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Ata da Reunião Ordinária do dia 09 de julho de 2007.....Ata 30 
 
Presidente Vereador Vilson Paese; Havendo quorum regimental e sob a proteção de Deus declaro 
abertos os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal do dia 09/07/2007. Convido 
o Vereador Josélio Guerra para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e convido a todos para que 
permaneçamos em pé. Coloco em apreciação a ata da reunião ordinária realizada no dia 02/07/2007, 
não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, os contrários que se manifestem, aprovada a ata por unanimidade; convido o senhor 
secretário Paulo Silva para fazer a leitura do expediente da presente reunião; Secretário Vereador 
Paulo Silva; expediente da reunião ordinária do dia 09/07/2007: Of. 118/07 do executivo municipal,  
encaminha projeto de lei n° 077/07, o qual autoriza o município figurar como interveniente-anuente no 
contrato em que a caixa econômica federal ira firmar com o HCC, para apreciação sob regime de 
urgência. Of. 119/07 do executivo municipal,  encaminha projeto de lei n° 078/07, o qual autoriza 
concessão de auxilio financeiro a associação dos moradores dos bairros Fabio e São Miguel, no valor 
de R$ 1.928,57, para apreciação sob regime de urgência. Of. 120/07 do executivo municipal,  
encaminha projeto de lei n° 079/07, o qual autoriza a concessão de auxilio financeiro a associação 
desportiva olímpica, no valor de  R$ 3.000,00, para apreciação sob regime de urgência. Projeto de lei 
de autoria do vereador Jaime fragoso,  que dispõe sobre a introdução de texto informativo impresso 
nos carnes de IPTU, o direito de isenção desse imposto nos casos previstos em lei e dá outras 
providencias. Projeto de lei de autoria do vereador Luiz Leite que prorroga no âmbito do município de 
Carazinho, o prazo de licença-maternidade das servidoras publicas municipais. Projeto de resolução 
de autoria do vereador Josélio Guerra,  que inclui inciso no art. 8° do Regimento interno que dispõe 
sobre a utilização de aparelhos celulares no plenário durante as reuniões. Of. 5265/07 do Tribunal de 
Contas, comunica decisão de processo. Of. 027/07 da  Fuccar, convidando para o Show de abertura 
do seminário de artes de Carazinho. Of. 024/07 do CONDEPRO, convocando para reunião do 
COREDE PRODUÇÃO a realizar-se dia 13 de julho. Convite da Assembléia Legislativa, para 
audiência publica no dia 11 de julho em Porto Alegre. Convite da Prefeitura Municipal para a entrega 
dos equipamentos de vídeo  monitoramento do transito realizado dia 06 de julho. Convite da 
INLEGIS, para o curso de Processo Licitatório a realizar-se de 11 a 13 de julho. Convite da Ibrap para 
diversos cursos a realizarem-se em varias datas e locais. Convite do IGAM, para  curso do mês de 
agosto . Convite da ABRASCAM, para o  XXII congresso brasileiro de servidores de câmaras 
municipais e II encontro nacional de vereadores. Convite do Sindicato rural, para a reaslização de ato 
publico em defesa do direito de propriedade a realizar-se dias 12 e 13 de julho. Convite do INV para 
eventos do mês de julho. Convite do Conselho Municipal do meio ambiente, para participar do painel 
sobre medidas  para alcançar sustentabilidade no poder publico. Comunicado da Caixa Econômica 
Federal prorrogando prazo de vigência de contrato. Convite da GESTÃO para cursos a realizarem-se 
em varias datas e locais. Convite d Gabinete do Dep. Fed. Pompeu de Mattos, para comemoração de 
seu aniversário. Convite da Câmara De Caxias do Sul, para a marcha gaúcha contra a prorrogação 
dos contratos de pedágio. Convite do IBRAM, para o VI Congresso Sul americano de agentes 
públicos. Diversos Comunicados do Ministério da Saúde, informando a liberação de Recursos 
Financeiros do Fundo Nacional. Diversos Comunicados do Câmara dos deputados, informando a 
liberação de Recursos Financeiros do Fundo Nacional;  Presidente Vereador Vilson Paese; a seguir 
convido o senhor secretário para fazer a leitura das indicações dos vereadores na noite de hoje; 
Secretário Vereador Paulo Silva; indicações:1.400/777/07, Solicita reparos na pavimentação 
asfáltica, da rua Senador Salgado Filho, no bairro Conceição; Solicita trabalhos de patrolamento, 
cascalhamento, compactação e limpeza da rua Uruguaiana no bairro Santa Terezinha;  Solicita a 
colocação de três tubos na rua Minuanos em frente ao número 1800, no bairro Santa Terezinha; 
Solicita a realização de trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua 
Giacomo Reali no bairro São Jorge; Solicita a retirada de entulhos na rua General Godinho, frente ao 
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número 38 no bairro Centro; Solicita a realização de trabalhos de patrolamento, cascalhamento, 
compactação e limpeza na rua Júlio Rosa Teixeira, bairro Santa Terezinha; Solicita reparos no 
calçamento da rua Coroados no bairro Princesa; Solicita reparos na pavimentação asfáltica da rua 
Osílio Zollet, no bairro Princesa; Solicita a realização de operação tapa buracos na rua Antônio Pasin 
e demais ruas do bairro Dileta; Solicita melhorias nas estradas que dão acesso a Colônia Dona Júlia; 
Solicita a realização de trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza no final 
da rua Antônio José Barlette, local que dá acesso a Br – 386, pois se encontra em péssimas 
condições; Vereador Luiz Leite; 1401/778/07, Solicitando ao setor competente que realize trabalhos 
de limpeza do terreno localizado na Rua Félix Guerra, ao lado do nº 1.180, no Bairro Winckler, pois 
conforme fotos em anexo, o mesmo esta tomado pelo matagal, propiciando a procriação de insetos, 
ratos e outros animais que podem causar danos à saúde dos moradores das proximidades,Vereador 
Felipe Sálvia; 1402/779/07, Solicitando que o Executivo Municipal tome providências no sentido de 
ajudar os moradores que tem suas casas construídas na beira de barrancos e sangas, sem mínimas 
condições de segurança, pois como ocorreu no domingo, dia 1º/07/2007, conforme reportagem do 
jornal Diário da Manhã, uma casa caiu dentro de uma sanga no Bairro Princesa. Nesse sentido 
queremos que o Executivo busque agilizar projetos no sentido de proporcionar a construção de casas 
populares, pois até o momento muito pouco (quase nada) foi feito nesse sentido pela atual 
administração. O vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma 
regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que tome providências no sentido 
de ajudar os moradores que tem suas casas construídas na beira de barrancos e sangas, sem 
mínimas condições de segurança, pois como ocorreu no domingo, conforme reportagem do jornal 
Diário da Manhã, uma casa caiu dentro de uma sanga no Bairro Princesa, fato este que torna ainda 
mas difícil à vida desta carazinhense, que viúva e mãe de seis filhos, além de desempregada, agora 
ainda sem ter onde morar, dependo da ajuda e solidariedade dos vizinhos e parentes. Não é porque 
estas pessoas, que moram nestas “áreas de risco”, conforme o termo usado pelo Diretor do 
Departamento de Habitação do Município, Sr. Mauricio Leiria, que a administração municipal pode 
lavar suas mãos, pois é de responsabilidade do município a construção de casas populares e ou 
reformas, para atender a população carente que não possui condições de adquirir um terreno ou sua 
casa própria. Um município não pode ficar de braços cruzados, precisa buscar junto aos órgãos 
federais e estaduais, recursos para construção e reforma de casas, para proporcionar aos seus 
munícipes condições dignas de vida,  mas infelizmente a atual administração de nosso município não 
tem se preocupado muito com isso, pois até o momento, segundo informações extra oficiais 03 (três) 
casas populares foram construídas, nada de concreto neste sentido tem sido feito, pelo que se sabe, 
não há nenhum projeto. Será que é isso que no nosso cidadão mais humilde, mais pobrezinho 
merece? As promessas de campanha estão ficando pelo caminho, nada se traduz em ações. Porquê 
não se busca recursos para construção de casas populares para estas pessoas que vivem em 
lugares e casas que estão aptas a desmoronar a qualquer momento possam ter um lugar sem ter que 
se preocupar a cada temporal. Para estas pessoas é um alívio cada vez que a chuva pára e percebe-
se que pôde-se sobreviver por mais um tempo antes que tudo desabe. Se compararmos aos 
municípios vizinhos, só Carazinho não preocupou-se com a construção de casas populares para a 
população carente, talvez deveria-se extinguir o Departamento de Habitação da atual administração 
municipal. Para que serve afinal? Vejamos os exemplos abaixo discriminados: - Almirante Tamandaré 
do Sul: aproximadamente 150 novas casas    populares e 50 reformas; Coqueiros do Sul: construiu 
60 casas e aproximadamente 25 reformas;  Santo Antonio do Planalto: construiu em torno de 20 
casas;   Não-Me-Toque: construiu aproximadamente 18 casas populares;  Tapera: construiu em torno 
de 09 casas e aproximadamente 07 reformas.  Palmeiras das Missões: construiu 47 casas e 13 
reformas e ainda possui a  construção de mais 40 novas casas em andamento;  Santa Bárbara do 
Sul: 25 novas casas já entregues, 43 novas casas em fase de conclusão e mais 40 casa em projeto 
em andamento a ser concluído; - Sarandi: construiu 39 casas populares; - Ibirubá: Projeto aprovado 
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para construção de 30 casas populares; - Passo Fundo: 948 apartamento e casas construídas; - 
Soledade: construídas mais de 40 casas populares; - Espumoso: Há um projeto em andamento para 
construção de 199 casas populares, inclusive já foi feito o loteamento e já estão sendo feitos os 
trabalhos de infra-estrutura, como canalização de água instalação de energia elétrica. Como 
podemos ver na grande maioria dos municípios da região, seus administradores tem-se preocupado 
com esta área, buscando a realização dos projetos através da liberação de recursos e da busca de 
soluções através recursos oriundos de outras esferas. Precisamos de pessoas que tenham vontade 
de trabalhar em prol daqueles que realmente precisam, sem ficar esperando que as coisas caiam do 
céu, se não temos recursos, vamos buscá-los, como diz o ditado, “quem não é visto não é lembrado”. 
