eu fico pensando, o Rodrigo com a deficiência que tem, visual, é um cidadão que quase não 
enxerga, tem 15% só de visão, e ele com a sua vontade e o seu desprendimento, para tentar salvar o 
seu filho, fez todas essas caminhadas praticamente sozinho, com o apoio do ministério público de 
Carazinho, aonde obrigou por determinação judicial, que o estado e o município chamassem para si a 
Responsabilidade  aquele momento no atendimento desse bêbe, e aí eu fico pensando gente, deu 
em torno, todos os procedimentos, deu em torno de R$ 60.000,00, o estado recorreu agora e ganhou 
na justiça uma liminar de que Carazinho teria que se responsabilizar pela despesa que o estado 
pagou, foi em torno de R$ 30.000,00 e aí eu fico pensando, pôxa, se o estado não pode nas 
circunstâncias que se encontrava essa família arcar com R$ 30.000,00 para tentar salvar uma vida, 
vocês imaginem como é que está a situação do nosso estado financeiramente, hoje eu penso o 
seguinte, enquanto a corrupção tomou conta dessa nação, em que morrem por falta de atendimento 
médico, idosos, crianças, que não conseguem fazer os procedimentos, que não conseguem fazer 
exames, porque tudo é tardiamente atendido, que não conseguem internações nos nossos hospitais 
públicos, e também privados, e também comunitários, que não conseguem às vezes uma consulta no 
prazo que ainda lhes dá a garantia de fazer um procedimento médico e salvar vidas, vocês imaginem, 
a corrupção hoje no país, do jeito que ela está, dilacerada, que mata, centenas, dezenas de idosos e 
crianças, onde está a justiça que não prende essa gente? Que não responsabiliza o estado, a nação, 
porque todo mundo sabe que o gestor público é responsável pelas fraudes e pela corrupção que 
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acontece em seus governos, hoje, como acompanhamos há pouco tempo, um cidadão ali perto de 
São Borja, pulou uma cerca, roubou uma galinha e dois ou três ovos para comer e dar alimento para 
os filhos, foi preso e iria ficar três meses na cadeia, agora, quem rouba milhões e milhões nesse país, 
provado e comprovado pela justiça, envolvendo as mais altas autoridades em todos os seguimentos, 
parece-me que para eles a justiça é muito branda, e vejam os senhores, o ano retrasado quando 
aconteceu todas aquelas barbaridades no congresso nacional, ainda conseguem se aposentar com o 
dinheiro público, então gente, isso é uma barbaridade que acontece na nossa nação, e eu dizia para 
o Rodrigo hoje, Rodrigo, para ele e para a esposa dele, do jeito que a coisa está, em que os 
pequenos, os pobres e os miseráveis pagam a conta pelos safados, que quanto mais estudam mais 
roubam nessa nação, enquanto isso estiver acontecendo essas pessoas não terão voz e nem vez, e 
é lamentavelmente, é imprescindível que uma convulsão social esteja batendo as portas brasileiras, 
são por esse motivos que muitas vezes um pai de família acuado pela situação que vive, de trazer o 
alimento para dentro de sua casa, para seus filhos, o atendimento médico, e o tratamento de saúde, 
se vê obrigado a cometer delitos em detrimento dessa barbaridade que acontece na nossa nação 
com quem tem o poder na mão, então senhor presidente, só para finalizar, eu acredito que enquanto 
não houver uma convulsão social nesse país, quem vai pagar a conta é sempre aquele que precisa, 
porque a corrupção  está ai a solta, está na cara dura e parece-me que não há justiça para essa 
gente, muito obrigado senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; próximo vereador, 
Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, pessoas 
que acompanham essa sessão no dia de hoje, dia chuvoso, em especial o pessoal do PMDB, quero 
cumprimentar o ex-vereador dessa casa, Vanderlei Lopes e por tabela cumprimentar toda a turma do 
PMDB, Simonato, Zeca, Savoff, Romano, cumprimentar também meu amigo Nata, Amilton Castanho, 
um abraço, demais pessoas, seu Silveira que acompanha a reunião na noite de hoje, pegando um 
gancho no pensamento do meu amigo Luiz Leite, eu entrei com um requerimento na noite de hoje, 
senhores vereadores, e ouvintes da rádio Gazeta, endereçado ao Presidente Lula, aos deputados 
federais, aos senadores, ASCAJA, a UVERGS, pedindo para que se faça alguma coisa, a CPMF no 
ano de 2006, ano passado, deixou trinta e dois bilhões nos cofres do governo federal, somente nos 
três meses neste ano de 2007, 11 milhões, e esse dinheiro ,esse imposto foi criado pra vence agora, 
senhor presidente, em dezembro de 2007, e foi criado pra atender a saúde, Luiz Leite, e nós vemos 
crianças, nós vemos velhos aposentados, morrendo nas filas dos hospitais, nós pra conseguir os 
exames hoje temos que marcar com seis meses de antecedência, pra conseguir uma operação um 
ano, pra operar, e a operação não pode esperar, a pessoa morre esperando uma operação e todo 
esse dinheiro que foi criado pra saúde, sendo desviado pra outras finalidades, é isso que nós políticos 
temos que cobrar dos  deputados federais, dos senadores, da sociedade em conjunto, tudo, inclusive 
da OAB que eu estou mandando aqui o oficio, nós temos que cobrar, cobrar porque é a única 
maneira de o povo consegui alguma coisa é através de cobrança, mas de cobrança forte, cobrança 
forte em cima dos políticos, que político chega época de campanha, eles vem até a nossa cidade e 
dizem que vão mudar, que vão batalhar pela saúde, vão batalhar pelo aposentado, mas não fazem 
nada, e nós temos que sim, mandar esses ofícios, pra cobrar, para que realmente o dinheiro do 
CPMF que é uma contribuição provisória, era provisória e hoje está se tornando pra sempre, 
definitiva, eu espero, porque eu não canso de mandar oficio pra essa gente e vou continuar 
mandando sempre, me elegi pra isso e é isso que vou fazer, também, senhor presidente na semana 
passada entrei com um pedido de informação porque no ano passado entrei com um pedido de 
informação onde me responderam que aqueles advogados, que são dez, cobram o IPTU do povo de 
Carazinho, tem gente que está vendendo carro, estão tomando até casa pra pagar o IPTU, o povo 
que não pode pagar, são dez advogados, o que me estranha, e somente um advogado pegou 1.938 
ações, o outro 1. 700 e poucas, o outro 1.400 daí pára, daí pára, só esse três, daí baixa pra 70, pra 
100, quando na verdade teria que ser repartido de forma igual, qual é o critério, eu quero saber qual é 
o critério que tão usando pra distribuir essas ações para serem cobradas do povo, alguém está 
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beneficiando alguém, que teria que ser repartido de forma igual, assim é o justo, e falando em 
advogado, eu quero, hoje pela tarde eu soube,  através de informações, que a gente é um fiscal do 
povo, a gente quando ouve a gente faz um pedido de informação, que a eletrocar por falta de recurso 
e de prazo tem perdido ações na justiça, e não é justo que a eletrocar que é do povo pague essas 
ações por que o advogado não foi lá em tempo hábil para defender a eletrocar que é do município de 
nossa cidade, que é do prefeito, que é o prefeito que tem que administrar, então eu quero saber se foi 
perdido por decurso de prazo, quais ações, contra quem foi, quem foi o culpado, e se existiu um 
culpado, tem que pagar, mas não o povo, tem que pagar essas pessoas irresponsáveis que deixam 
de atender os compromissos que tem que atender e perdem as ações na justiça, também senhor 
presidente, senhores vereadores entrei com um trabalho visando à estrada do parque municipal, que 
vai até a capela Santa Rita, está chegando à festa aí da Romaria de Santa Rita e nós, é a Paróquia 
São José que faz essa romaria todo o ano, são 15.000 pessoas que trafegam por ali e eu quero que 
arrume a estrada, eu quero que arrume a estrada não podemos chegar no dia e a estrada está ruim, 
afinal são 15.000 pessoas, é muita gente de fora que vem pra essa romaria e nós temos que cobrar 
do executivo, das obras, uma melhoria, esta certo que a cidade está meio abandonada, a gente tem 
que dizer, não está bom, existe muito buraco nas vilas, falta meio de tudo nos bairros, mas agora 
para a romaria, pelo amor de Deus, vamos dar um jeito de arrumar porque o negócio é o seguinte, é 
