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Ata da Reunião Ordinária do dia 13 de agosto de 2007.....Ata 35 
 

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 06/08/2007. Convido 
o Vereador Felipe Sálvia  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 06/08/2007, 
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 Vereador Paulo Silva para fazer a leitura do expediente da presente reunião; Secretário 
Vereador Paulo Silva; expediente da reunião do dia 13/08/2007: Of. 137/07 do executivo municipal, 
encaminha  emenda corretiva referente ao 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. Of. 138/07 do executivo 
municipal, encaminha o projeto de lei n° 094/07, o qual altera  metas nas leis municipais n° 6.256/06 – 
PPA 2006/2009 e 6.450 – LDO 2007 e abre credito suplementar no orçamento 2007,  no valor de R$ 
22.826,69, para apreciação sob regime de urgência. Of. 139/07 do executivo municipal, encaminha o 
projeto de lei n° 095/07, o qual amplia metas na lei municipal n° 6.256/06 – PPA 2006/2009 e altera a 
lei municipal n° 6.450 – LDO 2007 para apreciação sob regime de urgência. Of. 140/07 do executivo 
municipal, encaminha o projeto de lei n° 096/07, o qual autoriza abertura de credito especial no 
orçamento do CAPSEM, no valor de R$ 71.700,00, para apreciação sob regime de urgência. Of. 
141/07 do executivo municipal, encaminha o projeto de lei n° 097/07, o qual autoriza o município a 
receber doações imóveis destinados para prolongamento de ruas na vila Central, para apreciação 
sob regime de urgência. Of. 142/07 do executivo municipal, encaminha o projeto de lei n° 098/07, o 
qual inclui metas nas leis municipais n° 6.256/06 – PPA 2006/2009 e 6.450 – LDO 2007 e autoriza 
abertura de credito especial no orçamento de 2007, no valor de R$ 2.600,00, para apreciação sob 
regime de urgência. Of. 143/07 do executivo municipal, encaminha o projeto de lei n° 099/07, o qual 
autoriza abertura de credito suplementar no orçamento da Câmara Municipal, no valor de R$ 
48.000,00, para apreciação. Projeto de lei de autoria Do Vereador Josélio Guerra, que institui o 
programa de orientação primeiros socorros e prevenção de acidentes a idosos. Projeto de lei de 
autoria do vereador Jaime Fragoso, que institui a semana de conscientização do planejamento 
familiar a ser realizada, anualmente, no mês de janeiro, que passa a integrar o calendário de eventos 
oficiais de Carazinho. Of. 2215/07 do Ministério Publico requisitando informações. Of. 033/07 da 
comissão de assuntos municipais  convidando para assembléia dia 14 de agosto. Of. 116/07da 
Assembléia legislativa, convidando para audiência pública. Of. 6871/07 do Tribunal de Contas, 
informando prestação de contas da gestão fiscal do processo 4373-0200/06-3. Of. 6951/07 do 
Tribunal de Contas, informando prestação de contas da gestão fiscal do processo 4358-0200/06-3. 
Convite do INAAM para a realização de cursos do mês de setembro. Convite para a realização do 
fórum ambiental. Correspondência do gabinete do vereador Felipe Sálvia indicando novo diretor de 
expediente. Diversos Comunicados do Ministério da Saúde, informando a liberação de Recursos 
Financeiros do Fundo Nacional. Diversos Comunicados do Ministério da Educação, informando a 
liberação de Recursos Financeiros do Fundo Nacional; Presidente Vereador Vilson Paese; solicito 
ao Secretário Vereador Paulo Silva para que faça a leitura das indicações dos vereadores na noite de 
hoje; Secretário Vereador Paulo Silva; indicações: 1704/935/07, Para que a secretaria de Obras 
realize, patrolamento, cascalhamento e compactação da rua Assis no bairro Princesa, Vereador 
Josélio Guerra; 1705/936/07, solicitando que determine ao setor competente a canalização da rede 
de esgoto da rua Leo Neuls, Vereador Paulo Silva; 1706/937/07, solicitando a realização de 
pavimentação asfáltica em toda extensão da rua Leo Neuls, Vereador Paulo Silva; 1707/938/07, 
solicitando que determine ao setor competente a colocação de bueiros na rua Antonio Vargas, 
Vereador Paulo Silva; 1708/939/07, solicita a secretaria de obras para que feche um buraco 
localizado na Avenida Pátria em frente ao nº 596, Vereador Cláudio Santos; 1709/940/07, O vereador 
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abaixo assinado solicita que após lido em plenário, e deferido na forma regimental, seja enviado oficio 
solicitando ao Executivo Municipal que determine a Secretaria de Obras a realização das obras 
abaixo relacionadas: Conserto do calçamento da rua Charrua, em toda sua extensão. Esta é uma 
solicitação dos moradores. Limpeza das laterais da rua Coronel Camisão, no bairro Princesa. 
Conserto do calçamento da rua Humberto de Campos, trecho compreendido aos fundos do 
Frigorífico. Término do asfalto da rua Almirante Tamandaré no bairro Princesa, trecho compreendido 
entre as ruas Carlos Michelin e Charruas. Solicitação dos moradores. Conserto do asfalto da Rua Da 
Paz, trecho compreendido entre David Canabarro e Marechal Deodoro. Solicitação dos moradores 
Com urgência, operação tapa buracos, nas ruas do bairro Cantares. Conserto das ruas do bairro 
Dileta, Vereador Vilson Paese; 1710/941/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos 
de limpeza e operação tapa buracos na Avenida Flores da Cunha frente ao nº. 4800, Bairro Laranjal. 
Solicitação de empresários, pedestres e motoristas, Vereador Adroaldo De Carli; 1711/942/07, 
Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de limpeza, recolhimento de entulhos em 
toda a extensão da Rua Marechal Hermes, Bairro Hípica. Solicitação dos moradores, Vereador 
Adroaldo De Carli; 1712/943/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de limpeza 
e o fechamento da vala com camada de asfalto na Avenida Flores da Cunha ao lado do nº. 3803, 
Bairro Broecker. Solicitação de empresários, pedestres e motoristas, Vereador Adroaldo De Carli; 
1713/944/07, Solicita para o Executivo Municipal, que notifique o proprietário do terreno localizado na 
Travessa Leopoldo Junges esquina com a Rua Ipiranga, localizado no Bairro Hípica, para que seja 
feita a limpeza do mesmo, Vereador Adroaldo De Carli; 1714/945/07, Solicita para que a Secretaria 
de Obras realize trabalhos de limpeza, recolhimento de entulhos e melhorias em toda a extensão do 
trecho do asfalto da Rua Ipiranga, Bairro Glória/Fábio. Solicitação dos moradores e motoristas, 
Vereador Adroaldo De Carli; 1715/946/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos 
de limpeza e operação tapa buracos na Avenida Flores da Cunha, frente ao nº. 3047, Bairro Glória. 