Se os municípios vizinhos conseguem, porque Carazinho não, qual é o empecilho, falta de boa 
vontade? Falta de solidariedade? Falta de competência? Vereador Felipe Sálvia; 1403/780/07, 
solicitando ao setor competente que realize trabalhos de limpeza e canalização da sanga na rua Félix 
Guerra, localizada no bairro Winckler; Vereador Felipe Sálvia; 1404/78107, solicita a secretaria de 
obras para que efetue a compactação das ruas empedradas no Distrito Industria, Vereador Cláudio 
Santos; 1405/782/07, solicita a secretaria de obras para que efetue melhorias no calçamento da 
Avenida Pátria nas proximidades do quartel da brigada militar, Vereador Cláudio Santos; 
1406/783/07, solicita a secretaria d obras para que efetue melhorias na rua Diamantino Tombini, 
Vereador Cláudio Santos; 1407/784/07, solicitando a setor competente recolhimento de entulhos 
depositados na rua Guaranis, Vereador Jaime Fragoso; 1408/785/07, solicitando a secretaria de 
obras a realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da rua Pe. Gusmão, Vereador 
Jaime Fragoso; 1409/786/07, solicitando a secretaria de obras a realização de melhorias na rua 
Tiradentes, Vereador Jaime Fragoso; 1410/787/07, solicitando a secretaria de obras a realização de 
patrolamento, cascalhamento e compactação da rua Lapa, Vereador Jaime Fragoso; 1411/788/07, 
solicitando a secretaria de obras a realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da rua 
Vieira de castro, Vereador Jaime Fragoso; 1412/782/07, reiterando solicitação para que determine ao 
setor competente que realize trabalhos de melhorias n rua General Cassal Martins Brum, Vereador 
Felipe Sálvia; 1413/790/07, solicitando ao executivo municipal para que determine ao setor 
competente a imediata realização de melhorias na pavimentação da rua Mias gerais, Vereador Felipe 
Sálvia;1414/791/07, solicitando ao executivo municipal para que determine ao setor competente a 
imediata realização de melhorias na pavimentação da rua São Paulo,Vereador Felipe Sálvia; 
1415/792/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de melhorias no trecho do 
calçamento e de limpeza em toda a extensão da rua Cristóvão Colombo, pois a mesma possui muitos 
buracos, localizada no Bairro São Pedro. Solicitação de moradores e empresários, Vereador Adroaldo 
De Carli; 1416/93/07,  Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de limpeza e 
recolhimento de entulhos, em toda a extensão da rua Bispo Laranjeiras, localizada no Bairro São 
João. Solicitação de moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 1417/794/07, Solicita para que a 
Secretaria de Obras realize trabalhos de melhorias no trecho do calçamento em toda a extensão da 
rua Silveira Martins, pois a mesma possui muitos buracos, localizada no Bairro Santo Antônio. 
Solicitação de moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 1418/795/07, Solicita para o Executivo 
Municipal, que notifique o proprietário do terreno localizado na Rua Barão do Triunfo esquina com a 
rua Alexandre da Motta, Bairro Centro para que seja feita a limpeza do mesmo e limpeza do passeio 
público. Solicitação de moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 1419/796/07, Solicita para que a 
Secretaria de Obras realize trabalhos de melhorias no trecho do calçamento em toda a extensão da 
rua José Pereira, pois a mesma possui muitos buracos e confecção de uma nova parada de ônibus, 
localizada no Bairro Santo Antônio. Solicitação de moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 
1420/797/07, solicitando ao setor competente para que seja realizado melhorias na rua Oriental, 
Vereador Paulo Silva; 1421/798/07, solicitando que determine a limpeza e canalização da sanga 
localizada no bairro conceição, em toda sua extensão, Vereador Paulo Silva; 1422/799/07, para que a 
secretaria de obras realize patrolamento, cascalhamento e compactação da rua Coimbra, Vereador 
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Josélio Guerra;1423/800/07, para que a secretaria de obras realize patrolamento, cascalhamento e 
compactação da rua Iracema, Vereador Josélio Guerra; 1424/801/07, para que a secretaria de obras 
realize patrolamento, cascalhamento e compactação da rua Vera Cruz, Vereador Josélio Guerra; 
1425/802/07, seja enviado oficio solicitando ao executivo municipal que determine a secretaria de 
obras à realização das obras relacionadas: Ratificando a solicitação para que seja feito o calçamento 
da Travessa Barão de Antonina, devido à necessidade desta obra e por se tratar de apenas um 
pequeno trecho, com aproximadamente 100 metros apenas; Conserto do calçamento na Rua Flávio 
Gobbi, Bairro Boa Vista, devido às péssimas condições desta rua, encontrando-se cheia de buracos; 
Conserto do calçamento na Rua José Gobbi, Bairro Boa Vista, devido às péssimas condições desta 
rua, encontrando-se cheia de buracos; Ratificando a solicitação para que seja concluída a 
pavimentação asfáltica da Avenida Pátria, após a sede da Brigada Militar, com a máxima urgência, 
pois os moradores sofrem muito com a lama que se forma nos dias chuvosos, Vereador Vilson 
Paese; 1426/803/07, Solicitando ao Executivo Municipal que estude, junto aos órgãos competentes, a 
viabilidade de se conceder perdão da dívida ativa daquelas pessoas que alcançarão a isenção 
automática, a partir da entrada em vigor da nova lei e também a retirada destas pessoas do sistema 
para que não constem mais como inadimplentes, Vereador Vilson Paese;  Presidente Vereador 
Vilson Paese; a seguir solicito ao secretário a leitura dos requerimentos dos vereadores na noite de 
hoje; Secretário Vereador Paulo Silva; requerimentos: 1427/205/07, O Vereador abaixo assinado, 
requer na forma regimental, que após aprovado em plenário, seja registrado em Ata e oficiado aos 
familiares votos de profundo pesar pela perda irreparável do Sr. Rodolfo Bolzani Filho, que veio a 
falecer dia 04 de julho de 2007, Vereador Josélio Guerra; 1428/206/07, O Vereador abaixo assinado, 
requer na forma regimental, que após aprovado em plenário, seja registrado em Ata e oficiado aos 
familiares votos de profundo pesar pela perda irreparável do Senhor Arni Haubert, que veio a falecer 
dia 04 de julho de 2007, Vereador Josélio Guerra; 1429/207/07, seja enviado oficio as centrais 
elétricas de carazinho para que viabilize com a maior brevidade possível à colocação de uma 
lâmpada com maior potencia no poste da rua General Godinho frente ao nº 38 Vereador Luiz Leite; 
1430/20/07, seja enviado oficio a CRT Brasil Telecom para que providencie com a maior brevidade 
possível à instalação de um telefone público nas dependências da justiça do trabalho de carazinho, 
Vereador Luiz Leite; 1431/209/07, 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 a Centrais Elétricas de Carazinho S/A-Eletrocar, solicitando que seja 
realizado um trabalho de troca das luminárias da Rua Henrique Teodoro Schutz, no Bairro Vila Rica, 
por lâmpadas de vapor de sódio 400, tendo em vista que fomos procurados pelos moradores que nos 
relataram que a iluminação do local é muito baixa, com relação à iluminação de outras vias das 
proximidades, que são bem melhor iluminadas pois possuem as lâmpadas acima solicitadas. A 
preocupação refere-se em especial a segurança dos moradores que trafegam pelo local, bem como 
com relação aos veículos, já que esta é uma via de grande circulação de veículos de pequeno e 
grande porte, Vereador Felipe Sálvia; 1432/210/07, seja enviado oficio a direção da empresa Glória 
de transportes coletivos urbanos no sentido de que a mesma se possível atenda as reivindicações 
dos moradores do bairro Floresta e residencial Filadelphia, Vereador Cláudio Santos; 1433/211/07, O 
Vereador abaixo assinado solicita que após lido em plenário, e deferida na forma regimental, seja 
enviado ofício ao SR Romeu Giacomeli Presidente da Eletrocar, para que solicitando ao 
departamento técnico da empresa para realizar uma visita à noite em toda a extensão da Rua dos 
Pinheiros e Avenida Antônio José Barlette, Bairro Santo Antonio, para que sejam tomadas as devidas 
providências da colocação de lâmpadas mais potentes nestas ruas.  Solicitação de moradores e 
empresários. Solicita também à empresa Eletrocar, após verificação, medidas para solucionar 
definitivamente este problema da escuridão na rua, zelando pela segurança dos motoristas e 
moradores desta localidade, Vereador Adroaldo De Carli; 1434/212/07, enviado oficio ao gerente do 
banco do Brasil para que estude a possibilidade de mudar caixas de pagamento e auto atendimento 
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para o andar térreo, Vereador Paulo Silva; 1435/213/07, os vereadores solicitam que seja 
encaminhado oficio ao Sr. Dr. Alan Cunha de Moraes, defensor público substituto, solicitando a 
instalação de uma unidade da defensoria pública da união em carazinho. Vereador Vilson Paese, 
Vereador Paulo Silva, Vereador Felipe Sálvia, Vereador Antonio Azir, Vereador Luiz Leite, Vereador 
Cláudio Santos, Vereador Adroaldo De Carli, Vereador Jaime Fragoso, Vereador Josélio Guerra, 
Vereador João Mafalda; 1436/214/07, os vereadores solicitam que seja encaminhado oficio a 
Senhora Célia Maria Cavalcanti Ribeiro procuradora Geral Federal solicitando a instalação de uma 
unidade da procuradoria Federal do INSS em carazinho. Vereador Vilson Paese, Vereador Paulo 
Silva, Vereador Felipe Sálvia, Vereador Antonio Azir, Vereador Luiz Leite, Vereador Cláudio Santos, 
Vereador Adroaldo De Carli, Vereador Jaime Fragoso, Vereador Josélio Guerra, Vereador João 
Mafalda; 1437/215/07, os vereadores que seja encaminhado oficio ao Senhor Delegado de policia 
federal Paulo Fernando da Costa Lacerda, diretor geral da policia federa, solicitando a instalação de 
uma unidade de delegacia de policia federal em carazinho, Vereador Vilson Paese, Vereador Paulo 
Silva, Vereador Felipe Sálvia, Vereador Antonio Azir, Vereador Luiz Leite, Vereador Cláudio Santos, 
Vereador Adroaldo De Carli, Vereador Jaime Fragoso, Vereador Josélio Guerra, Vereador João 
Mafalda;Presidente Vereador Vilson Paese; após a leitura dos requerimentos solicito ao senhor 
secretário para a leitura das moções dos vereadores na noite de hoje; Secretário Vereador Paulo 
Silva; moções apresentadas pelos vereadores na noite de hoje: 1438/274/07, Oficio de cumprimentos 
ao Senhor Professor Jeferson Oliveira,  bem como a todos os seus alunos de acordeom, bela 