uma grande festa de Santa Rita, e os romeiros estão vindo aí pro dia 20 e eu quero com esse pedido 
que arreglem essa rua, terminou meu tempo senhor presidente, 10 segundos, um abraço...quero 
deixar um abraço então para os ouvintes da rádio Gazeta, e um abraço para as pessoas que 
assistem a reunião na noite de hoje; Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao Vereador Felipe 
Sálvia vice-presidente dessa casa que assuma os trabalhos para que eu possa usar a tribuna; 
Presidente Vereador Felipe Sálvia; com a palavra Vereador Vilson Paese da bancada do PDT; 
Vereador Vilson Paese; a nossa saudação a todos os ouvintes da rádio Gazeta, aos amigos aqui 
presentes já nominados anteriormente pelos vereadores que usaram a tribuna e também pela 
presidência da casa, senhores  vereadores, falando em saúde, nós iremos falar em segurança, nós 
iremos falar em trabalho, nós iremos falar na conjuntura toda deste país, mas realmente não existe 
previdência neste país que possa aportar hoje, o custo da saúde publica, nós que trabalhamos com 
isso, só para que os senhores possam entender, há dez anos atrás tinha muito tipo de Cid, de 
diagnóstico que não existiam, e hoje com  a mesma arrecadação, os institutos de previdência, quem 
garante a saúde pública tem que atender o povo, e a população aumenta, com isso eu quero dizer, 
que num pais jovem como o Brasil, com 500 anos, aonde a previdência, e isso eu já falei nessa 
tribuna, tinha que estar muito forte para que quando nós formos um país de 800 anos, de mil anos e 
tal, quando nós íamos pensar em enfrentar o problema da previdência, nós ainda deveríamos ter 
dinheiro em caixa, hoje o déficit da previdência é de quase 40 bilhões, e a necessidade está ai e nós 
estamos assistindo no dia a dia as pessoas morrendo em fila e não podendo ser assistidas, e 
infelizmente, você que está em casa nos ouvindo, os amigos aqui presentes, Há uma tendência, da 
forma com que está colocada a saúde pública, de ficar pior, coisa que eu não gostaria nunca de falar 
isso, porque eu sempre fui uma pessoa otimista, eu espero que amanhã seja melhor que hoje, mas a 
realidade que nós estamos vivendo não é essa, infelizmente, mas cabe a nós sim, vir aqui falar e 
procurar achar encontrar uma saída, porque eu não acredito que nós vamos nos colocar como 
derrotados no sistema, não é possível, e falava, o vereador que abordou aqui sobre o sistema, quem 
rouba uma galinha para se alimentar vai pra cadeia e vossa excelência,  Luiz, tem razão, porque a 
legislação é assim, a nossa legislação brasileira, feita pelos políticos, na teoria é maravilhosa, mas 
quem tem dinheiro, ele já tem a priori 4, 5, 10, 20 advogados, e dos melhores, para defendê-lo, rouba, 
desvia, tira dinheiro da saúde, tira dinheiro de todo o mundo, mas ele tem os melhores causídicos 
para defendê-lo e com isso os advogados sabem os emaranhados da legislação, vai pra uma 
estância, vai pra segunda vai pra terceira, vai para a quarta e passa o tempo e ai o povo fica 
desacreditado como é que aquele cidadão que apenas pegou uma margarina na prateleira está na 
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cadeia, está na cadeia porque não tem ninguém por ele, aí fica fácil de prender, mais quem tem 
condições, realmente fica mais difícil, esta é a nossa legislação, e a justiça tem que cumprir, o que 
está escrito na legislação, infelizmente, nós não concordamos com isso mas é a realidade que 
estamos vivendo aí, eu quero falar sobre a audiência pública que foi realizada na quinta-feira à noite, 
agradecer em primeiro lugar os vereadores que aqui estiveram e lamentar que alguns vereadores por 
problemas particulares não puderam comparecer também, mas nós entendemos, agradecer a todos 
os vereadores que aqui estiveram conosco, que, segundo os deputados, a deputada Estela, o 
deputado Appio, o Sossela, foi a melhor audiência pública realizada por eles, com a presença do 
povo de Carazinho, de lideranças, presença de vários prefeitos da região, e muitos vereadores, e o 
assunto é pertinente, hoje entra na casa um requerimento por três vereadores, a mesa diretora, e nós 
iremos atender o pedido dos vereadores quando pedem para que a diretoria também da Coviplan 
venha a essa casa, e nós iremos dar o espaço necessário para que eles coloquem a realidade, e eu 
vou colocar na presença deles aqui que esse vereador não está contente com o serviço de 
exploração que a Coviplan pratica, porque um dos fatores do crescimento da nossa cidade hoje, do 
baixo crescimento é a implantação, sim das concessionárias de Carazinho, basta nós analisarmos 
quantas empresas foram embora daqui, e quando o Milton Schmitz coloca com propriedade, 
presidente do sindicato, e de uma transportadora do porte da Waldemar, e diz que o custo dos 
pedágios é 400% a mais que o custo  pneu,  realmente isso deixa a pessoa preocupada, e nós como 
legisladores que pensamos no crescimento de Carazinho, tenho mais trinta segundos, senhor 
presidente para concluir,  que queremos o crescimento, acho que nós temos que sim, ver a Coviplan 
o que vem prestando custo e benefício, o custo muito alto pelo beneficio que nós estamos tendo, mas 
claro eles tem a concessão até 2013 e já querem a prorrogação para mais 15 anos, e eu acho que 
nos temos que nos mobilizar, dizem eles que estão trabalhando no vermelho, mas quem trabalha no 
vermelho não vai pedir com essa antecipação prorrogar o prazo pra mais 15 anos, é porque, 
realmente, o negócio é bom, e com relação ao que o Felipe colocou sobre a Eletrocar, se perdeu, se 
a Eletrocar perde dinheiro por decurso de prazo, porque os advogados não viram, realmente cabe a 
responsabilização sim, ao jurídico, as pessoas que estão na Eletrocar, eu não conheço o assunto, eu 
não vi, não sei, mas se o assunto que ele trouxe a essa tribuna que a Eletrocar perde ação por 
decurso de prazo, isso é muito grave, o povo não pode pagar essa conta, muito obrigado; Vereador 
Felipe Sálvia; devolvo os trabalhos ao Presidente Paese; Presidente Vereador Vilson Paese; 
próximo Vereador Jaime Fragoso da bancada do PSDB; Vereador Jaime Fragoso; senhor 
presidente, senhores vereadores, ouvintes da rádio Gazeta, pessoas amigas que estão hoje nos 
assistindo na casa do povo, em especial a cúpula do PMDB, amigos da casa, de mais amigos, entrei 
nessa noite com vários trabalhos de melhorias nos bairros de nossa cidade entre elas o Bairro Ouro 
Preto que necessita com mais urgência de melhorias, mas também com um requerimento para que a 
empresa Glória coloque um ônibus com exclusividade para atendimento dos bairros: Alvorada, 
Conceição e São Jorge no horário das 22:40 horas que sai da UPF, em atenção a um abaixo 
assinado que recebemos dos moradores desses bairros, a gente sabe que as pessoas saem da UPF 
ao...chegando em casa tarde e eles...muito pela segurança deles sabe que a segurança hoje está 
muito aquém e a brigada não pode estar acompanhando todos ao chegar em casa, também entrei 
com uma moção à Comissão de serviços públicos da Assembléia legislativa a pessoa da presidenta 
da comissão a deputada Estela Farias, parabenizando pela iniciativa da realização da audiência 
pública realizada aqui nessa casa no último dia 03, e em debate sabemos que foi muito bom, que 
entre todas as cidades aonde eles fizeram audiência pública à cidade de  Carazinho é parabenizada 
por tantas autoridades estarem presentes, as lideranças de Carazinho puderam manifestar o 
descontentamento, e da região claro, e dar suas opiniões, e aproveitando essa moção, sugerindo 
também que a Assembléia Legislativa faça mais audiências públicas, não só no segmento de 
pedágios mas em todos os assuntos relevantes que o estado possa colher sugestões de todas as 
pessoas das cidades e do estado, e sobre saúde, hospitais filantrópicos continuam fechando ou 
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ameaçando de fechar, nós falamos e falamos e vemos a cada dia que nos procuram, não só eu com 
os nobres colegas, que vem pessoas, bem dizer, penando, marcando muitas vezes cirurgias, como 
eu tenho pessoas amigas, para mais de uma ano, pessoas entrando em depressão por não ter 
condições de buscar o auxilio necessário para a melhora dos seus problemas de saúde, CPMF, 