Solicitação de empresários e motoristas, Vereador Adroaldo De Carli; 1716/947/07, Solicita para que 
a Secretaria de Obras realize trabalhos de limpeza e melhorias do trecho do calçamento da Rua 
Almirante Barroso esquina com a Rua Carlos Gomes, Bairro Sassi/Hípica. Solicitação dos moradores 
e motoristas, Vereador Adroaldo De Carli; 1717/948/07, solicita possibilidade de capeamento asfáltico 
nas ruas Ivalino Brum, Coroados e Charrua, Vereador Antonio Azir; 1718/949/07, solicita reforma na 
ponte da estrada de São Bento a Santa Terezinha, Vereador Antonio Azir; 1719/950/07, sugere a 
pavimentação asfáltica da rua Coronel Bordini, Vereador Antonio Azir; 1720/951/07, Reiterando o 
pedido realizado em março de 2006 e março de 2007 para que o Prefeito Municipal a estude inclusão 
na Lei Orgânica do Município da proibição do nepotismo, no que diz respeito aos Cargos em 
comissões ou funções gratificadas do Poder Executivo não terem nenhum parentesco com os 
Vereadores, Cargos em comissões ou funções gratificadas do Poder Legislativo, evitando assim o 
nepotismo cruzado, Vereador Josélio Guerra; 1721/952/07, Reiterando o pedido feito no dia 
06/08/2007, para que a secretaria de Obras realize, com urgência , operação tapa buracos  no asfalto 
da Avenida Flores da cunha entre o Posto Cavol e a Rua Cel. Bueno de Quadros, Vereador Josélio 
Guerra; 1722/953/07, Para que a secretaria de Obras realize, com urgência, operação tapa buracos  
no asfalto entre a rua 20 de Setembro e rua Farrapos no bairro Princesa, Vereador Josélio Guerra; 
1723/954/07, Para que a secretaria de Obras realize, com urgência , operação tapa buracos  no 
asfalto da A. Flores da Cunha entre a rua Rio Branco e rua Dinarte da Costa, Vereador Josélio 
Guerra; 1724/955/07, Reiterando o pedido realizado em março de 2006 e março de 2007 para que o 
Prefeito Municipal a estude inclusão na Lei Orgânica do Município da proibição do nepotismo, no que 
diz respeito aos Cargos em comissões ou funções gratificadas do Poder Executivo não terem 
nenhum parentesco com os Vereadores, Cargos em comissões ou funções gratificadas do Poder 
Legislativo, evitando assim o nepotismo cruzado, Vereador Josélio Guerra; 1725/956/07, Para que o 
Departamento Municipal de trânsito coloque um azulzinho no horário das 11:00 às 12:00 na esquina 
da rua Pedro Vargas com a Avenida Flores da Cunha, Vereador Josélio Guerra; 1726/957/07, 
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solicitando a secretaria de obras a realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da rua 
Belém, Vereador Jaime Fragoso; 1727/958/07, Solicitando a Secretaria de Obras a visita na Rua 
Parecis, 636, B. Conceição, para realização estudos para solução do problema de um bueiro 
construído no terreno citado, que tem acarretado problemas de proliferação de inseto e perigo aos 
moradores, principalmente às crianças, Vereador Jaime Fragoso; 1728/959/07, Solicitando a 
Secretaria de Obras a realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua Miramar, 
B. Winkcler, Vereador Jaime Fragoso; 1729/960/07, Solicitando ao Executivo Municipal estudos 
viabilizando a introdução de texto informativo impresso nos carnês de IPTU, o direito à isenção desse 
imposto nos casos previstos em lei, conforme projeto em anexo, Vereador Jaime Fragoso; 
1730/961/07, Solicitando a Secretaria de Obras a reposição de tampa de vários  bueiros localizados 
na Rua Xavantes, trecho entre as Ruas Fernando Ferrari até  Montenegro, B. Conceição, Vereador 
Jaime Fragoso; 1731/962/07, Reiterando os pedidos feitos nos dias  03/04/06 e 04/09/07 para que o 
Executivo Municipal estude a possibilidade de colocar em todas as paradas de ônibus bancos com 
encosto, podendo ser feito com apoio de empresas locais, Vereador Josélio Guerra; 1732/963/07, 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 Departamento de Meio Ambiente 
a poda dos galhos de árvores na rua Gilberto Matiotti em frente ao número 352, no bairro Vila Rica. 
Esta é uma reivindicação dos moradores que reclamam dos riscos que os galhos trazem uma vez 
que estão encostando-se à rede elétrica da rua, Vereador Luiz Leite; 1733/964/07, 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 a Secretaria de Obras que execute trabalhos de 
reparos na pavimentação asfáltica da Av Flores da Cunha em frente a Lancheria Espigão, no bairro 
Glória. Pois a avenida neste local encontra-se com inúmeros buracos; para que determine a 
Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da rua Padre 
Gusmão, no bairro Hípica. Pois a rua é de fluxo intenso de veículos e encontra-se cheia de buracos; 
para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos na pavimentação 
asfáltica da rua Henrique Theodoro Schultz, no bairro Vila Rica. A rua encontra-se intrafegável pela 
quantidade de buracos; para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos 
no calçamento da rua Coroados, no bairro Princesa. Esta é uma reivindicação dos moradores da rua; 
para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de patrolamento, cascalhamento, 
compactação e  limpeza da rua Armando Farina, no bairro Alvorada; para que determine a Secretaria 
de Obras que execute trabalhos de reparos no calçamento da rua Tamoios, no bairro Broecker. Pois 
a mesma encontra-se com vários buracos; para que determine a Secretaria de Obras que execute 
trabalhos de  reparos na rua da Paz, no bairro Princesa. Pois a mesma encontra-se com vários 
buracos; para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de limpeza na rua La 
Salle, no bairro São Pedro. Esta é uma reivindicação dos moradores da rua; para que determine a 
Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da rua Ibaré, no 
bairro Floresta. A rua está com vários buracos que dificultam a trafegabilidade; para que determine a 
Secretaria de Obras que execute trabalhos capina e limpeza na rua Travessa Edson e Luiz de 
Camões, no bairro Sassi. Esta é uma reivindicação dos moradores da rua; para que determine a 
Secretaria de Obras que execute trabalhos reparos no calçamento da rua José Pereira no bairro 
Santo Antônio. A mesma é itinerária de ônibus e encontra-se em péssimo estado, cheio de buracos, 
Vereador Luiz Leite; 1734/965/07, solicito a secretaria de obras para que feche um buraco na esquina 
da Avenida Flores da Cunha com Marcílio Dias, Vereador Cláudio Santos; 1735/966/07, O Vereador 
abaixo assinado solicita que após lida em plenário e deferida na forma regimental seja enviado ofício 
ao Executivo Municipal, para que determine ao Departamento de Obras melhorias na rua Dona Julia, 
Bairro Santo Antonio, Vereador Cláudio Santos; 1736/967/07, O vereador abaixo assinado solicita 
que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito 
Municipal, reiterando solicitação para que determine ao setor competente, imediata a recuperação de 
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alguns trechos em péssimas condições de trafegabilidade da Rua Piauí, no bairro Oriental, desde a 
esquina com a Rua Minas Gerais até seu final nas proximidades do Juvenato, pois segundo os 
moradores, já solicitaram por diversas vezes providencias junto ao Chefe do Executivo e junto a 
Secretaria Municipal de Obras e nada foi feito em relação a tal pedido. Com a chuva a água acaba 
carregando as pedras, formando buracos na via pública e abrindo valetas em razão de que também 
não há tubulação adequada no local, dificultando o transito de veículos e deixando os moradores 
indignados com tamanha falta de atenção, Vereador Felipe Sálvia; 1737/968/07, O vereador abaixo 
assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao 
Senhor Prefeito Municipal, solicitando que determine ao setor competente, a IMEDIATA recuperação 
de alguns trechos em péssimas condições de trafegabilidade das Ruas Pinheiro Machado e Minas 
Gerais, no bairro Oriental, visto que transitam por esses logradouros grande quantidade de veículos, 
em razão que são duas das principais ruas que dão acesso ao referido bairro, bem como são muito 
utilizadas por alunos, professores e funcionários que freqüentam a Escola Estadual Ernesta Nunes e 
o Campus da UPF. Sinceramente não há condições de transitar pelo local, os buracos e ondulações 
são em grande quantidade ao longo de quase toda a extensão causando inclusive danos aos 
veículos, e em dias de chuva em virtude dos buracos, formam-se no local grandes poças de água. 