belíssima apresentação realizada no Clube Comercial, no dia 08 de julho, dentro das programações 
do II Seminário de Artes de Carazinho, Vereador Vilson Paese; Oficio de cumprimentos a FUCCAR – 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CARAZINHO, na pessoa de sua Presidente, Sra. Alda Schipper, pelos 
brilhantes eventos promovidos por esta entidade no último final de semana, por ocasião da realização 
do II Seminários de Artes; Vereador Vilson Paese; 1440/26/07, seja enviado oficio parabenizando o 
Senhor Tali Diego Duarte Porter assumindo no ultimo dia 03 do corrente a gerencia da agência local 
do Banco Itaú, Vereador Cláudio Santos; 1441/277/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de congratulações 
parabenizando os treze jovens missionários do CTMDT( Centro de Treinamento Missionário Diante 
do Trono) de Santa Luzia, Minas Gerais, que estão a convite da Igreja Batista da Glória, 
evangelizando em algumas escolas locais, através da arte( musica, dança, teatro, etc ). Agradecendo 
pela presença e ao mesmo tempo desejando uma feliz estada em nossa cidade, Vereador Cláudio 
Santos; 1442/278/07, seja enviado oficio de congratulações a Ulbra carazinho, parabenizando pela 
brilhante iniciativa na realização do vestibular para treineiros, Vereador Jaime Fragoso; 1443/279/07, 
seja enviado oficio de congratulações a Rafael Graebin Vogelmann estudante do colégio Sinodal Rui 
Barbosa e Angelia Kloch de Souza, estudante da escola estadual Cônego João Batista Sorg, 
primeiros colocados no processo seletivo para treineiros promovidos pela ULBRA; Vereador Jaime 
Fragoso; 1444/280/07, seja enviado ofício a Escola estadual de ensino fundamental Princesa Isabel 
manifestando apoio à implantação do curso d educação profissional técnico em comércio, Vereador 
João Mafalda; 1445/281/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando as Centrais Elétricas de 
Carazinho - ELETROCAR, na pessoa do Senhor Presidente Romeu Giacomelli pela comemoração 
aos 40 anos da empresa completados neste mês de julho de 2007. Eletrocar 40 anos prestando bons 
serviços a comunidade. Faz jus a um destaque especial pelo trabalho sério e de qualidade que 
sempre realizou.  Desejamos a direção e funcionários sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 
1446/282/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o Colégio Sinodal Rui Barbosa de 
Carazinho, na pessoa do Senhor Ronyeri Pereira – Presidente da mini-empresa Facilita’s, pelo 
recebimento do prêmio “Produto Destaque do Interior do Estado” que será entregue no dia 11 de 
julho de 2007 na sede da FIERGS (Federação da Indústria do Estado do Rio Grande do Sul, em 
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Porto Alegre. Em Carazinho o projeto tem o apoio da Associação Comercial e Industrial de Carazinho 
– ACIC, sob a coordenação do Sr. Jocélio Nissel Cunha. O trabalho da Junior Achievement é 
desenvolvido no município há doze anos, sempre com objetivo de despertar o espírito empreendedor 
nos jovens ainda na escola, estimular o desenvolvimento pessoal, proporcionar uma visão clara do 
mundo dos negócios e facilitar o acesso ao mercado de trabalho.Desejamos a direção, aos 
estudantes do segundo ano do ensino médio e demais colaboradores sucesso a todos, Vereador 
Adroaldo De Carli; 1447/283/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Associação dos 
Contabilistas de Carazinho, na pessoa do Senhor presidente Orgüim da Rocha, pela realização da 
palestra com o tema “Desvendando o Simples Nacional”, para empresários e curso para contadores 
de Carazinho buscando esclarecer os principais pontos do sistema realizada  no dia 05 de julho de 
2007 nas dependências da ACIC. Programa que prevê uma forma padronizada e simplificada de 
recolhimento de nove impostos, sendo sete federais, um estadual (ICMS) e um municipal (ISS).  
Desejamos a direção e demais colaboradores sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 
1448/284/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a COTRIJAL, na pessoa do Sr. Fernando 
Martins – Engenheiro Agrônomo da Cotrijal, pela conquista do Prêmio Top Ciência na categoria 
Fisiologia Vegetal na cidade de São Paulo – SP no dia 22 de junho de 2007. Sendo o Carazinhense 
um dos destaques, ao desenvolver um trabalho sobre o uso de molibdênio via foliar na cultura do 
trigo visando melhorar a assimilação do nitrogênio na planta.  Desejamos a direção e funcionários 
sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 1449/285/07, O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando 
o Hospital Comunitário de Carazinho - HCC, na pessoa da Sra. Janete Ferlan – Enfermeira do HCC, 
pela sua luta na criação  de uma comissão de captação de órgãos para o município de Carazinho. 
Ressaltando que a comissão será responsável por dar todo o apoio psicológico necessário para as 
famílias e realizando campanhas para incentivar a doação de órgãos.  Desejamos a direção e 
funcionários sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; Presidente Vereador Vilson Paese; após 
a leitura das indicações, requerimentos e moções, faremos senhores vereadores, um intervalo de 
dois minutos, somente para que a bancada do PTB e PSDB possam se reunir, mas eu solicito aos 
vereadores que sejam compreensivos até pelo adiantado do horário, então dois minutos, no máximo 
três, nós retornamos com a ordem do dia; solicito ao secretário que faça a leitura do nº e autor dos 
requerimentos, senhor secretário, por gentileza, a presidência se equivocou, então antes da leitura 
dos requerimentos, haverá o grande expediente, e por ordem, primeiro partido, PSDB, Vereador 
Cláudio Santos, o grande expediente está sendo transmitido pela rádio Vereador Cláudio Santos; 
senhor presidente, colegas vereadores, demais pessoas que participam dessa reunião, a imprensa, 
ouvintes da rádio Gazeta, que com certeza esperam o grande expediente para que os vereadores 
possam trazer as suas opiniões e também os seus trabalhos nessa segunda-feira, senhor presidente 
eu volto a essa tribuna para  falar um assunto que seja de interesse da comunidade de Carazinho, e 
também do interesse dos demais vereadores, inclusive já foi levantado nessa tribuna numa 
oportunidade, mas nós não vimos ainda o êxito do intento de todos os vereadores que é intenção de 
se trazer a essa casa o representante da empresa de transportes coletivos urbanos de Carazinho, a 
empresa Glória, ficou a questão de um tempo atrás de se trazer, convidar para que viesse a essa 
casa, devido à solicitação de vários moradores, atendendo obviamente a solicitação de vários 
moradores da cidade, e não houve ainda a possibilidade de nós podermos conversar diretamente 
com o representante dessa empresa, para colocar os anseios da comunidade que chegam nos 
gabinetes e onde quer que os vereadores estejam, os anseios desses moradores para que realizem 
as suas solicitações, nós recebemos, senhor presidente e colegas vereadores, um abaixo assinado 
com inúmeras assinaturas de moradores do bairro Floresta e do residencial Filadélfia, onde solicitam 
a necessidade de ônibus que saia da Avenida Flores da Cunha por volta de 11:50 da manhã, e passe 
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no residencial Filadélfia, ônibus que saia da Avenida Flores da Cunha por volta de 18:10, e passe no 
residencial Filadélfia, ônibus que saia da Avenida Flores da Cunha por volta de 19:20, e passe no 
residencial Filadélfia, ônibus que saia da Avenida Flores da Cunha por volta de 22:45, e passe no 
residencial Filadélfia, há muitos trabalhadores nesses horários, há muitos estudantes, principalmente 
no horário noturno e que não conseguem ver contemplado essa solicitação e continuam rondando o 
perigo da noite, continuam trabalhadores chegando às vezes atrasados, correndo, nos mais diversos 
horários, e não vêem os seus anseios alcançados, então senhor presidente, eu faço aqui a sugestão, 
para que seja efetivamente convidado a vir a essa casa o representante da empresa Glória para que 
ele possa pelo menos ouvir os vereadores e dizer dos nossos anseios que são no momento anseios 
da comunidade de Carazinho, então acredito senhor presidente que isso vá ajudar, sem dúvida 
alguma esses moradores dos mais diversos bairros da cidade que estão esperando por uma solução, 
se não tiver a solução que pelo menos nós possamos levar então a esses moradores a nossa 
participação à intermediação junto à empresa para que nós não deixemos cair, pelo menos no 
pensamento dessas pessoas que nos procuram que nós talvez façamos pouco caso, não acontece 
por nenhum vereador dessa casa, mas acredito que trazendo a essa casa o responsável pela 
empresa nós vamos poder esclarecer vários assuntos, também senhor presidente entrei na casa 
essa noite solicitando a secretaria de obras, segundo também solicitação de pessoas que usam 
aquelas ruas do Distrito Industrial um, que foi colocado, foram cascalhadas as ruas, mas não houve a 
compactação das pedras e desta forma então está dificultando a trafecabilidade dos veículos, 
inclusive batendo muito essas pedras soltas embaixo do carro, então nós estamos solicitando para 
que a secretaria de obras venha a efetuar a compactação dessas ruas do distrito industrial, para 
satisfação nossa, senhor presidente, com certeza dos carazinhenses, um jovem carazinhense, Tales 
Diego Duarte, que por um bom tempo, apesar de jovem, mas por um bom tempo, vem servindo 
quadros das agencias do banco Itaú, tanto em outros municípios do estado como no estado de Santa 
Catarina e para nossa satisfação como carazinhense a partir do dia três desse mês de julho ele 
tornou-se o gerente local da agencia do Itaú aqui em Carazinho, eu acredito, senhor presidente, que 
nós devamos louvar e torcer, que tenha êxito o Tales nessa sua nova empreitada, e difícil 
empreitada, até por ser um jovem que já com pouca idade está ai à frente de uma instituição bancaria 
que tem, sem dúvida alguma o nome respeitado em todo o pais e também no nosso município, 
desejando a ele pleno êxito em sua nova e desafiadora função, também fazemos o registro com 
muita satisfação, encontra-se em Carazinho, a convite da Igreja Batista da Glória, um grupo de 
missionários de Santa Luzia, na grande Belo Horizonte, 13 missionários, eles estão servindo por 30 
dias em Carazinho através da dança, através do teatro, da música, de outras formas, levando, 
evangelizando principalmente alunos de escolas municipais e estaduais, e nós estivemos, senhor 