nunca mais vai terminar, podem ter certeza, contribuição provisória, que coisa né, ...pelo Lula que ele 
ia terminar, agora vai continuar, não tem volta, no meu entender não tem volta, o secretário de saúde 
do estado está buscando, tentando viabilizar né, algum recurso maior para esses hospital filantrópico, 
que eles sabem que esta fechando, mas quando busca alguma coisa pelas pessoas que mais 
precisam e necessitadas sempre demora, não interessa se a pessoa está praticamente nos últimos 
dias, eles não querem nem saber, dizem que não tem condições, eu imagino se ficasse o CPMF de 
todos os bancos de Carazinho em Carazinho, quanto de dinheiro nós teríamos para aplicar se fosse 
só na saúde, se nós fizéssemos um levantamento quanto  passaria aqui, colegas vereadores, como 
foi feita a audiência pública dos pedágios, nos queremos nos manifestar através dos nossos 
deputados, de um jeito ou de outro, porque continuar desse jeito, cada vez vai aumentar mais a 
criminalidade, a gente vê as pessoas sem trabalho, vê as pessoas querendo trabalhar e não tendo 
muitas vezes o que fazer, menores, está tramitando na câmara federal, 16 anos responsabilidade 
penal, eu para mim no meu entender, porque para mim o que acontece é que esses menores ficam 
em casa sem ter o que fazer, e eu sei que tem um velho ditado: cabeça vazia...o resto eu acho que 
toda pessoa sabe porque é um ditado muito antigo, algo de errado sempre vai fazer, eu mesmo 
agora, antes de chegar até essa casa, recebi uma ligação onde estava uma mãe mal, no hospital, 
com depressão, seu filho com 15 anos na rua, não podendo segurar, dependente químico, 
simplesmente desesperada essa mãe, quantas mães tem? Quantos pais desesperados? Até quando 
nós vamos agüentar isso? Será que  pode atingir os nossos familiares? Temos muitas vezes o poder, 
principalmente o executivo, falaram que precisa fazer trabalho social, mas eu acho que muitas vezes 
o principal não se dá, também quero falar um pouco sobre o movimento que foi feito dos prefeitos, 
acho que foi o mês passado, foram à Brasília pedindo mais recurso, o presidente Lula se pronunciou 
dizendo que iam simplesmente dar esses recurso, e a câmara federal praticamente já cortou, 
totalmente inviabilizado, então praticamente os prefeitos foram à toa em Brasília, mas senhor 
presidente eu gostaria de pedir mais um minutinho, é sobre um anteprojeto que eu entrei nessa casa 
no mês de março, e foi um anteprojeto que era de competência do executivo, é uma emenda que 
altera o artigo 106 do código de postura do município acrescentando à alínea e com a seguinte 
redação: quando, com sentença transitado em julgado por receptação dos objetos roubados. É 
perdido o alvará para aquela entidade comprar, existem as pessoas que roubam, pegam os objetos 
porque tem muitas vezes pra quem vender, se não tivesse pra quem vender não teria, isso é uma 
ajuda que a casa legislativa, o executivo está dando para as autoridades usarem, né, e que também 
seja, presidente, comunicado a todas a imprensa falada e escrita que divulguem essa nova lei pra 
chegarem de repente, nessa empresas que compram coisas roubadas, né, que possa desistir desse 
ato porque poderão perder o seu alvará, seria isso senhor presidente muito obrigado; Presidente 
Vereador Vilson Paese; próximo vereador para pronunciamento Vereador Cláudio Santos, bancada 
do PSDB; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da rádio 
Gazeta, pessoas que já foram anteriormente nominadas, eu venho, senhor presidente a essa tribuna, 
aproveitando o espaço do grande expediente, queria também cumprimentar, como disse o Jaime, a 
cúpula do PMDB, ex-vereador Vanderlei Lopes, tive oportunidade de acompanhar vosso trabalho na 
casa quando ainda repórter da rádio Gazeta, presidente Romano Guerra, demais pessoas que o 
acompanham, servidores da casa, e como disse, pessoas que já foram nominadas anteriormente, 
inclusive o Jarbas que chega nesse momento, senhor presidente eu iria falar justamente no nome da 
Dona Traudi que estava aqui e acabou de sair, no que trata-se sobre a saúde, nós temos 
conhecimento de a longos anos e o Vereador Luiz Leite deve ter também o conhecimento deve ter 
sido passado a ele também, o quanto ela peregrina ainda hoje, por problema de saúde, e quantos e 
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quantos meses foram levadas cirurgias pra frente e muitas vezes não conseguia, sofreu muito mas 
conseguiu fazer algumas cirurgias, infelizmente esse é o retrato da saúde no país, não é só 
dificuldade do município de Carazinho, do estado do Rio Grande do Sul, tive uma noticia um tanto 
quanto, vou levar pro lado da decepção, eu ouvia e achava que santa Catarina era diferente na 
saúde, tive a informação m Florianópolis de uma senhora que foi detectado câncer e foi marcado 
cirurgia para quatro meses após o momento que foi detectado o câncer, então de repente, conforme 
o tipo de câncer, quando chega a quatro meses para a realização da cirurgia infelizmente o paciente 
já não consegue mais, então é lamentável a situação em que se encontra a saúde no município de 
Carazinho e também no estado e, principalmente, no país,  eu  acredito que dá pra se fazer, basta 
que a vontade política maior seja colocada em pratica, porque somente o que é desviado e o que é 
envolvido em dinheiro de corrupção no pais daria para nós termos talvez uma das melhores  saúde 
do mundo, mas infelizmente não é dessa forma que acontece, mas continuando, senhor presidente, 
parabenizando, muito embora não seja do meu partido, mas reconheço, continuo parabenizando o 
governo Lula que acredito que nunca foi punido tanta gente como tem sido punido ultimamente, 
acredito que mais gente ainda vai ser punido, e eu acredito que com isso ganha nós,cidadãos 
brasileiros, senhor presidente, gostaria de aproveitar a oportunidade, e falar sobre um projeto que 
tramita na casa e acredito que a semana que vem possa ser votado, que é com relação à isenção de 
pagamento do IPTU, e nós já há tempo,  na legislatura passada nós já conversávamos sobre isso, 
essa legislatura também, onde eu destaco dentro desse projeto à importância de um item onde diz da 
isenção do pagamento de IPTU ao proprietário de um único imóvel urbano que nela resida, cuja 
renda familiar não ultrapasse a três salários mínimos, até ai normal, sempre foi dessa forma aqui, 
mas com o valor venal menor a 28 mil URM, ou seja a unidade de referencia do município, 
devidamente comprovado conforme regulamentação pela prefeitura, então até em torno de 48, 50 mil 
reais as pessoas poderão estar, desde que tenham até três salários mínimos  e estejam dentro desse 
item de pedir isenção, também ficarão isentas, automaticamente, os proprietários de um único imóvel 
do município e que nele residam, avaliados em até 10.000 URMs, que são automaticamente isentos, 
então até entendo que dezessete, quase dezoito mil reais, pessoas estarão isentas, inclusive de 
buscar junto à prefeitura municipal o pagamento do IPTU, eu acho que aquelas pessoas que a gente 
sempre comente que estão aí com dificuldade, as pessoas às vezes acabam esquecendo de pedir a 
isenção, acabam não tendo nem conhecimento que tem essa possibilidade de buscar a isenção, 
acabam esquecendo, acabam não procurando, mas automaticamente após a votação e a 
regulamentação deste projeto essas pessoas terão uma maior facilidade com relação a isso, eu 
gostaria senhor presidente, aproveitando os minutos que me restam, de tentar fazer com que as 
coisas possam se unir e eu acredito que os vereadores que mantém interesse nessa solicitação que 
eu acredito que sejam todos, e juntamente com a vossa excelência, presidente, nós sabemos que 
tem na casa tramitando um projeto resolução do Vereador Felipe Sálvia o qual muda de rua Marcílio 
Dias para Avenida Iron Albuquerque, eu sei que este projeto deve estar tramitando, provavelmente 
semana que vem deve dar entrada para que seja colocado em votação, eu gostaria de aproveitar a 
oportunidade, senhor presidente, de pedir a vossa excelência de que juntamente no dia e acredito, 
conversava com o Vereador Felipe Sálvia, que deva ser colocado na segunda-feira à votação desse 