CALAMIDADE é a palavra ideal para definir a situação destas ruas, entre tantas outras no município. 
Há muito vimos solicitando a recuperação destes trechos, pois os moradores estão indignados com a 
falta de atenção do Poder Executivo e nos procuram constantemente buscando atenção e solução 
para o caso, Vereador Felipe Sálvia; 1738/969/07, solicitando ao executivo Municipal para que 
determine ao setor competente a imediata realização de melhorias no meio fio de todas as ruas do 
município, para que tornem-se padronizadas, e que isso ocorra antes da pintura que inclusive já vem 
sendo feita, Vereador Vilson Paese;  Presidente Vereador Vilson Paese; a seguir solicito ao 
secretário que faça a leitura dos requerimentos; Secretário Vereador Paulo Silva; requerimentos: 
1731/243/07, O vereador abaixo assinado, solicita na forma   regimental, que após aprovado em 
plenário, seja registrado em Ata e oficiado aos familiares da Srª Eulália dos Santos , votos de 
profundo pesar pela perda irreparável, ocorrido dia 05.08.07. A todos os familiares da 
inesquecível,Eulália dos Santos  , os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, Vereador 
Paulo Silva; 1740/244/07, seja encaminhado oficio ao Diretor técnico do grupo bandeirantes de 
comunicação – BAND – TV/RS, solicitando o devido reparo técnico no sinal da emissora, no 
município de Carazinho, Vereador Vilson Paese; 1741/245/07, 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 Governadora Yeda Crusius, a Secretária de 
Educação do Estado do Rio Grande do Sul, aos Líderes de Bancada na Assembléia Legislativa, ao 
CPERS, a Coordenadora da 39ª Coordenadoria Regional de Educação e aos Diretores das Escolas 
Estaduais do município, manifestando nossa contrariedade com relação ao projeto de 
ENTURMAÇÃO, que visa reduzir o número de turmas de ensino médio, realizando fusão de turmas 
multiseriais, enxugando assim, o quadro de professores não concursados. Ao nosso ver isso é nada 
mais nada menos do que fazer economia em cima da precarização do ensino público, tal prática 
depõe contra a qualidade da educação, por isso assim como o CPERS/Sindicato repudiamos essa 
atitude, que visa única e exclusivamente economizar recursos, sem estabelecer nenhum diálogo com 
o conteúdo pedagógico. Concordamos com o que diz o CPERS ao relatar que esta medida não 
respeita as diferenças, os ritmos de aprendizagem, descaracterizando o processo pedagógico.  Sem 
dúvida alguma, o governo com essa enturmação, vem justificar para a sociedade os graves 
problemas verificados ao longo do primeiro semestre, quando as escolas sofreram com a falta de 
professores e de funcionários, comprovando assim as denúncias feitas pelo sindicato ao longo da 
primeira metade do ano letivo, quando levou ao conhecimento de todos a falta de profissionais na 
rede estadual de ensino. Pelas informações que recebemos, o resultado prático da enturmação é 
uma queda violenta na qualidade da educação no Rio Grande do Sul. É mais um passo que o 
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governo dá no sentido de precarizar a educação. A junção de turmas prejudica o acompanhamento 
individualizado, pois o professor não terá condições de acompanhar o desenvolvimento dos alunos. O 
governo comete um grave equívoco ao optar pela economia em detrimento da qualidade da 
educação, pois em EDUCAÇÃO não se economiza, se investe, a não ser que a intenção seja a 
ignorância do povo para melhor manipulá-lo. Manifestamos assim, a todos os setores ligados a 
Educação de nosso estado, nossa contrariedade e indignação com relação a este projeto do Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul, lamentamos tal fato que dificulta e complica o processo de 
aprendizagem de nosso alunos, Vereador Felipe Sálvia; 1742/246/07, 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 Senado e na Câmara dos Deputados, manifestando 
mais uma vez nossa a contrariedade com relação à suposta necessidade de prorrogação, pelo 
Governo, da vigência da CPMF. (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira) por mais 
04 (quatro). Desrespeito. É exatamente assim que os brasileiros definem a CPMF. A contribuição 
provisória que teve a nobre proposta de "curar" o Brasil, na verdade envenena o sistema, pois a 
palavra CONTRIBUIÇÃO sinônimo de IMPOSTO, no Brasil, é sinônimo de sonegação, escândalos e 
mais escândalos são divulgados todos os dias. Ao nosso ver se houver uma equilibrada redução de 
impostos, mais seriedade e maior fiscalização, certamente haverá uma maior arrecadação. Assim 
como está é um incentivo à sonegação. A CPMF é um crime, uma fraude, cujo prejuízo ficará para as 
próximas gerações. A hora de acabar com esse imposto é agora, já, a hora é essa, precisamos nos 
unir, todos em torno deste ideal, políticos, empresários, empregadores, empregados, assalariados ou 
não, pais de família principalmente, pois é a família brasileira que está pagando por este absurdo 
especialmente em razão de que incidi no custo final dos produtos, penalizando duplamente o 
consumidor. O Congresso Nacional tem o papel de discutir e decidir pelo que é melhor  para o povo 
brasileiro, que tolerou até hoje a CPMF, que tinha caráter provisório, achando que ela melhoraria a 
estrutura da saúde no País, mas nem a saúde beneficia-se de sua arrecadação, e nem a 
provisoriedade está sendo acatada pelo Estado, que quer torná-la permanente. Uma contribuição 
criada a pretexto de reforçar o caixa da saúde pública, tem sido utilizado de maneira diversa, 
destinado em regra para pagamento de juros ao sistema financeiro.  Prorrogá-lo seria uma nova 
quebra de compromisso com a sociedade, que o suportou em caráter provisório, tendo em vista a 
declarada necessidade imperiosa de melhorar a estrutura da saúde pública no país.  Passados 11 
anos de sua criação, corremos o risco de que se torne definitiva, contrariando o desejo da população 
brasileira, que é ser liberada desta carga, deste ônus. Com isso, manifestamo-nos 
IRREDUTIVELMENTE contra a suposta necessidade de prorrogação, pelo Governo, da vigência da 
CPMF, ela deve acabar em 31 de dezembro de 2007. E queremos acreditar que mesmo que esteja 
havendo negociatas, envolvendo a nomeação de cargos de segundo escalão e a liberação recursos 
de emendas para garantir a aprovação da contribuição, nossos parlamentares, representantes do 
povo, abrirão mão de vantagens políticas para fazer valer o desejo do cidadão que é ver o FIM da 
CPMF. 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 exclusivamente nesta área. Infelizmente constata-se 
que a CPMF ajudou muito mais ao 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. 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 
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brasileiros. Para finalizar, é bom lembrar que a União vem arrecadando, sistematicamente, valores 
astronômicos e retornando pouquíssimo aos contribuintes. É chegada à hora de dar um basta! 