presidente, acompanhando na ultima quinta-feira esses jovens na escola Cruzeiro do Sul, e digo com 
satisfação, senhor presidente e colegas vereadores, ouvintes de casa, que a escola Cruzeiro do Sul 
há um bom tempo atrás, era vista de uma forma completamente diferente, inclusive na parte da noite 
nós estivemos conversando com professores, e isso nos deixou muito felizes quando professores 
disseram que às vezes chegavam na escola Cruzeiro do Sul e viam gangues armadas lá fora e 
gangues armadas lá dentro, e que sofriam eram os professores, e principalmente os veículos dos 
professores, e que passado um tempo, pode se ver dentro da própria escola, jovens que ao invés de 
levarem armas lá para dentro poderem levar violões, e outros equipamentos que não aquelas armas 
que faziam parte praticamente da rotina da escola, então eu acredito que tem mudado, e eu fico 
muito feliz, porque muitas vezes se vêem as coisas ruins que acontecem no município, e às vezes 
detalhes como esses tão importantes eles parece que passo desapercebido, eu só gostaria de fazer 
esse referencial porque eu acredito que é uma vitória não só para a escola mas também para os 
alunos, para os pais, para a comunidade enfim, que pode ter a certeza que aos poucos as coisas 
podem ir melhorando, também senhor presidente, na sexta-feira eles deverão estar no caíque, onde 
nós percebemos principalmente a situação em que vivem nossas famílias em grande maioria de 
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Carazinho com a desestruturação da família, e o reflexo, acredito eu, senhor presidente, a 
desestruturação da família faz com que se sinta aí fora na sociedade nos mais diversos segmentos, 
me situações que acabam levando a dependência química, acabam levando a furtos, acabam 
levando a crimes, acabam levando em várias formas desagradáveis, para a sociedade de Carazinho, 
então eu acredito, senhor presidente que, deva sem duvida alguma contribuir muito a participação 
desses jovens missionários de Belo Horizonte, mas que são do país inteiro, e que estão em 
Carazinho, para em 30 dias poder, evangelizar através da arte, e dizer senhor presidente que nós 
estaremos sem dúvida alguma, numa manhã dessas, vindo até essa Câmara para poder apresentar 
ao presidente, cumprimentar o presidente, porque eu acredito que são pessoas que já tem provado, a 
hospitalidade e a forma acolhedora da comunidade de Carazinho, e eu acredito que o Poder 
Legislativo, como um poder tão importante, e de representação da comunidade também deve receber 
essa visita na pessoa de vossa excelência presidente dessa casa que estará sem dúvida 
representando os demais vereadores, então senhor presidente, eu gostaria de agradecer o espaço do 
grande expediente, colocar que há muitas coisas a serem feitas, nós reconhecemos isso, mas muitas 
coisas estão sendo feitas também no município de carazinho, talvez não tão grandes, mas que 
somadas as pequenas nós conseguiremos sem duvida alguma chegar a coisas grandes somadas a 
essas pequenas, agradecemos o espaço, e deixamos o nosso boa noite e obrigado aos ouvintes da 
rádio Gazeta, senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; próximo vereador Josélio 
Guerra bancada do PMDB; Vereador Josélio Guerra; cumprimento aqui meus colegas vereadores, 
a imprensa presente, cumprimentar meus amigos que se fazem presentes, cumprimentar o 
presidente do PMDB o Romano, nós temos aqui o presidente do bairro Fábio, cumprimento, o Luiz, 
seu Olmiro, professor Savoff, enfim a todas as pessoas que se fazem presentes, senhor presidente 
eu venho a essa tribuna para falar a respeito de um projeto de resolução desse vereador, onde fala 
dos aparelhos celulares, entendendo que é uma falta de respeito às pessoas que se fazem presentes 
nessa casa, onde temos vereadores debatendo assuntos importantes nessa tribuna, onde tocam 
aparelhos de telefone acaba incomodando, eu vejo este projeto muito importante, acredito que os 
vereadores irão apoiar porque a gente vê de certa forma que é um respeito às pessoas e toda 
comunidade, acreditando que vários órgãos devam adotar este mesmo procedimento, também venho 
Senhor presidente, como foi discutido na última sessão voltando ao assunto do Parque Municipal, 
este vereador esteve presente lá, novamente então para contar as arvores derrubadas naquela 
devastação, contando 488 arvores derrubadas, então no parque Municipal, provavelmente há mais 
arvores porque o parque Municipal é muito grande foi contada apenas naquelas partes maiores, onde 
cada parte daquela devastação da mais que um estádio de tanta arvore que foi derrubada, e tendo 
em vista de funcionários da própria secretária de obras que passaram para nós, que não entendem 
na verdade porque até hoje vê a própria secretária comprando pranchões na madeireira Herter, 
pagando R$ 80,00 tendo em vista que tem uma exorbitância de arvores que foram derrubadas então 
para fazer esse tipo de serviço, eu tenho aqui um oficio mandado pelo Senhor Vandersanches 
Barreto que é o diretor de serviços do Comaq e também faz parte do conselho do meio ambiente que 
esteve presente também no parque Municipal, o conselho Municipal do meio ambiente por seu 
agente signatário vem através desta responder a essa casa legislativa que referente ao corte da 
vegetação do parque Municipal, não recebeu qualquer plano ou projeto para análise e avaliação 
como se esperaria, por parte de qualquer secretária ou departamento Municipal, razão pela qual 
expressa estranheza e surpresa ao constatar tal devastação a qualquer pretexto que possa ter 
ocorrido, esperando ainda uma manifestação oficial para deliberar em reunião sobre o 
posicionamento do conselho, atenciosamente Vandersanches Barreto, seria isso Senhor presidente, 
muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao Vereador Felipe Sálvia que assuma 
os trabalhos da mesa para que eu possa usar a palavra; Presidente Vereador Felipe Sálvia; com a 
palavra Vereador Vilson Paese, bancada do PDT; Vereador Vilson Paese; senhor 
presidente,senhores vereadores, amigos aqui presentes, ao Luis presidente do bairro Fábio, ao Rui, 
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nosso amigo, ao Silveira, ao Pedro Muller, à Caroline do Diário, e também a Maria Leal, a nossa 
saudação ao Romano e ao professor Savoff, a nossa saudação muito especial aos ouvintes da rádio 
Gazeta que estão ouvindo o grande expediente da Câmara, senhor presidente, senhores vereadores, 
em primeiro lugar eu quero fazer um agradecimento aqui à comissão de ordem econômica e a 
comissão de justiça na pessoa do Adroaldo, na comissão de justiça, Felipe Salvia e Paulo Silva da 
comissão de ordem econômica, Luiz Leite, e os demais vereadores, Josélio Guerra e Antonio Azir, e 
os dois jurídicos da casa, que um projeto de suma importância que está indo à votação hoje à noite, 
que é o empréstimo que o hospital de caridade e vai contrair junto a Caixa econômica Federal um 
valo importante e que está casa, porque a saúde de Carazinho, é plena e o gestor não deixa de ser, 
com a responsabilidade o município, e se nós, se esse projeto não fosse à votação hoje a caixa teria 
que fazer todo o levantamento e estudo, ia levar mais uns 20 dias prejudicando com isso,quero 
agradecer as duas comissões e aos demais vereadores por entender que esse projeto, mesmo tendo 
toda a tramitação das comissões mas entenderam que possa ir à votação, isto realmente é bom para 
a comunidade, é trabalhar para a comunidade, mas senhor presidente, senhores vereadores, com 
relação aos três requerimentos, até porque a ordem dos advogados, a OAB, fez uma reunião aqui na 
Câmara, e o Antonio Azir nos representava naquela oportunidade, que eu não estava presente, onde 
estão solicitando e está Câmara ratifica o pedido da ordem dos advogados, com assinatura dos 10 
vereadores, entendendo a importância para Carazinho, e nós que falamos do crescimento e 
desenvolvimento e esses três requerimentos realmente vem fazer jus se isso nós conseguirmos para 
Carazinho, que é a diretoria geral da policia federal, uma sede, mais a procuradoria geral e federal do 
INSS em Carazinho, e também a defensoria pública federal é de suma importância para Carazinho, 
isto é muito importante, mas senhores vereadores,  nós aprovamos aqui neste plenário a reforma 
tributária, na reforma tributária houve algumas vantagens para os contribuintes de Carazinho, para 
determinadas camadas da sociedade, aumentando o valor até para quase 100 mil as pessoas que 
podem requerer isenção, e essa casa também aprovou uma emenda para 10.000 URNs, que as 
pessoas não precisarão ir mais a prefeitura requerer a isenção com isto, vão diminuir as filas, e essas 
pessoas geralmente esqueciam de requerer com isso ficava divida ativa de moradores de 
propriedades pequenas e de um valor muito pequeno, ficando divida ativa era um devedor e estava 
sendo cobrado com isso nós fizemos uma indicação hoje ao executivo, que examine junto ao jurídico 
da prefeitura, e também do tribunal de contas, para que possa já que a partir do ano que vem essas 
pessoas serão beneficiadas diretamente sem requerer que possa também solicitar, isentar, 
totalmente da divida ativa, tirando com isso do sistema, a prefeitura hoje tem nove milhões de divida 
ativa, e nós sabemos que na realidade, não vão receber nem seis milhões,  então tira do sistema 
para não ficar achando que tem para receber quando não tem, as pessoas não tem o que pagar, e eu 
quero também registrar aqui um projeto que faz o Vereador Jaime Fragoso, e achei importantíssimo, 
projeto simples,  mas importante vereador, quando vossa excelência pede para que conste nos 
carnes do IPTU, tenho mais um minuto senhor presidente serei breve, que seja colocado o direito das 
pessoas para requerer prazo e o que é preciso para ter isenção, fazendo com que tenha mais uma 
possibilidade do contribuinte não esquecer, isso é muito importante para nós não termos aí milhares 
de devedores a prefeitura, e na realidade muitos não vão poder pagar nunca, então com isso nós 
estamos agilizando, o trabalhos do executivo, e esse é p trabalho da Câmara, quero dizer ao 
Vereador Cláudio Santos que não está presente, que nós iremos sim, solicitar a presença aqui nesta 
casa do diretor titular da empresa de ônibus desse município, para que venha a essa casa realmente 
prestar alguns esclarecimentos porque muitos vereadores estão solicitando novas linhas, novos 