projeto de autoria dele, que seja também feito um esforço por parte da mesa diretora, mas específico 
a vossa excelência, como presidente, de que elabore a placa que nós solicitamos através de 
requerimento em comemoração, em homenagem aos vinte e cinco anos da rádio Gazeta, por tudo 
aquilo que nós já falamos, e pelo significado dessa emissora no contexto do município e que possa 
ser feito uma coisa, duas coisas, mas que vem ao encontro, praticamente do mesmo fato, ou seja, 
por se tratar de familiares, e também do próprio sócio fundador da rádio Gazeta, o ex-prefeito Iron 
Albuquerque, e também por estar e m tramitação esse projeto, pelo menos o que temos conversado 
com os vereadores de que praticamente todos os vereadores concordam com essa homenagem, e 
também, só para finalizar presidente, concordo nas justificativas do Vereador Felipe Sálvia quando 
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ele coloca que a rua Marcílio Dias então mais tarde, mudando o nome, para Avenida Iron 
Albuquerque, seria exatamente o lugar onde, conversava a semana passada com o filho do Iron, o 
Orion, onde ele dizia que a maior parte da sua vida ele deve ter passado justamente na rua Marcílio 
Dias indo até o estádio Paulo Coutinho para poder assistir ou até jogar, quando ali jogava, eu acho 
que só para a gente fazer ao mesmo tempo essas duas, vamos dizer, porque não, homenagens, que 
seja providenciado, senhor presidente, dentro do possível, essa placa homenageando a rádio Gazeta 
pela passagem dos seus 25 anos de existência no município de Carazinho, seria isso senhor 
presidente, essas colocações aos vereadores, as pessoas já nominadas, ouvintes da rádio Gazeta, 
nosso muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; próximo vereador, Vereador Adroaldo De 
Carli, bancada do PMDB, registramos a presença do nosso amigo Jarbas; Vereador Adroaldo De 
Carli; senhor presidente, senhores vereadores, quero em especial cumprimentar os colegas do 
PMDB da executiva em nome do presidente Romano Guerra, cumprimentar a todos aqui presentes, 
nos deixa muito satisfeito, felizes com a presença dos senhores aqui nessa casa, demais pessoas 
assistindo essa reunião, ouvintes da rádio Gazeta, eu quero falar de um assunto que considero de 
extrema importância que esta na primeira página do jornal integração do dia 04/05 bem como na 
página 3 do jornal Diário da Manhã que é inclusão digital na biblioteca pública municipal de 
Carazinho, considero assim extremamente importante essa noticia porque há muito tempo nós temos 
trabalhado e feito até indicações que a nossa biblioteca pública municipal tivesse lá os computadores 
e o acesso a Internet para toda a comunidade de Carazinho, principalmente as pessoas carentes que 
não tem condições de ter Internet em casa, por quê? Porque,  senhor presidente, senhores ouvintes 
da rádio Gazeta, isso vem demonstrar que o cidadão bem informado é um cidadão mais disciplinado, 
que observa seus direitos, suas obrigações e principalmente que pode exercer o direito a cidadania, 
que é o direito a ter o acesso às informações, principalmente uma boa informação, e hoje nós 
sabemos que não podemos mais ficar sem acesso a Internet, então lá tem dez computadores que 
estão sendo instalados, doados pelo banco do Brasil, através de um programa especial do Banco do 
Brasil, aqui a gente quer deixar um agradecimento a agencia de Carazinho, que tem se dedicado a 
isso aí, também a questão da instalação pela ULBRA, os alunos do Sistema de Informação da Ulbra 
estão lá fazendo o trabalho de instalação desses computadores, então a exemplo dessa casa, que a 
Câmara de Vereadores no final do ano passado, inicio desse ano, agora nessa gestão, também junto 
com a reforma, deixou a disposição da comunidade quatro computadores com acesso ligado 
diretamente na Internet, então é importante, senhor presidente, faço até um apelo, que haja mais 
divulgação deste trabalho disponível na nossa comunidade principalmente nas escolas, onde vejo os 
alunos com bastante deficiência nas escolas no acesso a Internet, e isso não se pode mais ficar sem 
esse acesso, é importante que haja uma ampla divulgação tanto dos computadores aqui da Câmara 
De Vereadores como dos que estarão disponíveis lá na biblioteca, para que as comunidades utilizem 
mais esses terminais para que façam realmente, os alunos principalmente, pesquisas e que sejam 
pessoas que ganham conhecimento nas suas informações, também, senhor presidente estivemos 
aqui presente na audiência pública na última quinta-feira, né, que vieram os representantes da 
Assembléia Legislativa de nosso estado, falar sobre serviços públicos, nesse caso específico os 
pedágios, e nós comentamos aí, até foi muito importante a nossa presença, no sentido de eu me 
sentir, assim, mais municiado de informações, de pessoas, veio o presidente da associação do Rio 
Grande do Sul dos usuários de rodovias, presidente do sindicato dos transportadores, deputados que 
já trabalham muito nessa questão de pedágios, então a gente ficou assim bem mais pro dentro das 
informações, da realidade das informações no que tange aos pedágios, e eu faço uma lembrança, 
quando veio o Governador na época, Antônio Brito, veio a Carazinho assinar o convênio com a 
concessionária que Carazinho ia ter a praça de pedágio, aí está ela instalada, nós imaginamos, 
realmente que Carazinho ia ser beneficiado, que teríamos boas estradas de acesso, teríamos 
realmente, Carazinho seria privilegiada na questão dos pedágios, mas realmente hoje a gente faz 
uma análise e eu acho que, acho não, tenho certeza, nós tivemos mais um prejuízo do que um 
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benefício, que realmente os pedágios, as estradas são boas, até podiam estar melhores, mas 
realmente o custo beneficio é muito grande, pelo beneficio que trás pra nós os pedágios, então 
Carazinho tem tido aí alguns prejuízos, muitos desvios, o Vereador Jaime Fragoso já colocou, que 
é...na área de transportes muitos desvios, isso realmente tem causado prejuízo muito grande na 
questão de investimento para a nossa cidade mas é importante então que a Assembléia instale essa 
CPI, uma CPI técnica, que realmente venha averiguar com exatidão o que está acontecendo nesta 
questão das concessionárias, quanto aos pedágios e, realmente, se esse valor é um valor realmente 
justo, acredito eu que está demasiadamente caro esse valor do nosso pedágio, pelo incentivou ou 
pelo beneficio que nós temos, por essas rodovias, então, senhor presidente, dizer que realmente 
Carazinho se sentiu muito bem tendo essa audiência pública, e é importante que nós aqui na Câmara 
façamos o mesmo, quando tivermos assuntos como nós tivemos o ano passado de realmente grande 
interesse comunitário, realizamos mais audiências públicas, que é uma oportunidade da comunidade, 
do povo, do cidadão, exercer seu direito e vir aqui criticar, elogiar, dar sugestões, é na audiência 
pública, tivemos alguma experiência no ano passado, na questão do orçamento para o ano de 2007, 
nós tivemos também a audiência pública na reforma tributária, então quer dizer isso é muito 
importante que a comunidade venha e participe dessas audiências apesar de não ter tido grande 
presença no ano passado, mas é um exercício que a gente tem que fazer sempre, então fica aqui o 
nosso apelo, que grandes assuntos de interesse comunitário realmente tenhamos audiências 
públicas que é onde o cidadão exerce o seu direito e da sua sugestão, era isso senhor presidente, 
senhores vereadores, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; próximo vereador, 
Vereador Josélio Guerra, o Déio, bancada do PMDB; Vereador Josélio Guerra; senhor presidente, 
senhores vereadores, público presente, quero cumprimentar aqui seu Olmiro, cumprimentar aqui, 
como dizem meus colegas, a cúpula do PMDB, na pessoa  do Luis, do Zeca, professor Savoff, 
professor Jefferson, o Simonato, o presidente do partido que se faz presente, e em especial hoje 
cumprimentar o grande amigo Vanderlei pelo qual a empresa dele está produzindo uma máquina 
para produção  de biodiesel, sendo que é um dos pioneiros não só em Carazinho, mas em todo o 