Vereador Felipe Sálvia; 1743/247/07, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que 
após aprovado em plenário seja enviado ofício  aos familiares da inesquecível, Diles Biolchi, 
lamentando o seu falecimento ocorrido no ultimo dia 11 de Agosto. Ao mesmo tempo em que 
lamentamos o infausto ocorrido, temos a certeza de que os familiares continuarão com o seu legado, 
buscando sempre fazer o que lhes foi transmitido ao longo de sua vida, Vereador Cláudio Santos; 
1744/248/07, O Vereador abaixo assinado solicita que após lido em plenário, e deferida na forma 
regimental, seja enviado ofício ao Exmo. Sr. Luiz Inácio Lula da Silva – Presidente da República e ao 
Exmo. Sr. Fernando Haddad – Ministro da Educação , solicitando a edição de uma Medida Provisória 
ou Projeto de Lei para perdoar 80%  das dívidas de ex-universitários formados e estudantes que 
assinaram contratos do Financiamento ao Estudante de Ensino Superior – FIES, entre 1999 a 2006. 
justificativa: Criado em 1999, o Fies é oferecido por 1.370 instituições de ensino superior e beneficia 
quase 400 mil estudantes. Outro objetivo deste requerimento é reduzir o índice de inadimplência no 
Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), o que também permitirá beneficiar 
um maior número de estudantes. O índice de inadimplência para as instituições chega em até 50 %. 
A idéia é de que a Caixa Econômica Federal, banco que concentra os créditos concedidos, ofereça 
aos ex-universitários e estudantes que assinaram contratos entre 1999 a 2006, um desconto de até 
80% sobre as dívidas e que os 20% restantes sejam pagos à vista ou em pequenas parcelas. 
Portanto, considerando a extrema importância e a necessidade de tal feito, nos engajamos aos 
demais interessados neste pleito, Vereador Adroaldo De Carli; 1745/249/07, O Vereador abaixo 
assinado requer na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, seja registrado em Ata e 
oficiado aos familiares votos de profundo pesar pela perda irreparável do Senhora Dilles Carmelinda 
Biolchi, que veio a falecer ontem dia 11 de agosto de 2007, Vereador Josélio Guerra; 1746/250/07, 
PEDIDO DE INFORMAÇÕES, referente a Diárias de Viagens de Diretores, área Jurídica e Cargos de 
Confiança da Eletrocar:1 – Relacionar todas as diárias tiradas por Diretores, área jurídica e Cargos de 
Chefia e de Confiança, desde janeiro de 2007 até a presente data; 2 – Especificar cada cargo e o 
valor correspondente a cada uma das diárias tiradas pelo mesmo no período citado;JUSTIFICATIVA: 
Assim como o Poder Executivo e Legislativo, que estão divulgando através da imprensa local o valor 
correspondente às diárias tiradas referente ao ano de 2007, entendemos por bem que a Eletrocar, 
por tratar-se de uma Empresa de economia mista,com controle acionário majoritário do Município de 
Carazinho, também divulgue através deste Pedido de Informações os gastos com diárias 
correspondente ao presente ano, Vereador Felipe Sálvia;  Presidente Vereador Vilson Paese; até 
para que o secretário possa tomar um fôlego aí, tomar um chazinho, uma água para molhar a 
garganta, nós queremos registrar e agradecer a presença doas amigos que se fazem presentes na 
reunião ordinária na noite de hoje, Celso Carvalho, Shirlei Pedroso, Rita de Cássia Oliveira, Michele 
Aparecida de Oliveira, José Valter, Pedro Vasconcelos, Néri Soares, Nelson Portilho e seu filho, a 
juventude do partido PDT que se faz presente, presidente, vice presidente e demais, a direção, 
parabenizamos e agradecemos a presença, Tito, Vladimir, Puff, Anselmo, Cláudio e o Borges, e a 
presença do nosso amigo Almiro Silveira, registramos também a presença do Diário da Manhã, 
registrando os trabalhos dos vereadores na noite de hoje na pessoa do Serginho, e do Leandro, e o 
Pisca como não está mais na comunitária agora é o nosso companheiro de Câmara mas também 
trabalha na comunitária e o nosso registro que apresenta os trabalhos dos vereadores na 
comunitária, solicito então, de imediato, ao secretário Paulo Silva, que faça a leitura das moções; 
Secretário Vereador Paulo Silva; moções: 1747/348/07, O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que depois de submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício 
parabenizando o Sr. Airton Langaro Dipp Prefeito da Cidade de Passo Fundo, pelo Projeto de Lei 
sobre o Nepotismo no Executivo e Legislativo na cidade de Passo Fundo. Esse projeto de Lei 
demonstra que em momento algum de seu mandato busca o favorecimento pessoal ou de familiares 
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deixando transparente o seu mandato, transmitindo para os eleitores de sua cidade o respeito e 
confiança e compromisso, dando a eles  exemplo de cidadania e democracia, Vereador Josélio 
Guerra; 1748/349/07, enviado oficio de cumprimentos parabenizando o CTG Rincão Serrano na 
pessoa do Patrão Júlio Souza extensivo aos demais integrantes da patronagem desta entidade 
tradicionalista pela realização do tradicional jantar Campeiro, realizado no dia 11 de agosto de 2007 
nas dependências do CTG, Vereador Vilson Paese; 1749/350/07, seja enviado oficio de 
cumprimentos as Psicólogas Andréa Schmitz, Mari Raber, Kaciele Oliveira e Raquel Knop pela 
implantação do programa psicologia voluntária, que visa o atendimento gratuito, Vereador Vilson 
Paese; 1750/351/07, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja 
enviado ofício a todas as Escolas da Rede Municipal, Estadual e Particular de Ensino de Carazinho e 
aos Campus da UPF e ULBRA, cumprimentando a todos os alunos pela passagem do Dia do 
Estudante, comemorado em 11 de Agosto. Não é fácil ser estudante em nosso país, especialmente 
porque há pouco investimento nas escolas públicas e muitos estudantes carentes têm dificuldade em 
matricular-se por não haver vaga para todos. Em países mais adiantados e ricos, os alunos estudam 
durante o dia e, em sua grande maioria, não trabalham. Mas em um país como o Brasil, quase a 
metade dos alunos estuda nos cursos noturnos, não por opção, mas por necessidade. Motivos não 
faltam para o estudante desistir da escola, por isso o êxodo escolar é muito grande. É um privilégio 
de poucos completar o ensino fundamental, o médio e, mais ainda, chegar à faculdade. O futuro do 
nosso país está nas mãos de crianças e adolescentes que serão nossos profissionais de amanhã. Se 
não há um incentivo para que esses estudantes cursem boas escolas, o futuro da nação está 
comprometido com o fracasso. Ter acesso à escola, em qualquer nível, é um direito sagrado de todo 
cidadão brasileiro. Mesmo com toda dificuldade, caro ESTUDANTE, este dia é somente seu, e 
aproveitamos esta data especial para dar os parabéns a todos que se dedicam aos estudos, pois o 
estudante, além de estar constantemente exercitando seus neurônios para expandir seus 
conhecimentos, está igualmente sujeito a uma série de responsabilidades, a base intelectual e 
admirável na qual irá depender o progresso de uma estrutura que diariamente necessita de socorro, a 
que chamamos sociedade. Recebam todos o reconhecimento do Poder Legislativo Municipal, pois 
acreditamos que o destino da sociedade, do país, do mundo está na mão de vocês, ESTUDANTES., 