horários, mais atendimento, um posto de venda, e eu acredito que nós deveremos convidá-lo para ele 
vir aqui para poder explanara com os vereadores, era isso senhor presidente, senhores vereadores e 
ouvintes de casa, o nosso boa noite a todos; Presidente em exercício Vereador Felipe Sálvia;  com 
a palavra Vereador Luiz Leite, bancada do PDT, pelo espaço de 7 minutos, devolvo os trabalhos ao 
Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Luiz Leite;  senhor presidente, senhores vereadores, 
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servidores da casa, imprensa escrita e falada, demais pessoas que se encontram no plenário, 
presidentes de associações, agremiações partidárias, demais companheiros aqui presentes, entrei 
esta noite com vários trabalhos entre eles pedindo um telefone público na justiça do trabalho, que 
seja instalado no prédio da justiça do trabalho, e essa reivindicação me foi passada já a semana 
passada me foi solicitado que eu entrasse com esse requerimento com a CRT Brasil Telecom para 
que instalassem lá esse telefone, até para agilizar os trabalhos, para as pessoas que dependem de 
trabalharem e levarem, seus trabalhos lá nesse órgão, porque muitas pessoas vem de fora, vem de 
localidades fora de Carazinho, e do interior também do nosso município, e muitas delas não tem 
telefone, então nesse sentido que foi me solicitado para que eu reivindicasse a instalação desse 
telefone público lá na justiça do trabalho, será sem dúvidas de grande valia, e vai servir à muita 
gente, que lá vão levar as suas reivindicações, seus protestos, então presidente nesse sentido que a 
gente fez esse requerimento, também entrei com um projeto de lei nessa noite, para ser lido na 
ordem do dia, posteriormente será enviado as comissões, que diz respeito à aumentar a licença 
maternidade para servidoras públicas da nossa prefeitura Municipal e também da Câmara Municipal 
de Carazinho, por entender que isso já está concretizado a nível de muitas cidades, a nível de Brasil, 
até porque as crianças, os bebes recém nascidos dependem de um atendimento maior, da sua mãe, 
da amamentação, do leite materno, no mínimo por seis meses, e hoje com as dificuldades que todo 
cidadão atravessa em nosso país, de se locomoverem de seus trabalhos, até as creches ou até a sua 
propriedade, sua residência, para amamentar os bebes, é que me levou então a elaborara esse 
projeto de lei que também foi uma sugestão já de uma senadora que está com esse projeto para ser 
aprovado em vários estados do Brasil, então nesse sentido que é para a gente dar a essas crianças 
recém nascidas uma guarda maior da sua mãe, um acompanhamento maior da sua mãe, através da 
convivência de um espaço de tempo maior para que a criança possa buscar um desenvolvimento 
maior ainda nos seus poucos meses de vida, é nesse sentido que a gente pediu e que a gente 
elaborou e pede aos companheiros que apreciem com muito carinho esse projeto que deverá vir à 
votação nos próximos dias, também entramos Senhor presidente com vários trabalhos essa noite, 
mais uma vez pedindo reparação nas ruas em diversos bairros de nossa cidade,  e é de praxe, assim 
como eu, outros vereadores, entrarem com trabalhos pedindo reparação de ruas na nossa cidade, 
reparação dos abrigos de ônibus, onde existe ainda alguns abrigos de ônibus que não tem nenhum 
piso para as pessoas que lá vão esperar os coletivos urbanos, coloquem os pisos, como na Monte 
Alegre do Bairro floresta que a gente já vem trabalhando há horas, há dias, e ainda não foi colocado 
um piso na parada de ônibus, na esquina da rua Rio Negro com a Monte Alegre, que esse trabalho 
seja feito, porque as pessoas precisam em dias chuvosos como hoje, precisam chegar no seu 
trabalho sem estar como os seus calçados todo lamaceado de barro, sua roupa, então isso aí é uma 
obra assim que é de pouquíssimo investimento e eu vejo que há viabilidade de ser feito com 
urgência, desta forma nós vamos trabalhando, e hoje entramos com umas 10 ou 12 indicações aqui 
de reparação das ruas do nosso bairro, bairros estes da nossa cidade que a gente está cansado de 
batalhar na tribuna dessa casa, de levar ao conhecimento do nosso prefeito Municipal, da 
administração, a calamidade que se encontram as ruas dos nossos bairros, hoje trafegar em 
Carazinho de veículos ou a pé, em nossos bairros, está uma dificuldade. total, devido à situação que 
se encontram as ruas, então a gente pede ao Senhor prefeito Municipal, ao nosso secretário de obras 
Municipal o Adair Bonaldi Flores, para que dê uma atenção muito especial e rápida nas ruas dos 
nossos bairros, na reparação das ruas, porque diariamente a gente está recebendo reclamações dos 
moradores e eles dizem, nós pagamos imposto tanto quanto os que residem no centro da cidade, 
porém, nós não temos o mesmo atendimento, então isso aí na realidade eles tem razão, então eu 
acredito que nesse segundo semestre possam começar a acontecer às obras pelo menos na parte de 
reparação das ruas do nosso bairro, que é isso que a nossa comunidade hoje espera, entre outras 
reivindicações que tem chegado a todo momento aos diversos vereadores dessa casa, muito 
obrigado Senhor Presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; próximo vereador, Vereador Felipe 
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Sálvia bancada do PDT; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, pessoas 
que assistem a reunião na casa do povo na noite de hoje, em especial pessoal da rádio Gazeta, 
pessoal do diário da manhã, ouvintes da rádio Gazeta, ouvindo atentamente o pensamento dos 
senhores vereadores, eu ouvi que o Vereador Déio, como eu já sabia, falou em 488 arvores foram 
cortadas no parque da cidade, e eu dizia a semana passada pessoal, eu não sei mentir, eu estou 
dizendo que é mais de 300 arvores, nós contamos pro cima, da mais de 300 arvores, agora o Déio 
contou até cansar, sem entrar no mato muito forte lá dentro do parque que é uma floresta muito 
grande, e achou 488 arvores, isso é um crime que está para ser votada a CPI na noite de hoje, para 
nós vereadores ir a fundo para descobrir onde esta essa madeira, porque na reportagem do Diário da 
Manhã, na semana passada a gente viu, a gente viu que casas estão caindo dentro da sanga, casas 
estão despencando de barrancos, e eu fiz uma pesquisa senhores vereadores e ouvintes da rádio 
Gazeta, fiz uma pesquisa hoje à tarde, hoje o dia inteiro, ligando para diversos municípios da região, 
e eu gostaria senhores vereadores e senhor presidente, de ler aqui, para a comunidade de Carazinho 
saber, o que os municípios nos arredores de Carazinho fizeram em casas, Almirante Tamandaré, 
onde tem o prefeito João Domingos, fez 150 casas novas e fez 50 reformas, Coqueiros do Sul, 
construiu 60 casas e fez 25 reformas,  Santo Antonio do Planalto, construiu em torno de 20 casas, 
Não Me Toque, construiu 18 casas populares, Tapera, construiu nove casas e tem sete reformas, 
Palmeira das Missões construiu 47 casas e 13 reformas, e ainda possui a construção de 40 novas 
casas em andamento, Santa Bárbara do Sul, 25 novas casas já entregues, 43 casas em andamento e 
mais um projeto para mais 40 casas, um total de 120 casas, Sarandi, 39 casas populares, Ibirubá, 30 
casas populares novas, Passo Fundo, gente, 948 apartamentos e casas construídas, Soledade 40 
casas novas, Espumoso 199 casas, e Carazinho, gente, e escutem bem o que vou dizer para vocês, 
três casas populares, lá no passo da areia, três casas só, mas tem que estar caindo casa dentro de 
sanga mesmo, e as casas do parque, a madeira do parque, essa madeira é para construir casa 
popular gente, e nós vereadores temos, sim, que cobrar do prefeito,  e ele chama o Felipe Sálvia de 
chato, esse Felipe Sálvia me incomoda, esse é um chato, vou ser chato sempre, vou ser chato 
porque fui eleito pra isso mesmo, para brigar pelo povo e cobrar pelo povo, que o povo não pode 
cobrar aqui, ele elege o vereador e dá o microfone para o vereador falar, e eu falo, e não estou aqui 
para agradar o prefeito não, essa pesquisa está aí, senhores vereadores, eu vou dar uma cópia para 
cada vereador depois para averiguar, para ver se eu estou certo, então já estão terminando esse 
governo e nada de casa popular, e ainda por cima some um monte de madeira do parque, quase 500 
arvores grossas lá, de espessura bastante grande, e onde está essa madeira? Onde foi? E só 
prestaram conta de 9 metros, e esse Doutor que fala aqui,  Dr. Vandersanches Barreto, é um cientista 
ambiental, o homem tem doutorado meio ambiente, ele fala que não foi consultado, o conselho do 
meio ambiente diz, isso sim derrubam tudo e não consultam o conselho do meio ambiente, isso é 
preocupante senhores vereadores, isso é preocupante nós temos sim que averiguar isso a fundo, 
dizer também senhores vereadores e ouvinte que eu também na semana passada pedi, não só em 
Carazinho, mas no estado inteiro, hoje saindo no jornal da RBS eu vi que um cidadão pediu R$ 2,00 
para o outro, o outro não deu R$ 2,00 e foi lá e encheu de facada, então o crime está cada vez mais 
forte no estado, e eu to cobrando da governadora Yeda Crusius, através do requerimento, Senhor 
Presidente, os mil PMs, que foi feito concurso para três mil PMs, o governo Rigotto contratou dois mil, 
faltou mil para esse governo que está ai agora que é a Yeda Crusius, chamar mais mil, a coisa está 
feia, é crime em cima de crime, é roubo em cima de roubo, é assassinato em cima de assassinato, 
não podemos fazer economia na área de segurança, e as famílias não tem segurança nenhuma mais, 
o crime ta muito grande, então trem que contratar sim esse mil que já foram feitos concurso, para 
esse pessoal já foi feito exame técnico  que tem que fazer, é só chamar, então vai o meu 
requerimento, gostaria que os senhores vereadores me ajudassem que assinassem meu 
requerimento, para pegar força junto ao governo do estado, para contratar esses mil brigadianos que 
faltam para a nossa cidade e estado, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; próximo 
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Vereador Paulo Silva bancada do PTB; Vereador Paulo Silva; senhor presidente, senhores 
vereadores, cumprimento também o Diário da Manhã, rádio Gazeta, o pessoal de casa, Dona Maria, 
demais pessoas aqui presentes, presidente do PMDB Romano Guerra, demais pessoas, eu venho 