estado, em todo o Brasil, a produzir essa máquina sendo que os farelos então depois da produção do 
biodiesel, os farelos serão utilizados para a criação de animais, então está de parabéns Vanderlei, a 
empresa, produzindo essa maquina, senhor presidente, venho nessa tribuna, também 
cumprimentando, hoje está sendo transmitido pela rádio Gazeta, a todos os ouvintes da rádio gazeta, 
entrei com uma indicação direcionada à secretária de obras, sendo que na tarde de hoje, recebi uma 
ligação de um empresário, o qual tem uma empresa no Distrito Carlos Augusto Fritz, no qual implora 
por melhoramento daquelas áreas, na verdade lá, porque todo mundo sabe das dificuldades que vem 
enfrentado as empresas em nosso município, tentando se restabelecer, tentando gerar emprego, 
sendo que eles vem pedindo há tempos já melhorias e cascalhamento e compactação naquele 
trecho, até ele colocou aqui as empresas no qual estão reivindicando que é a Concar, a mecânica 
cobrinha, a Sincron, o Ferro velho Floresta, e a Engepeças, Engepeças este o qual ligou, então a 
gente obra que, senhor presidente, a secretaria que tome providências lá no distrito, sabendo das 
dificuldades das empresas, que estão lá naquela área sendo que a gente viu nosso outro distrito que 
deveria estar hoje tomado de industrias, aquilo está tomado na verdade, aquilo está abandonado, 
sendo que hoje o município está pagando um preço muito caro na verdade, que foi tomado lá àquela 
área, não quero entrar em discussão a respeito pelo qual, mas acredito que se tivesse realmente sido 
investido naquela área hoje nós não estaria com esse problema,  também este vereador, fez uma 
moção ao deputado Marcio, o  qual assume a presidência do diretório estadual do PMDB, 
desejando a ele sucesso absoluto, nessa presidência, a gente tem certeza que ele vai realizar todos 
os trabalhos de reestruturação desse partido, também conversando agora com o meu colega 
Vereador Felipe Sálvia, vou convidar também aqui meu colega Vereador Paulo Silva que faz parte da 
comissão de educação, então juntamente com o Vereador Felipe Sálvia, para nós irmos, da comissão 
de educação vereador, o senhor como presidente, visitarmos as escolas municipais pra ver a 
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situação, pra ver o que esse poder pode fazer para auxiliá-las, também este vereador, entra com um 
pedido de informação, na verdade, novamente entro com esse pedido de informação, pelo qual 
matéria pública da no correio do povo no dia de hoje que fala sobre o nepotismo, já fui inclusive 
criticado nesta tribuna quando comentado a respeito de tal pedido de informação, estou entrando aqui 
então pedindo ao executivo para relacionar em toda a administração municipal, incluindo organização 
social, CMPP, Eletrocar, os cargos de confiança, CCs que possuem grau de parentesco  de 1º, 2º e 
3º grau, também seja ele prefeito, vice-prefeito, secretários, diretores, vereadores, etc. Por quê? A 
gente ouve falar nessa tribuna muita a palavra corrupção, pela qual a nível federal, a nível estadual, 
mas eu vejo que a corrupção começa nos municípios, nas câmaras de vereadores enfim, às vezes 
está muito embaixo do nosso nariz, então, acredito eu que a gente tem que se reeducar, a verdade, e 
cobrar, primeiro fiscalizarmos pra depois falarmos de corrupção estadual e federal, eu peço aos 
vereadores que aprovem esse pedido de informação porque é uma maneira de nós fiscalizarmos os 
atos da administração municipal, não tenho nada contra a pessoa do prefeito, apenas em algumas 
atitudes em alguns trabalhos apresentados pelo prefeito, eu na verdade de certa forma, eu sou contra 
a administração do dinheiro público, em partes, então, acredito eu, que nós aqui nessa câmara 
devemos sim fiscalizar os atos do executivo, seria isso senhor presidente, muito obrigado; 
Presidente Vereador Vilson Paese; com o pronunciamento do último vereador inscrito nós estamos 
encerrando então o grande expediente, e só fazer um pequeno comentário com relação a CPMF que 
o Felipe abordou aqui, de 33 bilhões para a saúde, isso é da época do Beltrão, do Ministro, e que 
esse dinheiro nunca foi para a saúde, realmente nós estamos analisando aí que são vários tributos e 
com várias siglas, o povo pagando mais, e tendo menos, é lamentável, senão vejamos o que nós 
falamos aqui, paga-se pedágio, paga-se o Cid da gasolina que é 7%, paga mais o imposto do carro, 
três IPVA, três impostos pra mesma finalidade, e na realidade nós não temos, então, essa situação, 
mas não vamos esmorecer, eu acho que nós temos muito pra fazer, e vamos fazer, nós somos ainda 
um país jovem e ao longo do tempo nós vamos melhorar tudo isso aí, terminando então o grande 
expediente, nós vamos agradecendo os ouvintes de casa, os amigos aqui presentes, vamos de 
imediato para a votação dos requerimentos, moções e projetos, pergunto as bancadas, pergunto a 
bancada do PSDB, Vereador Jaime Fragoso, com relação à votação dos requerimentos, se votamos 
em bloco, para questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; questão de 
ordem, senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento verbal para que fosse votados os 
requerimentos, moções e até os projetos em bloco, salvo aqueles pedidos de informações que 
sempre a situação deixa em separado, gostaria  de deixar esse meu requerimento, para eu fossem 
votados então os requerimentos, menos os pedidos de informações, as moções e os projetos em 
bloco; Presidente Vereador Vilson Paese; e tem mais um requerimento pedido de informação que 
também estava com pedido de vista, se não me engano com o Vereador Cláudio Santos, que 
também irá à votação hoje à noite, de acordo? Então votação em bloco? Solicito ao secretário que 
faça a leitura do autor e nº dos requerimentos; Secretário Vereador Paulo Silva; requerimento nº 4 
Vereador Jaime Fragoso; requerimento nº 7 Vereador Felipe Sálvia, subscrito Vereador Vilson Paese; 
e Vereador Adroaldo De Carli, bancada do PMDB, requerimento nº 9; Presidente Vereador Vilson 
Paese; coloco em discussão a urgência dos requerimentos, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovado por unanimidade a urgência dos requerimentos; agora coloco em discussão os 
requerimentos com as urgências já aprovadas, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado 
por unanimidade os requerimentos; senhor secretário, para leitura do nº e autor dos pedidos de 
informação na noite de hoje; Secretário Vereador Paulo Silva; pedido de informação de nº 6 do 
Vereador Josélio Guerra bancada do PMDB e Vereador Felipe Sálvia bancada do PDT; Presidente 
Vereador Vilson Paese; coloco em discussão a urgência do pedido de informação de autoria dos 
vereadores Josélio Guerra e Felipe Sálvia, coloco em discussão a urgência, não havendo vereador 
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que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários 
que se manifestem, aprovado por unanimidade a urgência do pedido de informação; está em 
discussão o pedido de informação com a urgência já aprovada, e pedido esse que já foi lido pelo 
secretário, coloco em votação o pedido de informação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem, rejeitado o pedido de informação por 5 votos a 4; senhor 
secretário para leitura do outro pedido de informação; Secretário Vereador Paulo Silva; pedido de 
informação de nº 8, Vereador Felipe Sálvia; Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em 
discussão a urgência do pedido de informação do Vereador Felipe Sálvia, pedido de informação 
relacionado a Eletrocar, a pergunta do Vereador Felipe Sálvia qual era o pedido, era esse aí, que nós 
iremos então para colocar em votação então a urgência, não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovada a urgência por unanimidade; senhores vereadores, agora eu coloco em 
votação o pedido de informação do Vereador Felipe Sálvia, em discussão o pedido de informação do 
Vereador Felipe Sálvia, para discussão, Vereador Felipe Sálvia, para usar a tribuna; Vereador Felipe 
Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, venho fazer a minha parte, à parte de vereador 
eleito, para fiscalizar os atos do Poder Executivo, há informações, senhores vereadores, platéia que 