Vereador Felipe Sálvia; 1751/352/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando    a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Carazinho, na pessoa da Senhora Diretora Carmem 
Maria Razzera, pela programação especial em comemoração a Semana Nacional do Excepcional, 
que é celebrada nos dias  17 a 26  de agosto de 2007 e também em comemoração  aos 38 anos de 
fundação da APAE de Carazinho no mês de julho de 2007. Desejamos a direção e demais 
colaboradores sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 1752/353/07, O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício parabenizando o  Programa Yacamim, na pessoa da Sra. Vera Suckau uma das idealizadoras 
do projeto, pelo abertura oficial do Programa Yacamim realizado no ginásio do Colégio La Salle no  
dia 12 de agosto de 2007. Sendo o maior desafio nesta fase inicial do Yacamim será manter o 
atendimento às crianças, sendo eficientes e buscando cada vez mais o apoio da comunidade, para 
que seja parceira para gerir esta questão. E o seu objetivo principal é a prevenção primária da 
dependência química. Desejamos a direção e demais colaboradores sucesso a todos, Vereador 
Adroaldo De Carli; 1753/354/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a  OAB/RS Subseção de 
Carazinho, na pessoa do Senhor Presidente Luciano Feldmann, pelo organização do Ato Público 
contra a corrupção e impunidade que afetam o índice de crescimento do país,  realizada no dia 10 de 
agosto de 2007 na praça Albino Hillebrand.Desejamos a direção e demais colaboradores sucesso a 
todos, Vereador Adroaldo De Carli; 1754/355/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o  
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Hospital Comunitário de Carazinho - HCC, na pessoa da Sra. Andréia Schmitz – Psicóloga e Gerente 
dos Recursos Humanos do HCC, pela criação do Serviço de Atendimento Psicológico Individual 
(SAPI), sistema voltado aos funcionários, pacientes  do hospital e seus familiares.Trabalho voluntário 
e gratuito na parte organizacional e clínica na área da psicológica com início de suas atividades no 
final do mês de julho de 2007. Desejamos a direção e demais colaboradores sucesso a todos, 
Vereador Adroaldo De Carli; 1755/356/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, 
que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a  OAB/RS 
Subseção de Carazinho, na pessoa do Senhor Presidente Luciano Feldmann, pelo organização do 
Ato Público contra a corrupção e impunidade que afetam o índice de crescimento do país,  realizada 
no dia 10 de agosto de 2007 na praça Albino Hillebrand, Vereador Antonio Azir; 1756/357/07, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício parabenizando a SMEC ( Secretaria Municipal de Educação e Cultura) 
através da Secretária Elizabete Roessler de Medeiros extensivo ao grupo de orientadoras 
educacionais da rede municipal, pela realização do VII Seminário de Valorização da Vida “Adolescer 
com Prazer”, realizado no Auditório da UPF, bem como pela realização do V Seminário “ Diga Não 
sem medo de ser Pais” que se realizará em vários locais de nossa cidade, Vereador Cláudio Santos; 
1757/358/07, O Vereador  abaixo assinado, solicita  na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o Jornal Diário Da Manha e  a Radio 
Diário Am, e demais funcionários pelo excelente trabalho realizado em nossa cidade, Vereador 
Josélio Guerra; 1758/359/07, O Vereador  abaixo assinado, solicita  na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Federação Mundial de 
Jovens Lideres e Empreendedores - JCI - Junior Chamber International, incentivo proporcionado para 
as Crianças e Adolescentes de nossa Cidade em nossa cidade, Vereador Josélio Guerra; 
1759/360/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido ao 
plenário para aprovação, sejam enviados ofícios parabenizando a todos os integrantes da Diretoria do 
Programa Yacamim, pela iniciativa de implantar em Carazinho o referido projeto, que foi lançado no 
dia 12/08/07  e que terá o  inicio  suas atividades no dia 18/08/07, Vereador Josélio Guerra; 
1760/361/07, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício de congratulações ao SANTUÁRIO DA FÉ, na pessoa 
do Pr. Jonas Moura, parabenizando pela iniciativa e belíssima organização pelo evento realizado no 
dia 11 do corrente que trouxe a Carazinho o Missionário e Cantor Wellington Camargo, 
proporcionando momentos de adoração e edificação. Ao Pr. Jonas, família e membros os nossos 
melhores votos de pleno sucesso, Vereador Jaime Fragoso; 1761/362/07, O Vereador abaixo 
assinado, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício de congratulações a IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR, na pessoa do Bispo 
Sebastião Vieira, parabenizando pela iniciativa e belíssima organização pelo evento realizado no dia 
09 do corrente que trouxe a Carazinho Odres Novos, Ministério Filhos do Homem, proporcionando 
momentos de adoração a Deus e de grande  edificação para a Igreja. Desejamos ao Pr. Sebastião, 
família e Igreja, as mais ricas bênçãos e sucesso em seu Ministério, Vereador Jaime Fragoso; 
Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, uma solicitação; Presidente Vereador Vilson 
Paese; questão de ordem Vereador Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De Carli; nós solicitamos 
para apreciação em plenário para que seja suprimido o intervalo regimental e conseqüentemente 
também o grande expediente e retomarmos imediatamente a ordem do dia; Presidente Vereador 
Vilson Paese; Vereador Adroaldo De Carli, isso já é da bancada do PMDB? Vereador Adroaldo De 
Carli; da bancada do PMDB; Presidente Vereador Vilson Paese; solicito a bancada do PDT, se 
está de acordo? De acordo; bancada do PSDB? Bancada do PTB, com relação a suprimir o intervalo  
e o grande expediente; Vereador Paulo Silva; de acordo; Presidente Vereador Vilson Paese; 
havendo acordo das bancadas que compõem esse parlamento, está suprimido o intervalo regimental 
e também o grande expediente, só quero comunicar aos vereadores que na discussão de moções ou 
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requerimentos, vamos usar o tempo regimental que é de três minutos, e o à parte,  até cinco minutos 
a presidência será tolerante, e o a parte que seja objetivo, no máximo se estendendo um minuto, e 
um a parte por vereador, pode apartear várias vezes mas não o mesmo vereador, com cinco minutos 
para cada vereador para discussão, como não houve o grande expediente, até pode se ater a outros 
assuntos que pode, que não seja somente o requerimento, não tem problema que a presidência vai 
entender, solicito ao secretário então, que faça a leitura do nº e autor dos requerimentos, questão de 
ordem Vereador Jaime Fragoso; Vereador Jaime Fragoso; eu gostaria que colocasse em destaque 
os dois pedidos de informações; Presidente Vereador Vilson Paese; será colocado em destaque, 
tem um requerimento que está em vistas, e o outro será colocado em destaque vereador;  Secretário 
Vereador Paulo Silva; senhor presidente, senhores vereadores, para encaminhamento e votação em 
bloco, requerimentos: nº 2 Vereador Vilson Paese; nº 3 Vereador Felipe Sálvia; n º 4 Vereador Vilson 