essas noite diante de uma grande de uma grande preocupação tratando-se de saúde como muito 
bem falou o presidente Paese, agradecendo as comissões pela agilidade na questão do parecer há 
um projeto que vai de interesse ao hospital de caridade quando a municipalidade  dá sua anuência 
para que a Caixa econômica federal possa liberar recursos para o processo de qualidade do nosso 
HCC, mas o que mais me entristece senhoras e senhores, você de casa, eu até conversava com os 
amigos e lembrava-me o presidente  o PMDB, que foi inclusive através do deputado Márcio Biolchi a 
nível estadual, algumas verbas vindo ao hospital que deu o pontapé inicial, na questão da construção 
do centro cirúrgico, e para você que está me ouvindo  aí no seu fundão de vila, com o seu radinho 
ligado, pasmem senhores, talvez nós, você, seja o responsável, e vou dizer porque, hoje nós não 
temos o nosso representante na Câmara federal, independentemente de ser Pedro, Antonio ou João 
aqui de Carazinho, Vereador Vilson Paese, o que nos deixa tristes, é que hoje, olha as colocações do 
próprio presidente do hospital, caso contrário, todo dinheiro aplicado até o presente momento nas 
obras do centro cirúrgico, não passa de um desperdício, porque pela sua conclusão ainda são 
necessários R$ 387.776,00 eu fico triste pelo seguinte, o deputado esteve há tão bem pouco tempo 
aí, na vizinha cidade de Passo Fundo, na sua promessa e na verdade não cumpriu, e não cumpriu 
usando a palavra dispositivo legal, quer dizer, quem paga o pato é o cidadão, agora a roubalheira lá 
em cima, para isso tem dispositivo legal, aí o gatilho funciona, e para memorizar gente, até fiz um 
levantamento, até gostaria de dizer o seguinte, você lembra para quem você votou para deputado 
federal, você que esta ouvindo em casa, está satisfeitíssimo, está contente, está  ausente, é aquela 
linda menina dos olhos azuis, tudo beleza, onde é que anda, beleza uma pinóia, com todo o respeito, 
a cidade de Carazinho parece que não se habituou a eleger os seus representantes na câmara 
federal, independente, seja quem for, seja quem for, mas hoje nós estamos sofrendo Vereador Vilson 
Paese, demais vereadores, porque tudo depende é claro, a nível federal, aí o Beto Albuquerque deita 
e rola, e é bem o que  ele faz, é um deputado bairrista porque na cidade de Passo Fundo faz 
sucesso, faz chover, nós temos exemplo também o caso do Peronti e nós aqui no maior 
entroncamento rodoviário, região geográfica privilegiada do estado, não é verdade Paese, e nós 
ficamos a ver navios, parece que a dona Maria, seu Antonio e seu João, com todo o respeito, ainda 
não aprenderam a lição que se chama eleições, isso é triste, isso é lamentável, e nós não podemos 
ficar assim, porque quem paga o pato somos nós, independente de partido, não é para fazer 
demagogia, mas nós temos que pensar dessa forma, aqueles meus representantes onde andam, 
meu representante onde anda, isso é uma questão realmente muito preocupante, outra questão 
também, rapidamente presidente, é a questão dos pedágios, não acredito em CPI dos pedágios, 
Vereador Vilson Paese, eu não acredito, o que deveria fazer, o exemplo que fez Florianópolis, Santa 
Catarina, lá no Ceara, a nível da Câmara estadual, apresentou um projeto no raio de 100 Km 
isentando as pessoas de regiões próximas a capital que necessitam ir até a cidade para vender o seu 
produto, até mesmo fazer através da saúde, hoje nós estamos aqui alicerçados em todos os sentidos, 
só que a questão do pedágio é balela, tu acha que quem assinou aqueles contratos são filhos de pais 
bobos, tu acha que deixaram na reta, pelo amor de Deus gente, vamos botar o dedinho na 
consciência, isso realmente é pura demagogia, depois vocês vão ver para crer,  a exemplo disso 
tinha que criar alternativas, imagine só, parece que o contrato vai até 2013, não é isso, ha condições 
legais, me explique você que entende um pouco mais que eu, que eu sou um eterno aprendiz, existe 
questão para mudar um contrato bem feito, legalizado, registrado, os caras são fortes de mais, nós 
que somos fracos, e o povo tem mente curta, o que tem que viabilizar é a questão de baixar o valor 
do pedágio, nós não podemos estar aí agora, isso não é história da carrochinha, querer dizer que vão 
acabar com o pedágio, quer dizer, o que vão encontrar na CPI? Isso vai virar nada, vai virara balela, 
outra coisa, lamentavelmente o deputado autor, só para concluir, estava olhando hoje, até ontem 
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assistindo pela TVE, isolaram ele agora, ele está num congelador, vai virar pingüim, porque é 
marinheiro de primeira viagem, um garotinho esperto, excelente prefeito, o Sossela, excelente 
prefeito, ali na sua terra, só que ele não conhece o sistema, o sistema é diferente, não é assim, te 
garanto a CPI vai virar em nada, uma grande pizza, pode ter certeza, seria isso senhor presidente e 
demais vereadores; Presidente Vereador Vilson Paese; concluindo o grande expediente então, 
queremos agradecer aos ouvintes de casa que ficarão nos ouvindo aí, e ouvindo o pronunciamento 
dos vereadores, e a partir desse instante e agradecendo a presença de todos os senhores aqui na 
Câmara e agora iremos entrar na ordem do dia, para a votação dos requerimentos e moções, e a 
posteriori os projetos, eu solicito de imediato ao senhor secretário a leitura do autor e nº dos 
requerimentos; Vereador Luiz Leite; questão de ordem Senhor presidente; Presidente Vereador 
Vilson Paese; questão de ordem Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite; se ninguém ainda 
solicitou gostaria de solicitar votação em bloco, requerimento, os projetos e moções com exceção 
daquele projeto; Vereador Jaime Fragoso; questão de ordem Vereador Jaime Fragoso; Vereador 
Jaime Fragoso; de acordo senhor presidente mas o requerimento da CPI em separado; Presidente 
Vereador Vilson Paese;  a votação do requerimento da CPI será votado separado; Vereador Jaime 
Fragoso; e o projeto nº 1 da pauta também em separado; Presidente Vereador Vilson Paese; 
votação em separada;  Secretário Vereador Paulo Silva; para encaminhamento senhor presidente; 
Presidente Vereador Vilson Paese; para encaminhamento Secretário Vereador Paulo Silva; 
Secretário Vereador Paulo Silva; Processo 1.337/131/07 , projeto 075/07, que foi encaminhado 
para a comissão de justiça e finanças, tem um voto separado em tempo, inclusive eu Pediria 
destaque porque só parecer da comissão de justiça, um voto em separado; Presidente Vereador 
Vilson Paese; com relação então aos projetos votaremos separados, projeto nº 1 e nº 2, o nº 2 a 
pedido do Vereador Adroaldo De Carli, serão votados separadamente os projetos; Secretário 
Vereador Paulo Silva; requerimento Vereador Luiz Leite de nº 3, Vereador Luiz Leite nº 4, Vereador 
Felipe Sálvia nº 5; Vereador Cláudio Santos nº 6, Vereador Adroaldo De Carli nº 7, nº 8 Vereador 
Paulo Silva, nº 9 que é de todos os vereadores que é para a defensoria pública da união que é de nº 
10; 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; coloco agora em votação 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, 
aprovados todos os requerimentos por unanimidade; solicito ao secretário então, já foi lido o 
requerimento solicitando a abertura de uma CPI por esta casa, que vem assinada por cinco 
vereadores, Vereador Felipe Sálvia, Vereador Luiz Leite, Vereador Adroaldo De Carli, Vereador 
Josélio Guerra e Vereador Vilson Paese; como já foi lido, não há necessidade da nova leitura, e eu 
coloco agora então em votação, a urgência do requerimento pedido de CPI, para discussão, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade; está agora senhores vereadores 
em discussão o requerimento para abertura de uma CPI com a urgência já aprovada, está em 
discussão, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, está rejeitado o requerimento, pedido de 
CPI por cinco a quatro; questão de ordem Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos; só 
para justificativa de voto senhor presidente porque obviamente depois de uma CPI o relatório deve 
ser encaminhado à promotoria pública e já encontra-se esse pedido com o mesmo teor na promotoria 
pública, só para justificativa de voto; Presidente Vereador Vilson Paese; ninguém mais quer 
justificar o voto? Vereador Felipe Sálvia,questão de ordem vereador; Vereador Felipe Sálvia; senhor 
presidente, senhores vereadores, minha preocupação com a rejeição dessa CPI, é espantosa, porque 
eu pensei que fosse passar tranqüila, porque a semana passada até conversando com vários 
vereadores da situação que falavam que ia passar a CPI, hoje eu vejo a CPI derrubada, perante a 
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comunidade, acabei de dizer nessa tribuna que nós perdemos para vários municípios pequenos, tipo 
Tamandaré, em numero de construção de casas, e nós vendo toda essa madeira que foi desviada, foi 
desviada a madeira porque não sabem onde está, eu digo que foi desviada, me processem depois se 
eu estou falando errado, nós contamos lá e hoje para surpresa e respeito, mais uma vez volto a dizer 
que respeito o voto dos vereadores, mas me surpreende perante a comunidade que quer descobrir a 
verdade e através do voto dos vereadores não deixam a casa do povo, os vereadores, descobrir 
através de uma CPI a verdade para eu ver onde está essa madeira, o que foi feito dessa madeira, 
isso me surpreende e me deixa triste como vereador, eu vi acontecer isso na casa do povo na noite 
de hoje; Presidente Vereador Vilson Paese; dizer a vossa excelência vereador que o ministério 
público fará nosso trabalho, então será encaminhado ao ministério público e o ministério público 
certamente fará o trabalho de investigação, registramos nesse momento também a visita do nosso 
ex-colega, ex-presidente dessa casa Jorge Piva, o nosso boa noite, seja bem vindo, a tua casa aqui, 
e solicito então ao secretário Paulo Silva o autor e numero das moções; Secretário Vereador Paulo 
Silva; moções: nº 1 Vereador Vilson Paese, nº 2 Vereador Vilson Paese; nº 3 Vereador Cláudio 
Santos; nº 4 Vereador Cláudio Santos; nº 5 Vereador Jaime Fragoso; nº 6 Vereador Jaime Fragoso; 
nº 7 Vereador João Mafalda; nº 8 Vereador Adroaldo De Carli; nº 9 Vereador Adroaldo De Carli; nº 10 
Vereador Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De Carli nº 11; e Vereador Adroaldo De Carli nº 12; 
Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em discussão a urgência das moções, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade; está agora em discussão todas às moções 
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; solicito ao senhor secretário que faça a leitura do teor do parecer da comissão de 
justiça e finanças do primeiro projeto que está em votação hoje, que é votado em separado, que é o 
projeto de nº 075/07; Secretário Vereador Paulo Silva; Projeto de lei autor executivo Municipal. P- 
1.337/131/07. Nº 075/07. ementa: autoriza a contratação de (01) um profissional da área de 
museologia para a fundação educacional e tecnológica de Carazinho – Fundetec. Parecer da 
comissão de justiça e finanças: conforme parecer do Igam, a contratação temporária só deve ser 
realizada quando caracterizado o caráter de excepcional interesse público, sob pena de configurar 
hipótese de infração Político –administrativa, ilícito civil e até mesmo penal, nas hipóteses e situações 
definidas na legislação Municipal, pois consideram-se como necessidade temporárias de excepcional 
interesse público, as contratações que visam atender a situação de calamidade pública, combater 
surtos epidêmicos e atender outras situações de emergência que visem a ser definida em lei 
especifica. Diante do exposto, somos pela inviabilidade do presente projeto de lei. Vereador Adroaldo 
De Carli secretário e relator; Vereador Felipe Sálvia presidente; voto em separado: a contratação 
temporária, quando realizada em caráter de excepcional interesse público, uma vez definida na 
legislação Municipal, e por ser uma contratação temporária de excepcional interesse público, opino 
pela viabilidade do presente projeto de lei. Vereador Paulo Silva membro Presidente Vereador 
Vilson Paese; eu coloco em discussão o parecer da comissão de justiça e finanças, que está 
assinado por dois vereadores, Vereador Adroaldo De Carli e Vereador Felipe Sálvia que diz que o 
projeto de lei é inconstitucional, que o projeto é inviável, segundo parecer do Igam, que para a 
contratação do servidor tem que ter caráter de urgência urgentíssima, eu coloco em discussão o 
parecer, para discutir o parecer Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos; senhor 
presidente só para colocar a preocupação desse vereador com relação ao parecer do IGAM, e não 
somente nesse projeto, desculpe quero cumprimentar também, o ex-vereador, presidente dessa casa 
o Jorge Piva, nós já colocamos a preocupação em outra oportunidade no que diz respeito, ou no que 
dizia respeito a questão da mudança do nome da rua, que nós entendemos na oportunidade de que 
era inconstitucional, porque o código de posturas do município é uma lei, e não foi observado pelo 
IGAM, na oportunidade nós levantamos essa questão, e também o que nos deixa incomodados 
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senhor presidente, é com relação ao próprio parecer do IGAM, onde diz no art. 251 da lei 07/90 que 
consideram-se com necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que 
visam: 1) atender a situação de calamidade pública, não é o caso; 2) combater surtos epidêmicos, 
não é o caso; 3) atender outras situações de emergência que visem a ser definidas em lei especifica, 
então enquadra-se perfeitamente em outras situações, até porque não existe como para um contrato 
temporário de seis meses, para um museólogo fazer um trabalho para que Carazinho possa colocar 
em prática essa questão do museu e é um trabalho temporário, é especificado o período, não 
ultrapassa os 12 meses, não  tem como se fazer um concurso público para contratar alguém para 
fazer exatamente um trabalho de seis meses, então é de interesse da comunidade, é de excepcional 
interesse da comunidade, porque a comunidade  de Carazinho tem interesse de que o museu 
funcione, só que existe para poder funcionar tem que ter a contratação do profissional que entenda 
exatamente de tudo aquilo que é preciso, para que de continuidade então para esse processo do 
museu, então eu entendo, senhor presidente, claro que não sou dono da verdade, que nesse artigo, 
onde atender outras situações de emergência que visem a ser definidas em leis especificas entra a 
contratação desse museologo, inclusive, o que mais me deixa espantado com relação ao IGAM, é 
que a Fundetec tem orçamento próprio, todo final de ano vários profissionais são contratados durante 
o período de 12 meses para trabalhar na Fundetec, e essa Câmara aprova e não há problema com 
relação ao IGAM, então me preocupa senhor presidente, deveras, a situação do IGAM, quando 
coloca vários pareceres sobre as mesmas questões, de forma diferente, eu acredito que deva 
inclusive se conversar melhor com o pessoal do Igam para  que a gente possa então saber 
exatamente onde eles estão se baseando, se é só no regimento interno, se é só na lei orgânica, 
porque eu acredito que em outras leis eles devam estar enganados naquilo que pensam e dão o 
parecer, por isso senhor presidente respeito o parecer da comissão de justiça e finanças mas declaro 
meu voto contrário ao parecer da comissão; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em 
discussão o parecer da comissão de justiça e finanças; Vereador Adroaldo De Carli; senhor 
presidente, senhores vereadores, cumprimento especial ao ex-vereador Jorge Piva, ex-presidente 
desta casa, por duas vezes, o qual muito me orientou, muito aprendi contigo, colega vereador Jorge 
Piva quando iniciei na aliança, no qual fui seu secretário, quando vossa senhoria foi presidente dessa 
casa, também meu presidente do PMDB Romano Guerra, demais integrantes da executiva do PMDB 
aqui presentes, a imprensa, senhoras e senhores, a respeito desse projeto presidente, senhores 
vereadores, a comissão, no caso eu e o presidente da comissão de justiça e finanças Felipe Sálvia, 
emitimos um parecer, baseado num parecer técnico do órgão que essa casa contratou justamente 
para dar esse assessoramento técnico nas questões da comissão de justiça e finanças, quanto a sua 
constitucionalidade e viabilidade, e realmente o projeto definido ele não atende segundo o parecer do 
IGAM, que é um órgão que a gente conhece, de grande competência, que há muitos anos assessora 
esta casa, no qual ele opina pela inviabilidade do projeto considerando, inclusive comentam que no 
âmbito Municipal, a contratação emergencial de excepcional interesse público esta disciplinada a lei 
complementar nº 07 de quatro de abri de 90 e no regime único jurídico dos servidores públicos de 
Carazinho, no art. 251 do invitado diploma legal traz elencadas em seu bojo às situações que podem 
ensejar a contratação temporária pelo poder público Municipal de Carazinho, que diz: considerando-
se como necessidade temporária se excepcional interesse público, as contratações que visam a: 
atender a situação de calamidade pública, então nós não consideramos, o parecer não considera a 
contratação de um profissional da área de museologia de interesse público, então nós evidentemente 
não podemos ir contra esse órgão, nós também fomos pela inviabilidade do projeto, que sua 
pretensão não encontra amparo na sua redação Municipal, então nós queremos deixar claro, eu 
particularmente que não somos contra o projeto em si, o que nós estamos discutindo aqui é a 
questão da constitucionalidade da viabilidade ou não do projeto, então realmente nós até achávamos, 
realmente achei que vinha viável, mas como o parecer veio inviável nós queremos cumprir a rigor 
esse parecer, quanto da questão da necessidade ou não, se há necessidade se contrata, mas o 
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parecer realmente nós queremos com isso até preservar inclusive o executivo não incorrer no erro de 
fazer um ato inconstitucional que terá repercussões futuras até para o chefe do poder executivo, 
então esse é o nosso parecer, até aqui seria interessante, que não sei se já está definido esse 
profissional, é importante até que o executivo, caso o projeto seja aprovado, esse o parecer da 
comissão assinado pelo Vereador Felipe Sálvia, for rejeitado, eu particularmente vou ser a favor do 
projeto, quero deixar bem claro aqui, mas seria interessante que o município fizesse então, não sei 
quantos profissionais na área de museologia tem em Carazinho, mas que fizesse assim uma 
divulgação mais ampla, para quem tem esse diploma nessa área, se candidatasse e fizesse ali, quem 
sabe, um apanhado, uma avaliação para termos um melhor profissional possível, que o nosso museu 
é algo que realmente muito importante para o município, tem alavancado muito o nome de Carazinho 
na nossa região, no nosso estado, nós temos que nos preocupar com ele, mas o assunto aqui 
realmente na comissão é assunto técnico por isso a emissão desse parecer, senhor presidente, muito 
obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão o projeto, para discutir 
Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores vereadores, a todas 
pessoas presentes na casa, a nossa saudação ao pessoal do bairro Fábio, inclusive veio para essa 
casa um projeto de auxilio financeiro, para que o bairro Fabio e São Miguel de andamento as obras 
do seu pavilhão lá da associação, quero aproveitar a oportunidade para saudar o amigo e ex-colega 
vereador Jorge Piva, uma pessoa que esteve por vários anos nesta casa, e que através da sua 
sabedoria, através do seu bom senso, da sua coerência muito colaborou para esse poder e também 
da comunidade de Carazinho, um vereador que muitas vezes atuou na comissão de justiça e 
finanças, que como presidente desse Poder Legislativo foi um vereador que realmente deixou 
saudades pela qualidade que tinha e também pela pessoa que é como ser humano, nossa saudação 
seja bem vindo a nossa casa, referente ao museu, creio eu que ninguém realmente é contra a 
questão do museu, porque o museu é uma Referencia para Carazinho, nós sempre estamos 
enaltecendo o museu como um dos pontos turísticos do nosso município da nossa região, e ele é 
reconhecido como um dos melhores museus do interior do estado, quanto ao parecer técnico do 
IGAM, muitas vezes nós temos percebido que o IGAM é muito genérico nos seus pareceres, muitas 
vezes ele não desc até as questões locais, para fazer uma analise, e pelo o nosso entendimento a lei 
orgânica Municipal, onde coloca os requisitos para contratação emergencial, ao analisarmos esse 
projeto, onde será temporário, por seis meses, de caráter excepcional, e também de utilidade para a 