assiste a reunião na noite de hoje,  que a área jurídica da eletrocar, tem perdido ações por decurso 
de prazo,não é justo que a eletrocar que é do povo, que o povo pague por um relapso da área jurídica 
da eletrocar, que no dia da audiência não vai, esquece, não vai, e que o povo pague valores que 
dizem que são altos, essa informação me chegou de tarde, as quatro da tarde me chegou, eu na hora 
fiz o pedido de informação, e nós vereadores, senhor presidente, fomos eleitos pra isso, para detectar 
coisas erradas e fazer pagar aquilo que o povo não tem que pagar, o povo não tem que pagar por um 
erro do Pedro, do Juca, da Joana, da Maria, não tem que pagar, e nós temos que fiscalizar, assim 
senhor presidente, eu peço para os senhores Edis, senhores vereadores, para que pensem, pensem 
porque esse é dinheiro público, e o público depois mais tarde vai nos cobrar, o porque que nós 
deixamos acontecer coisas que não podem acontecer, então fica aí, esse é o meu pedido senhores 
vereadores, para que votem comigo esse pedido de informação, para nós sabermos, de repente até 
nem há, né, ou há, ou saber o valor, qual é a causa que perdeu, quem foi à pessoa que foi 
beneficiada com a falta de recurso do advogado da eletrocar, alguém foi beneficiado com isso, mas 
só não quero que o povo pague por isso, era isso, senhor presidente; Presidente Vereador Vilson 
Paese; continua em discussão o requerimento, pedido de informação, não havendo mais vereador 
que queira discutir, coloco em votação o pedido de informação com a urgência já aprovada, 
vereadores favoráveis ao pedido de informação permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, está rejeitado o pedido de informação por cinco votos a quatro; senhores vereadores, 
está um pedido de informação aqui que houve um pedido de vista pelo Vereador Cláudio Santos, e 
hoje nós iremos então colocar em votação o requerimento do pedido de informação, eu solicito ao 
secretário então que faça a leitura na integra; Secretário Vereador Paulo Silva; pedido de 
informação: O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o 
Plenário e com a aprovação dos Senhores Edis, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o 
seguinte Pedido de Informações: 1 – Quantos contribuintes foram acionados e notificados 
judicialmente nos processos de cobrança do IPTU e Contribuição de Melhorias, de 2006 até a 
presente data? 2 - Quais os advogados credenciados pelo Município para realizar a cobrança 
judicial? (fornecer relação atualizada); 3 – Quais os critérios utilizados para a seleção dos 
profissionais advogados? 4 – Quais os critérios usados para distribuição dos processos aos 
profissionais credenciados? 5 – Relacionar o número de processos enviados para cada advogado; 6 
– Quem é a pessoa responsável pela distribuição dos processos, cargo que ocupa na atual 
administração e quais as credencias que a mesma possui para a realização de tal tarefa? 7–
Relacionar os processos liquidados por advogado. 8 – Qual o motivo da desproporção da distribuição 
dos processos aos profissionais, sendo que no ano de 2005 um profissional recebeu 1.939 
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processos, outro 1.649, enquanto outros receberam 151 e 71 processos, conforme ofício nº 133/06 – 
GPC datado de 09 de agosto de 2006.JUSTIFICATIVA: Recebemos informações de que 02 (dois) 
profissionais credenciados para realizar a cobrança judicial de processos de IPTU e contribuição de 
melhorias estariam sendo privilegiados , inclusive há denuncias de um suposto envolvimento de 
funcionário que estaria dando a destinação dos processos em sua grande maioria sempre para estes 
dois profissionais. Nossa intenção é saber se há realmente favoritismo a alguns profissionais em 
detrimento de outros, pois as informações recebidas até então são de que há tal favoritismo. Com as 
informações acima tais dúvidas poderão ser esclarecidas, para que possamos dar aos contribuintes e 
aos órgãos competentes ciência sobre os fatos apurados. Vereador Felipe Sálvia – PDT; Presidente 
Vereador Vilson Paese; como a urgência já foi colocada em votação na reunião anterior, e também 
o pedido de informação entrou em discussão, eu coloco em votação, já foi em discussão na anterior, 
a urgência, coloco em discussão o projeto com a urgência já aprovada, para discussão Vereador 
Cláudio Santos, de forma nenhuma essa presidência queria tirar a oportunidade dos vereadores 
discutir; Vereador Cláudio Santos; presidente, vossa excelência pode ficar tranqüilo que não é isso 
que passou pela cabeça de todos nós, só que não foi discutido na semana passada exatamente pelo 
pedido de vistas, mas por ter sido esse vereador o autor do pedido de vistas, óbvio que eu teria que 
vir a essa tribuna pelo menos dar alguma explicação, até porque não faz parte desse vereador fugir 
da raia, nós estivemos vereador Felipe, conversando com algumas pessoas referentes a essa 
situação e estudando e ouvindo mais uma vez o requerimento, pedido de informações lido na integra, 
vossa excelência coloca de que poderia haver um suposto funcionário que estaria distribuindo a 
alguém ou algum advogado essas sentenças, as informações que nós recebemos, mas isso eu 
sugiro mais tarde, as informações que nós recebemos é de que hoje existem quatro advogados e que 
esse edital foi colocado, é colocado esse edital no jornal e os profissionais que queiram buscar eles 
vão a prefeitura e se inscrevem e passam a ter, e tem algumas outras informações que nós 
recebemos referentes à questão da distribuição, mas eu gostaria até, vereador, baseado, entre aspas 
na suposta acusação, do suposto funcionário estar beneficiando alguém, eu sugiro de que seja 
chamado a essa casa os responsáveis para que possam então esclarecer aos vereadores e 
principalmente a vossa excelência que faz esse pedido de informação esses itens  que vossa 
excelência gostaria que fossem clareados, eu tive informações, tive as respostas, mas tenho medo de 
por ser verbal, poder esquecer alguma coisa, ou dizer algo a mais daquilo que me disseram e de 
repente complicar a situação, já que a responsabilidade existe dentro do setor, então eu sugiro 
vereador, que essa casa chame o responsável por essa área, para que ele possa trazer a essa casa 
e a vossa excelência as explicações que vossa excelência deseja através desse pedido de 
informação, então fica essa colocação presidente, porque havia uma certa preocupação também por 
parte da bancada, se dá pra se dizer, que dá sustentação ao governo, com relação a esse fato, mas 
nós fomos buscar essas informações e acho até que é melhor que venha a pessoa a essa casa dar 
essas explicações que vossa excelência deseja, essa fica a minha sugestão; Presidente Vereador 
Vilson Paese; continua em discussão o requerimento, com a palavra o autor do requerimento 
Vereador Felipe Sálvia, bancada do PDT; Vereador Felipe Sálvia;  senhor presidente, senhores 
vereadores, o ano passado, eu já falei antes no grande expediente, eu fiz um pedido de informação e 
nesse pedido de informação passou, onde eu fiz várias perguntas, vários questionamentos, e me 
responderam, e eu fiquei abismado na época com as pessoas que foram beneficiadas com os 
processos, eu não vou citar nome de advogado, porque tem vários que são amigos meus, mas o 
primeiro tem 1.939 processos, o segundo 1.649 processos, depois vem o terceiro que é parente do 
jurídico da prefeitura, não pode, não pode, parente do jurídico, 504 processos, depois baixa para 150, 
170, e eu tenho informação mas eu não posso falar também o nome da pessoa, Cláudio, não posso 
falar, a única maneira de nós descobrirmos é através do pedido de informação, se o prefeito não 
teme, e tem nada errado, aprova o pedido de informação, aprovem o pedido de informação, e não é 
justo, o Azir é advogado, advogado, não é justo, não é justo, ganharam uma licitação todo mundo 
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junto os advogados, e um ganha quase duas mil ações, e eu sei de gente que vem aqui nessa casa 
denunciar esse senhor vem aqui se chamado, vem aqui se chamado, senhor presidente, porque é 