Paese; nº 6 Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente para discussão e votação em bloco, nº e 
autor dos requerimentos; 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; está em 
discussão  os requerimentos com as urgências já aprovadas, para discutir Vereador Felipe Sálvia; 
Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que assistem a reunião 
na casa do povo na noite de hoje, em especial a juventude do PDT, senhor presidente entrei com 
dois requerimentos aqui, um voltado para autoridades de Brasília, presidente da Republica, 
deputados federais, senadores, lideres de bancadas no senado, no Congresso, com relação a CPMF, 
contribuição provisória sobre movimentação financeira, foi criada, senhores vereadores, pessoas que 
assistem, voltada para a saúde, e a saúde está um caos no país e todo mundo está vendo isso, 
somente no ano de 2006 foi arrecadado trinta e dois bilhões, no primeiro trimestre desse ano foi 11 
bilhões, rios de dinheiro, senhores vereadores, e a saúde numa calamidade total, querem de novo, 
prorrogar este imposto que falam em contribuição, não dá mais para agüentar como nós estamos 
vivendo a situação deste país quando o pobre entra em fila para tirar consulta, fazer exame, um 
exame demora quatro meses para conseguir, até seis meses ou até um ano para conseguir o exame, 
e esse dinheiro, esse imposto que foi criado voltado somente para a saúde, para curar, na verdade 
está envenenando, por isso senhores vereadores, eu espero na noite de hoje a aprovação desse meu 
requerimento que vai para todos lideres lá em Brasília, congresso, senado, até para o Lula, para ver 
se sensibiliza todos os vereadores do estado inteiro estão fazendo isso para ver se nós conseguimos 
acabar com esse imposto, e vai ser difícil, a gente tem que tentar ao menos, também senhores 
vereadores, quanto a enturmação, que o governo da Yeda Crusius está tentando fazer e vai fazer, eu 
estou fazendo a minha parte, sou totalmente contrário, eu não acho justo ir em uma sala de aula de 
25 ou 30 alunos, tem que juntar mais uma de 25 ou 30 para ficar 60 alunos, numa sala de aula, como 
é que o professor vai poder atender tanto aluno, nós não podemos economizar, senhores vereadores, 
na educação, na educação é a única coisa que não dá para economizar, e saúde e querem com isso 
acabar com os contratos, essa é a jogada, os contratos que muita gente tem, trabalha, querem 
acabar, querem economizar, mas eu acho que essa não é a medida certa, porque isso vai mexer com 
professores, e tem professor aqui, sabe disso, não é fácil dar aula para 30, 35 alunos, imagina para 
50, 60 alunos, então eu tenho certeza que não foi consultado o conselho pedagógico, não houve uma 
consulta para os professores, e a maioria dos professores são contra, então também é um 
requerimento que peço a aprovação, e senhores só  para acabar, é sobre o pedido de informação, 
vossa senhoria sabe que a imprensa através do Diário da Manhã mas precisamente da Nádia, no 
Diário da Manhã que gosta de fazer isso e faz isso, eu não condeno,eu acho justo, vossa senhoria 
informou a diária dos vereadores no 1º semestre, hoje pela manhã o senhor informou, estava o 
Serginho aí, o prefeito também informou, não tem nada para esconder, informou também, a diária dos 
prefeitos, dos secretários, servidores, e eu também quero saber senhores vereadores, do pessoal da 
eletrocar, dos diretores da eletrocar, da área jurídica, nada mais justo, que todo mundo tem 
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transparência para dizer quanto gastei de diária, eu acho que a Eletrocar, que é do povo, também 
tem que prestar esclarecimento, era isso senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; 
continua em discussão os requerimentos e para discutir Vereador Paulo Silva, mas antes que o Paulo 
Silva se pronuncie, registrar a presença também do José Antonio de Quadros, o nosso amigo 
Teixeira, diretor do departamento da secretária de obras, seja bem vindo Teixeira, nosso amigo, 
nosso irmão, com a palavra Vereador Paulo Silva para discutir os requerimentos; Vereador Paulo 
Silva; senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar a imprensa, quero cumprimentar 
os senhores servidores, cumprimentar o Tio Pisca, satisfação recebê-lo, hoje o senhor investido 
desse cargo muito importante para minha satisfação, nessa longa data dessa amizade que é peculiar 
a você, boa sorte Pisca, também quero cumprimentar meu particular amigo gauchinho, satisfação 
meu irmão, sinta-se à vontade, vai treinando, vai ensaiando vivente, te boleie e venha, e é claro 
cumprimentando também o Teixeira demais pessoas aqui presentes, oportuno o Vereador Felipe 
Sálvia pela sua colocação, venho nesse momento dizer que de que o país realmente está vedado de 
um luto total, quando 32 bilhões se joga na vala comum e que lamentavelmente parece que o povo 
está na sua morte prematura, parece que está realmente morrendo aos poucos, quando nós 
observamos lamentavelmente os hospitais todos numa quebradeira total, o nosso hospital de 
Carazinho sobrevive a trancos e barrancos, a remuneração através da tabela do SUS é vergonhoso a 
questão dos remédios, aqueles remédios contínuos e é realmente da farmácia especial aquela lei 
federal aquela que dizem que tem que vir do governo federal não vem bulhufas nenhuma, mas 
pasmem senhores, pasmem senhoras, nós temos um pouco de culpa, porque hoje nós não vimos, 
não ouvimos, um deputado sequer representante aqui do nosso torrão, do nosso garrão, defender o 
Rio Grande do Sul, lamentavelmente não é porque é do PSDB, nós tínhamos um que estava 
engatilhando mas lamentavelmente, Vereador Felipe Sálvia, um grande guerreiro, parece que passou 
rapidamente, e Deus o levou e foi morar no andar de cima, e hoje, não é porque nós aqui não temos 
a defesa de partido, não temos nenhum representante Déio, e n[os conversávamos sábado, 
dificilmente Carazinho vai ter um representante na esfera federal, porque nós, o povo, não sabe votar, 
o povo não sabe votar, e vou explicar porque, é inadmissível, gente, em Carazinho, aí beleza, eu 
sempre tenho batido nessa tecla, a menina bonita de olhos azuis, que é só beleza e não faz bulhufas 
nenhuma, está preocupada agora em preocupada agora em defender a tese  do casamento entre o 
mesmo sexo, isso é lamentável, isso é triste, não temos um representante gaúcho para dizer, chegar 
lá e meter os peitos  na água, parar com essa baderna, 32 bilhões, onde é que está esse dinheiro, 
isso é um roubo, bilhões, estão nos roubando todos os dias, e o povo continua com a sua cegueira, o 
povo não pode continuar sendo cego, só sente a necessidade quando vai na fila do SUS, sente a 
necessidade quando pega a receita, vai pegar  o medicamento e esse medicamento continuo não 
tem de onde vir, minha gente, porque vai bater onde, nos gabinetes dos vereadores, lá no gauchinho, 
lá não sei quem, e aí eu te pergunto, cada momento os hospitais estão lotados de pessoas com 
problemas psiquiátricos, problemas de depressão, etc, etc, quanto é que custa um medicamento de 
uso continuo para pessoa que tem realmente problema de desvio de conduta, de desvio nessa 