nossa comunidade, creio eu sim que ele está apto, ate porque é pela Fundetec, não é pelo município, 
e sim pela fundetec onde inclusive já citado pelo Vereador Cláudio Santos aqui, existem vários 
contratos emergenciais, outro ponto que nós temos que destacar que era contratado um técnico para 
está área, e sem esse trabalho realizado, o museu de Carazinho não será nem credenciado, nem 
reconhecido como museu, isso certamente será um prejuízo muito grande, enorme para o nosso 
município, eu entendo a posição dos vereadores, da comissão de justiça e finanças, que estão dando 
parecer e irão votar pelo parecer embasado pelo IGAM, mas eu entendo ate como profissional da 
área jurídica de que esse projeto tem condições de ser aprovado porque realmente ele se encaixa, 
ele se enquadra no embasamento legal que prevê a nossa lei orgânica Municipal, obrigado; 
Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir Vereador Felipe Sálvia, 
bancada do PDT; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria 
senhor presidente só de voltar atrás um pouquinho com a sua permissão, sobre a derrubada da CPI, 
só três palavrinhas, semana passada foi dito nessa tribuna por vereadores da situação que não 
aprovariam o pedido de informação sobre a devastação das arvores lá no parque da cidade porque  a 
CPI iria passar, está gravado em ata, eu gostaria que amanhã o senhor passasse para mim e o 
vereador Deio, mandasse a sua assessoria, passasse a ata para nós termos aceso a essa ata,  onde 
os vereadores falaram que não votaria o pedido de informação porque a CPI iria passar, como não 
passou vamos pegar a ata, dizer que eu gostaria de votar a favor, sou totalmente a favor desse 
projeto para contratar um técnico para o museu, mas como membro da comissão de justiça eu e o 
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Adroaldo que votamos, teve o voto separado do Vereador Paulo Silva, dizer que nós votamos pela 
parte técnica e  aí está o Jorge Piva que foi um mestre na comissão de justiça aqui dentro, ensinou 
muita gente aqui como vereador, ficou vários anos labutando nessa comissão, que a gente não pode 
passar em cima de um parecer do IGAM, é um parecer técnico, nós essa casa sempre se baseou nos 
pareceres do IGAM para vários projetos, centenas de projetos, e nós pagamos esse órgão e não sai 
barato todo o mês, para eles nos assessorar na parte técnica dos projetos, eu gostaria, senhor 
presidente, de pedir um parecer para a área jurídica dessa casa, neste projeto não tem, que a área 
jurídica dessa casa nos assessorasse nesse projeto, para ver da parte legal; Presidente Vereador 
Vilson Paese; Vereador Felipe Sálvia, esse projeto após votado o parecer da comissão, ele fica 
automaticamente prejudicado para ir à votação hoje, e nós teremos tempo durante toda a semana 
para que haja um parecer também do jurídico dessa casa; Vereador Felipe Sálvia; mas eu gostaria 
de deixar um requerimento verbal aqui, como vereador, para retirar de pauta esse projeto e não votar 
enquanto não tiver um parecer da área jurídica, acho que tem dois advogados nessa casa aqui, que 
ganham por mês, é pago pelo povo, para ter um parecer nesse projeto de lei, eu gostaria senhor 
presidente, quando está em discussão ainda cabe um requerimento verbal; Presidente Vereador 
Vilson Paese; continua em discussão o projeto, o parecer da comissão de justiça, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco, Vereador Felipe Sálvia, vossa excelência quer que seja colocado 
seu pedido, já estamos em discussão vereador, e aí essa casa coloca esse requerimento de vossa 
excelência se assim me permitir eu acho que o requerimento é até intempestivo e veio fora de tempo 
em votação, mas eu vou lhe ouvir e se vossa excelência, eu coloco em votação até; Vereador Felipe 
Sálvia; o plenário é soberano, o plenário pode votar; Presidente Vereador Vilson Paese; então eu 
coloco o seu requerimento em votação para que o plenário, também direi ao Vereador Felipe Sálvia 
que terá o parecer do jurídico, porque esse projeto voltará na semana que vem, claro, não tem o 
parecer da ordem econômica e social, nem tem o parecer anexado aqui, nós vamos votar o parecer 
da comissão de justiça de dois vereadores, mas o projeto vai voltar para depois o da ordem 
econômica dar o parecer, e isso só pode acontecer numa nova sessão, continua em discussão, 
questão de ordem Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite; eu nunca vi votar um parecer numa 
sessão e outro parecer em outra sessão, e cabe o pedido do Vereador Felipe Sálvia cabe, em 
qualquer tempo e com qualquer vereador, cabe, estão de malandragem para cima de nós aí, eles 
sabem que cabe, então senhor presidente, eu acho que o senhor pode colocar em apreciação do 
plenário aí, que não tem problema nenhum; Presidente Vereador Vilson Paese; senhor Vereador 
Luiz Leite, comunico a vossa excelência também, o parecer da comissão de justiça estava em 
discussão, foram os vereadores para a tribuna e agora nós vamos colocar esse parecer em votação, 
e o projeto certamente ficara prejudicado para ir à votação hoje e voltara na segunda-feira que vem 
com o parecer de vossa excelência que é o presidente e dos demais integrantes da comissão de 
ordem econômica e social; Vereador Luiz Leite; mas senhor presidente,me permite, uma vez 
votado; Presidente Vereador Vilson Paese; sempre vou permitir vereador; Vereador Luiz Leite; 
uma vez aprovado o parecer da comissão de justiça e finanças fica prejudicado o projeto; Presidente 
Vereador Vilson Paese; fica prejudicado o parecer, somente o parecer vereador, questão de ordem 
vereador, eu solicito até que vossas excelências entendam para que nós não fiquemos aqui nesta 
discussão, questão de ordem Vereador Antonio Azir? Não, coloco então em votação o parecer da 
comissão de justiça e finanças assinado por dois vereadores, Vereador Adroaldo De Carli e Vereador 
Felipe Sálvia, está em votação, vereadores favoráveis ao parecer  permaneçam como estão, os 
contrários que se manifestem, está rejeitado o parecer da comissão de justiça e finanças, com isso 
volta à comissão, senhores vereadores, vamos manter a ordem nessa casa aqui, eu acho que está 
de total interesse e realmente o parecer volta agora para a comissão de ordem econômica para dar o 
parecer, e certamente e com o pedido também do parecer do jurídico dessa casa para nós 
analisarmos na próxima segunda-feira, solicito ao secretário para leitura autor e numero do 2º projeto 
que é votado em separado também; Secretário Vereador Paulo Silva; P–1.287/128/07. Relatório 
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contábil autor executivo Municipal. Ementa: relatório contábil de execução orçamentária relativo ao 
mês de maio de 2007. Parecer da comissão de controle financeiro e orçamentário: após analise dos 
relatórios de execução orçamentária: balancete contábil e o balancete da despesa, bem como 
conciliação bancária relativa ao mês de maio de 2007, esta comissão conclui referidos relatórios 
estão em conformidade com as normas técnicas da contabilidade pública, solicitando ao plenário 
desta casa a aprovação deste parecer. Vereador Adroaldo De Carli presidente e relator, Vereador 
Paulo Silva secretário e Vereador Jaime Fragoso membro;    Presidente Vereador Vilson Paese; 
coloco me discussão o parecer da comissão de controle financeiro e orçamentário, está em 
discussão, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade; solicito ao 
Senhor secretário para a leitura do autor e nº dos dois projetos, senhor secretário; Secretário 
Vereador Paulo Silva; para votação em bloco: Projeto de lei autor executivo Municipal. P-
1.338/132/07. nº 076/07. Ementa: autoriza a prorrogação até 31/07/2010 a vigência da lei Municipal 
nº 5.999/03 que autoriza o convênio com a Ulbra. Projeto autor executivo Municipal. P- 1.336/130/07. 
nº 074/07. ementa: inclui meta nas leis nº 6.256 – PPA 2006/2009 e lei 6.450 – LDO 2007 e autoriza 
abertura de crédito especial no orçamento de 2007, no valor de R$ 6.900,00. Projeto de lei executivo 
Municipal. P-1.394/133/07. nº 077/07. Ementa: autoriza o município figurar como interveniente – 
anuente no contrato em que a caixa econômica federal irá firmar com o HCC. Parecer da comissão 
de justiça e finanças de todos os projetos: 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 e 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 e Vereador Antonio Azir membro. Presidente 
Vereador Vilson Paese; coloco em discussão os pareceres da comissão de justiça e finanças dos 
três projetos, o presente projeto de lei é constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor, 
está em discussão os pareceres, não havendo vereador que queira discutir coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, estão aprovados 
os três pareceres por unanimidade; coloco agora em discussão o parecer da comissão de ordem 
econômica e social que o presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia, dos 
três projetos, está em discussão o parecer da ordem econômica e social, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que 
se manifestem, aprovado os três pareceres da comissão de ordem econômica e social  por 
unanimidade, está agora em discussão os projetos de lei, com os devidos pareceres já aprovados, 
não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, os contrários que se manifestem, aprovados os três projetos por unanimidade; quero 
antes de nós encerrarmos esta reunião registrar mais uma vez a presença do nosso ex-presidente e 
colega, sempre colega e vereador Jorge Piva; comunicar também que esta casa se fez presente e 
representou o Vereador Felipe Sálvia na vila negra, representando os morenos para a comissão do 
carnaval, na quarta-feira estivemos no bairro Conceição, inauguração de duas salas, presidente 
dessa casa, Paese, Vereador Antonio Azir, Vereador Cláudio Santos e Vereador Jaime Fragoso e 
também na reunião dos comerciários juntamente com o colégio Princesa Isabel no projeto para um 
curso técnico comercial em Carazinho e nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus 
declaro encerrada a presente reunião, convoco os senhores Vereadores para a próxima reunião 
ordinária a ser realizada dia 16/07/2007 as 19:15 horas, nosso boa noite a todos. 

 
 
 

Vereador Vilson Paese                            Vereador Paulo Silva 
       Presidente                              Secretário 