uma pessoa de bem na comunidade, ele vem dizer que o advogado que está com o processo dele 
lhe constrange na sua empresa, telefonando para a sua empresa, cobrando, que é uma quantia muito 
grande, envolve quase R$100.000,00, claro que ele tenta cobrar, mas não é assim, já recebeu o 
aviso, o devedor já recebeu o aviso, ele sabe que deve, não precisa o advogado ficar cobrando ele, e 
a comissão é boa, a comissão é boa, nós temos que saber, essa casa tem, que saber, é quem esta 
distribuindo esses processos, quais os critérios pra um ganhar 1.900 processos e outro ganha 71, 
não é certo, e mais uma vez eu volto a dizer, os vereadores são livres para votar, eu nunca questionei 
voto de vereador nenhum, também não gostaria que questionassem o meu voto, mais uma vez eu 
volto a dizer que estou fazendo o meu papel como vereador eleito pela quinta vez e sempre fui assim, 
o voto é livre, vocês fazem o que quiserem, mas alguma coisa tem de errado, senhor presidente  
alguma coisa tem de errado nisso aí, e hoje pela tarde eu já sabia da preocupação que eu falei com o 
advogado e ele disse: o teu pedido de informação vai ser derrubado, é justo, mas vai ser derrubado, 
eu disse: o meu papel eu fiz, agora se eu não conseguir por aqui, não pensem vocês que o Felipe 
Sálvia vai arquivar isso aqui, como os outros, eu envio Tribunal de contas, vou à promotoria, já 
convidei o Déio e o Adroaldo para nós chegar lá, o Luiz Leite, nós chegar lá e dizer, nós não estamos 
conseguindo fiscalizar, tinha agora o problema do apagão aéreo aí, da CPI do apagão aéreo, a justiça 
não mandou fazer a CPI? Seria bom senhor presidente, se os pedidos de informação fossem igual 
Não-Me-Toque, e várias cidades do estado, onde os pedidos de informação são protocolados na 
mesa diretora e fossem respondidos pra mesa diretora, não passasse pelo crivo do plenário, dos 
vereadores, e assim mais uma vez volto a dizer, não tenho nada contra a situação, está no papel 
dela, mas nós vereadores que estamos querendo fiscalizar não estamos conseguindo fiscalizar, não 
estamos conseguindo, porque existe uma barreira e eu não digo nada contra essa barreira, existe 
isso aí na assembléia, no congresso, a situação e a oposição e aí é assim que funciona, mas eu fico 
triste, fico triste de não poder fiscalizar, uma coisa que eu acho errada, errada, se o ano passado à 
gente já tinha essa aberração quando me responderam, eu queria sabe como está agora, era isso 
senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão o requerimento, 
pedido de informação, com a palavra Vereador Adroaldo De Carli bancada do PMDB; Vereador 
Adroaldo De Carli; senhor presidente, senhores vereadores, eu até, Vereador Cláudio Santos, fico 
até feliz em ver que vossa excelência, realmente, através do vosso pedido de vistas, foi se informar, 
mas as suas informações realmente não nos satisfaz, eu acredito que o pedido de informações 
realmente é viável, é realmente surpreendente, surpreendente, a maneira como está sendo 
distribuídos esse processos aos procuradores credenciados então pelo município, o que nos causa 
até preocupação, e aí é que está o ponto crucial, Vereador Felipe Sálvia, e nós concordamos, qual é 
o critério utilizado? Por quê alguns procuradores recebem quase dois mil processos enquanto outros 
setenta e um processos, o que está acontecendo? Qual é o critério? Qual é o setor que está 
distribuindo esses processos, de que maneira ele distribui os processos? Então, realmente nos causa 
muita surpresa, e realmente nos deixa preocupados, e esse é o papel do legislador, através das 
denuncias que nós temos por aí, muitos falaram comigo também a respeito desses processos, 
conforme..., realmente eu disse que não tinha conhecimento da maneira, mas acredito que a resposta 
poderá vir através de um papel de uma resposta formal do executivo, demonstrando qual o critério 
utilizado, aí sim nós podemos cobrar esse funcionário se ele está realmente cumprindo com a sua 
obrigação, ou não, mas nós precisamos saber do executivo nos diga formalmente qual o critério 
utilizado, daí podemos cobrar se esse critério, se o funcionário esta sendo adequadamente realizado 
ou não, e realmente quanto ao credenciamento, nós temos algumas dúvidas porque o 
credenciamento foi feito um processo de licitação, mas foi muito rápido, foi apenas três dias, em três 
dias já fechou o processo, não houve assim uma abertura para que todos os profissionais da cidade 
tivessem conhecimento desse processo, então foi muito rápido, então nós temos até, através dos 
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jornais as datas que foi publicado o edital, assim como as datas que foi publicado aqueles 
profissionais que foram contemplados, então foi muito rápido, foi 2 , 3 dias no máximo, no caderno de 
conexões do jornal Diário da Manhã, em letras minúsculas, não chamou a atenção de ninguém, então 
foi algo assim realmente surpreendente, em três dias, não deram prazo para que os profissionais da 
cidade, da cidade como um todo, o poder público é municipal, tivesse conhecimento, o Vereador 
Antonio Azir é advogado sabe disso,  o nosso jurídico que nos auxilia lá no PMDB, o Leonardo 
Simonato, sabe com funciona, então realmente foi uma surpresa, por isso que o pedido de 
informação é realmente muito interessante, que o legislativo vai sair fortalecido com a sua aprovação, 
não queremos pegar no pé de ninguém, temos certeza que o executivo não é, o executivo como 
forma de execução, dessa distribuição, mas acredito que esta havendo um erro muito grande aí 
nessa distribuição e acredito que nós iremos tirar as duvidas do que está acontecendo, uns recebem 
dois mil processos outros recebem 71, realmente haja critério nisso né, é isso senhor presidente, 
senhores vereadores, nós realmente estamos favoráveis ao pedido de informações; Presidente 
Vereador Vilson Paese; continua em discussão o requerimento, pedido de informação, para usar a 
tribuna Vereador Antonio Azir, bancada do PTB; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, 
senhores vereadores, a todas as pessoas saudadas anteriormente, a minha saudação, aos 
funcionários também a nossa saudação, eu também entendo que há uma concentração muito grande 
em alguns advogados, mas é um assunto até delicado e que me constrange, porque afinal são 
colegas, e até pediria ao vereador Felipe de que aceite que o funcionário venha até essa casa para 
que realmente explique, para ver se convence a essa casa, aos próprios vereadores, ao próprio 
vereador signatário do pedido, sobre os critérios né, quais os procedimentos, e também a forma de 
licitação, que nós sabemos que existem diversos advogados em Carazinho, inclusive advogados 
recém formados que estão aí ingressando no campo de trabalho, que essa seria uma boa 
oportunidade inclusive de trabalho para o município, ao mesmo tempo hoje, antes de me dirigir para 
cá, chegou um colega do Mato Grosso no escritório onde trazia com ele um julgado do tribunal do 
Mato Grosso, considerando inconstitucional a cobrança terceirizada da divida fiscal dos municípios, 
onde toda a divida fiscal do município deve ser realizada pela procuradoria do município, ou seja 
pelos advogados do próprio município, então, acredito eu que inclusive isso todos os tribunais do 
país, inclusive do Rio Grande do Sul, comecem a adotar inclusive esse entendimento, vereador 
Felipe, eu lhe peço que transforme esse pedido, para que o funcionário venha até aqui e realmente 
nós temos interesse me saber os critérios, quais os procedimentos, porque não é de hoje viu, faz 
muito tempo que já vem havendo uma certa concentração dessas cobranças, nós não entendemos 
se é porque alguns profissionais se dedicam mais às cobranças, dão maior resultado a fazenda 
pública, então acho que é importante nós sabermos estas respostas e eu concordo com o pedido, 
com a sugestão do Vereador Cláudio Santos, de que o funcionário responsável pelo setor venha aqui 
e nos esclareça todas as dúvidas e responda todas as nossas perguntas, obrigado; Presidente 
Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir Vereador Luiz Leite, bancada do PDT; 
Vereador Luiz Leite; para que essa alegria em dizer que eu sou do PDT, isso que é bonito né, mas 