questão psiquiátrica, quanto é que custa, isso a gente fica muito triste, então isso aqui não pode mais 
continuar, e o povo é culpado, dificilmente Carazinho terá o seu representante, não precisamos puxar 
brasa para o nosso assado, nós temos que parar de ser ignorantes e defender a tese partido, o 
partido no grande momento de nós analisarmos  é um todo, o partido é o povo, mas o povo tem que 
aprender muito, lamentavelmente estamos pagando por isso, todos nós, parabéns Felipe Sálvia pelo 
seu requerimento, peço permissão para assiná-lo junto; Presidente Vereador Vilson Paese; 
continua em discussão os requerimentos, para discutir Vereador Luiz Leite, bancada do PDT; 
Vereador Luiz Leite; senhor presidente, senhores vereadores, servidores da casa, imprensa escrita 
e falada, demais lideranças que se encontram nesse plenário hoje,  servidores públicos, a juventude 
do PDT que se encontra também nessa noite, até para valorizar o requerimento do meu colega Felipe 
sálvia, que é sobre a CPMF, estão querendo aí votar mais uma vez,  mais uma prorrogação, então 
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virou mania nesse país achar subterfúgios e outros mecanismos para aquecer a economia popular, 
para nós continuarmos vendo a deficiência na saúde, na habitação, na segurança pública, na 
educação e em tantos outros segmentos, em tecnologia para o campo, então hoje o nosso país, 
quanto mais impostos cria, para achatar ainda mais e prejudicara nada mais quem trabalha nessa 
nação, quanto mais eles criam mecanismos para arrecadar fortunas nesse país, nem na saúde nós 
temos, menos habitação, menos educação, menos segurança pública, isso é uma verdade que não 
se pode esconder, hoje a CPMF np nosso país aí, são bilhões e bilhões de reais, para não ser 
investido em lugar nenhum, ou até posso dizer, muito bem investida nas cuecas de alguns 
parlamentares, de alguns assessores, nas malas, nas contas do exterior, hoje gente, se o nosso país 
tivesse uma política séria, administrativa, eu digo para vocês, em 15 ou 20 anos, seriamos o primeiro 
do ranking mundial, em termos de economia, porque é um país que produz tudo, é um país onde a 
tecnologia por mais deficitária que seja, por mais deficiente que seja, ainda nos dá condições de 
trabalhar nesta nação, mas por meios próprios, porque os incentivos do governo federal do estado 
são quase zero para quem produz, experimentem hoje abrir uma empresa por mais que seja uma 
empresa particular de qualquer cidadão que aqui se encontra, ele já inicia, sem ele saber, com um 
sócio poderoso que leva em torno de 60% da sua receita em encargos, em tributos, então esse é o 
país que nós vivemos, este é o estádio da nossa federação que nós vivemos, por isso que eu digo, 
hoje eu dizia para o Vladimir, e disse para o Azir, na visita que ele me fez no gabinete, eu gostaria de 
ainda ver uma capacidade administrativa voltado para os interesses do crescimento da nossa 
economia local, estadual e federal, ver um administrador a nível de estado que se preocupe com 
nossos municípios, que não fique discutindo projetos para dispersar para o conhecimento do nosso 
povo e o grande problema que estamos enfrentando hoje que é a falta de geração de empregos, que 
é o fortalecimento das empresas, da agroindústria, dos produtores rurais e desta forma o país 
caminha, e o estado por pertencer a essa  federação caminha junto, só para encerrar senhor 
presidente, os bancos que hoje levam fortunas do povo brasileiro e que muito pouco dão de retorno, 
em torno de 52 a 53 bilhões de reais só em tarifas, taxas cobradas dos correntistas, é por isso gente 
que eu acho, só trabalhem com bancos quem realmente precisa, porque quem não precisa, a cada 
dia contribui mais para essa ladroeira caracterizada que aí está, taxa sobre taxa, em tudo que vocês 
imaginarem, porem só tem uma instituição que lucra neste país, que é a instituição dos banqueiros, 
era isso senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, Vereador 
Adroaldo De Carli, bancada do PMDB para discutir; Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, 
colegas vereadores, imprensa aqui presente, em especial o Diário da Manhã, funcionários dessa 
casa, saudação especial ao Tio Pisca que está assumindo a função de diretor de expediente da casa, 
seja bem vindo, demais pessoas presentes, amigos do partido do PMDB também, senhor presidente 
gostaria de me ater não só nos requerimentos que dei entrada na noite de hoje, mas como não 
tivemos o grande expediente, também me utilizar desse espaço para darmos uma resposta do pedido 
de informações aprovado por essa casa, de autoria minha e do colega Déio do PMDB, a respeito do 
concurso público realizado no município de Carazinho o ano passado, tendo em vista que a força 
tarefa, empregada pelo ministério público esteve em Carazinho também visitando e também 
buscando alguns documentos desse concurso junto à empresa que foi vencedora para fazer esse 
concurso, executá-lo, então nós pedimos essa informação, foi aprovada por essa casa, nós temos 
aqui a resposta do executivo e nós gostaríamos também, brevemente de fazer algumas colocações, 
já que eu e o Vereador Déio que fomos os autores do referido requerimento, pedido de informação, 
comentarmos sobre ele, nós temos aqui, todas as nossas questões foram respondidas a contento, 
foram quatro empresas que se interessaram pelo concurso, ganhou a de melhor preço, inclusive a 
nossa universidade UPF está junto, numa dessas quatro, nós tivemos aí também todos os inscritos 
com as suas devidas notas aplicadas na prova, os fiscais de prova também, quem são os fiscais, as 
suas assinaturas, cargo por cargo, também as provas para os referidos cargos, cartão de respostas, 
nós realmente constatamos que esse concurso teve a lisura completa, transparente, nós observamos 
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também que muitos funcionários atuais, cargos de confiança, que estão exercendo função no 
executivo Municipal, prestaram concurso público, a gente conhece pelo nome aqui, e eu diria que 
quase todos não tiveram êxito na aprovação, o que demonstra que realmente não houve assim nada 
que possa levantar suspeita a respeito da aplicação da prova, da prova em si, e também dizer que 
acredito eu, que a força tarefa esteve aqui presente em nossa cidade, ficou evidenciado isso, 
presenciado por muitas pessoas de nossa cidade, acredito eu que tenha sido por ter realizado o 
concurso naquela época quando demais empresas também executaram concurso em outros 
municípios da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado, então evidentemente se incluiu junto, 
mas eu quero deixar aqui que fico tranqüilo, passar aos meus colegas vereadores que aprovaram o 
meu pedido de informação que o concurso foi feito de maneira transparente, o nosso entendimento 
de que todos tiveram a liberdade de fazer a inscrição, todos fizeram as suas provas, e realmente os 
que foram merecedores, tiveram a pontuação mais alta foi os que foram aprovados, tanto é que não 
houve de nossa parte, não chegou até nós nenhuma reclamação de quem não foi aprovado no 
concurso por ter achado estranho a sua não aprovação, muito pelo contrário, consultei várias 