meus colegas, perguntei assim: para que essa alegria em dizer que eu sou do PDT, isso que é bonito 
né,  até para colaborar com o colega Felipe Sálvia, se eu fosse autor desse requerimento, com todo o 
respeito que eu tenho pelos nobres colegas vereadores da situação, que há poucos dias eu dizia que 
existe a bancada da situação e bancada da oposição eu fui contestado nessa tribuna, mas realmente 
existe, e é natural, se existe no congresso nacional, no senado , na Assembléia Legislativa em 
qualquer lugar que se vá, é lógico, uma coisa lógica, mas se eu fosse autor desse requerimento, meu 
caro Vereador Felipe Sálvia, eu gostaria que o senhor prestasse atenção no que eu tenho pra dizer 
agora, não concordaria que viesse a pessoa responsável pelo setor, como foi reivindicado pelo nobre 
colega, até porque a gente já esta acostumado a receber algumas pessoa e  não só nesse governo 
como em outros governos, que às vezes já vem preparados para nos seu discurso  colocar o seu 
trabalho e para que vieram aqui, convidados ou convocados, e sempre nos deixam logo ao passar 
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dos dias, tristes de desapontados, com seus esclarecimentos nesta casa, tivemos aí, há pouco tempo 
atrás, um exemplo vivo disso com o presidente das centrais elétricas de Carazinho, que foi uma 
lástima, e não deu outra , pouco tempo depois as Centrais Elétricas de Carazinho, continuou sendo 
multada, por pura teimosia do administrador desta empresa nossa do município, então eu até lhe 
peço que o senhor continue com o seu pedido de informação para que os colegas avaliem e votem 
até porque eu acho que seria assim, um esclarecimento em documentos, oficial, que todos os 
vereadores podem ter acesso e fazer o seu estudo para ver se há, se é compatível com aquilo que 
nós estamos recebendo de reclamações, não é só vossa excelência que recebe, acho que todos nós, 
oposição e situação, tem recebido, muitas reclamações quanto a essas ações, e quando há uma 
concentração, senhor presidente, de cobrança pelos seus procuradores, que o município nomeia, eu 
até posso temer que de repente eu vou falar aqui alguma coisa que possam julgar besteira, mas é 
uma preocupação que eu tenho, de repente alguns deles, ou a maioria que pega essas grandes 
quantidades de processos do executivo, de repente eles tem ficha assinada no PSDB, são pessoas 
que estão ligadas diretamente ao PSDB, e aí cabe e nos deixa uma preocupação maior ainda, e eu 
acredito, senhor Felipe Sálvia, se não passar esse pedido, nós deveremos sim, como nós quatro já 
conversamos, procurar o Ministério Público e fazer com que as coisas andem por lá, se por aqui não 
anda tem que andar por lá, nesse sentido, e já levar essa preocupação de saber se eles tem fichas 
partidárias assinadas com o PSDB e aí ficará muito clara as coisas para que nós possamos 
prosseguir com o nosso trabalho, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em 
discussão o requerimento, pedido de informação, não havendo vereador que queira discutir, coloco 
em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, está 
rejeitado o pedido de informação por cinco votos a quatro, senhor secretário para a leitura das 
moções, autor e numero; Secretário Vereador Paulo Silva; moções: Vereador Josélio Guerra de nº 
3; Vereador Adroaldo De Carli de nº 22; nº 21 Vereador Adroaldo De Carli; nº 20 Vereador Adroaldo 
De Carli; nº 19 Vereador Adroaldo De Carli; nº 18 Vereador Adroaldo De Carli; nº 17 Vereador 
Adroaldo De Carli; nº 16 Vereador Adroaldo De Carli; nº 14 Vereador Josélio Guerra; nº 12 Vereador 
Cláudio Santos; nº 11 Vereador Cláudio Santos; Vereador Luiz Leite de nº 10; nº 15 Vereador Vilson 
Paese; nº 9 Vereador Luiz Leite; nº 8 Vereador Luiz Leite; nº 6 Vereador Jaime Fragoso; nº Vereador 
Josélio Guerra; nº 4 Vereador Felipe Sálvia; nº 13 Vereador Cláudio Santos; nº 2 Vereador Josélio 
Guerra; nº 7 Vereador Luiz Leite e Vereador Josélio Guerra nº 1; 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, aprovada a urgência  por unanimidade; está em discussão as moções com as urgências 
já aprovadas, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação as moções, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovadas todas as moções 
por unanimidade; senhores vereadores vamos para a votação dos projetos, senhor secretário, ler o 
numero, autor e ementa dos projetos; Secretário Vereador Paulo Silva; Processo 2526/251/06; 
Projeto de lei emenda modificativa, autor Vereador Adroaldo De Carli; ementa: emenda modificativa a 
lei complementar 110; parecer da comissão de justiça e finanças: conforme o parecer do IGAM, o 
presente projeto de lei é constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Vereador Felipe 
Sálvia, presidente e relator; Vereador Adroaldo De Carli, secretário; Vereador Paulo Silva, membro; 
parecer da comissão da ordem econômica e social: o presente projeto de emenda modificativa 
encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia. Vereador Luiz Leite, presidente e relator; Vereador 
Josélio Guerra, secretário; Vereador Antonio Azir, membro; Processo 664/069/07. Projeto de lei 
complementar, autor executivo municipal; ementa: incluí Aline “e” no artigo 106 da lei municipal nº 
03/85 – Código de posturas e emenda modificativa a qual inclui alínea “e”, no artigo 106 da lei 
municipal 03/85, código de posturas; parecer da comissão de justiça e finanças: pó presente projeto 
de lei complementar com as emendas modificativa e corretiva de autoria do executivo municipal é 
constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Vereador Felipe Sálvia, presidente e 
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relator; Vereador Adroaldo De Carli, secretário; Vereador Paulo Silva; membro; parecer da comissão 
da ordem econômica e social: o presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do 
dia. Vereador Josélio Guerra, secretário e relator; Vereador Luiz Leite, presidente; Vereador Antonio 
Azir, membro; Presidente Vereador Vilson Paese; está em discussão o parecer da comissão de 
justiça e finanças, que é  que o projeto é constitucional, coloco em votação o parecer da comissão de 
justiça vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado o 
parecer da comissão de justiça por unanimidade; agora eu coloco em discussão o parecer da ordem 
econômica e social, que é pela aprovação dos devidos projetos, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, os contrários que se manifestem, aprovado o parecer da comissão de justiça e finanças 
que é pela aprovação dos projetos por unanimidade, senhores vereadores, agora eu coloco os 
projetos com os pareceres já aprovados, está em discussão os projetos, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que 
se manifestem, aprovado todos os projetos por unanimidade; representou a Câmara de Vereadores 
nessa semana que passou, Vereador Josélio Guerra, Vereador Cláudio Santos, Vereador Jaime 
Fragoso, na inauguração do Centro Municipal de educação especial, agradecemos a vossas 
excelências por representarem essa casa e dizer aos senhores vereadores antes que nós possamos 
encerrar essa reunião, agradecendo mais uma vez a presença da cúpula do PMDB, do ex-vereador 
Vanderlei Lopes, é um prazer vereador, recebê-lo aqui nessa casa, e dizer aos vereadores que dão 
sustentação ao governo, aos vereadores que fazem os pedidos de informação que vamos ver se 
encontramos nessa casa, até para aliviar os vereadores que ficam numa situação constrangedora em 
aprovar um pedido de informação, nós encontrarmos uma forma que os pedidos de informação não 
precisem mais passar pelo plenário, e sim um pedido do vereador e esse pedido de informação possa 
ter o tramite legal sem constranger os vereadores da situação e tal, vamos tentar encontrar uma 
saída para isso, para que o vereador possa exercer na sua plenitude o exercício de sua função, e 
nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus declaro encerrada a presente reunião e 
convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária  a ser realizada dia 14/05/2007 as 
19:00 horas no recinto da Câmara Municipal.  
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