pessoas aqui, muitas conhecidas minhas, prestaram concurso que não passaram, não tiveram êxito 
na sua provação e reconhecem que não tiveram porque não foram bem nas provas, então nós 
deixamos aqui o meu agradecimento aos colegas que me auxiliaram na provação desse pedido de 
Informação, também demonstrar que o executivo fez o seu papel, também responder da maneira que 
foi solicitado, acredito que esse papel, os vereadores dessa casa, tranqüilizar também a comunidade 
de que agiu corretamente o município, esta empresa também de Carazinho que realizou a execução 
do concurso, no meu entendimento foi tudo 100% como determina a lei, e realmente passou quem 
mais estudou, dói merecedor quem teve uma pontuação melhor, então nós nos sentimos tranqüilos 
senhor presidente, está aqui a nossa resposta a esse pedido de informação, meu muito obrigado; 
Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Adroaldo De Carli, tu trouxeste para nós aqui a 
resposta do pedido de informação, a presidência concedera um tempo se vossa excelência assim 
precisar para discutir o seu requerimento, muito importante que você trouxe ao conhecimento dessa 
casa o pedido de informação; Vereador Adroaldo De Carli; nós queremos também falar um pouco 
do requerimento apresentado nessa noite, a presidência da republica, ao ministro da educação, 
preocupados também com o estudante universitário, nós tivemos aí, temos o sistema de aprovação 
do crédito educativo, e nós observamos que muitos conseguem a sua formatura, conseguem se 
formar na universidade, mas infelizmente não conseguem um local no mercado de trabalho, o que 
dificulta muitas vezes o pagamento desse crédito educativo, por isso nós solicitamos ao executivo 
nacional, o nosso presidente, o ministro da educação que analise a possibilidade de termos um 
desconto efetivo nesse débito que tem todos esses alunos que prestaram a universidade, passaram, 
estão com o diploma na mão, mas não tem culpa por não ter um mercado de trabalho que abre as 
portas para ele poder executar aquilo que aprendeu, muitos precisam de mais tempo, um ano, dois 
anos, para ter a sua colocação no mercado de trabalho, então isso também é responsabilidade do 
governo federal que deve também incentivar a formação do terceiro grau, mas também que haja 
oportunidade, porque não há nada mais triste que ver alguém se formar num determinado curso e 
trabalhar, efetivamente numa outra área que não tem nada haver com o curso que prestou às vezes 
quatro ou cinco anos nos bancos universitários das universidades, por isso nós queremos que o 
executivo faça uma análise e que dê um desconto que muita coisa, senhor presidente, é taxa de 
inadimplência, juros muitas vezes abusivos, e pode ser muito bem dado um desconto para essa 
pessoa poder quitar o seu débito e dar continuidade a sua vida profissional, era isso senhor 
presidente, senhores vereadores, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua os 
requerimentos em discussão, para discutir Vereador Cláudio Santos bancada do PSDB; Vereador 
Cláudio Santos; senhor presidente, colegas vereadores, Serginho do Diário da Manhã, demais 
pessoas que já foram nominadas anteriormente, então ouvindo Vereador Adroaldo De Carli, suas 
colocações referente à questão dos universitários, tem muitos, e tem várias funções, que até 
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conseguirem formar clientela, nesse mercado competitivo que está, realmente é uma dificuldade 
muito grande, mas por outro lado Vereador Adroaldo De Carli, Vereador Vilson Paese, presidente, me 
deixa preocupado quando hoje pela parte da tarde recebi uma ligação de Passo fundo, me 
convidando para participar de uma reunião, sobre a universidade federal na quinta-feira que vem em 
Passo fundo, já participei umas três semanas atrás, em Passo Fundo também, de uma reunião que é 
conduzida pelo  Vereador Juliano Ross, do PCdoB de Passo Fundo, relacionado a Universidade 
federal, e nós aqui em Carazinho que fomos para a calçada colhendo assinaturas pela universidade 
federal norte e que em seguida se transformou em universidade federal do mercosul, eu fiquei 
surpreso quando me convidaram para a reunião dizendo que algumas pessoas de Chapecó vem 
trazer informações referentes à universidade federal do mercosul, então universidade federal metade 
norte esqueça que não existe mais, e o que nós fizemos aqui em Carazinho aquele movimento não 
acontece mais, que fica sem duvida alguma o nosso sentimento por isso, mas mais sentido ainda, 
senhor presidente, junto com os demais vereadores e nós somos batalhadores por isso, quando eu 
ouvi nessa reunião em Passo Fundo, do Vereador Juliano, de que nós enquanto liderança, devíamos 
nos somar aos movimentos, e aí exemplificou, o MST, via campesina, e outros que tem muito mais 
força para conseguir uma universidade federal enquanto movimento do que nós enquanto autoridade, 
tudo voltado para via campesina e para o MST, eu acompanhei o final da reunião até por educação, 
mas prometo que não vou a essa em Passo Fundo, até por que não tem mais, virou gozação, mas 
tem quem sabe presidente, colegas vereadores, talvez uma solução, com tanto  dinheiro que seria 
para a saúde, com relação a CPMF que não vai, o quanto se gastaria para construir uma 
universidade federal, o quanto acredito eu poderia ser investido pelo governo federal em mais compra 
de bolsas nas universidades particulares, para carentes poderem também fazer essa universidade, 
eu acredito que ao invés de construírem e ficar aí passando conversa, deixando nós confiantes de 
que talvez pudéssemos trazer uma universidade para cá, e até a eleição, antes da  eleição para 
presidência,  mudou-se completamente o discurso, e aí tornou-se universidade federal do mercosul, 
talvez se sair para Chapecó, pega parte de Santa Catarina, parte do Paraná e Rio Grande do Sul, 
poderia quem sabe através do ministério da educação se estudar um pouco melhor essa 
possibilidade da compra de bolsas para pessoas carentes então fazer uma universidade particular, é 
uma forma que você tem de também cursar uma universidade sendo pago pelo governo federal, 
pagar, se manter numa universidade federal, quem sabe as soluções estão aí, e não queiram de 
repente as nossas autoridades mais lá de cima fazer isso, eu quero crer que essa prorrogação da 
CPMF ela vai deixar de ser uma prorrogação e vai passar a ser definitiva, porque errado era, e não 
falando partidariamente, mais errado era o governo FHC, quando trouxe essa CPMF, mais errado 
ainda era quem criticava antes principalmente do PT, aumentou a alíquota transitória ela passa a ser 
definitiva, então para que a gente não tenha mais surpresas, acredito que podemos até espernear, 
reclamar, que é essa a nossa função, e favor do povo, mas essa é uma atitude que já é 
definitivamente tomada, e que não vai mais ser estudada para que seja prorrogada, ela vai passar 
sem duvida alguma em definitivo e a saúde continua aí cada vez mais um caos e não é só a 
dificuldade que temos em Carazinho, outros municípios que nem hospital público tem, tem municípios 
que a gente ouvindo falar em nome do município tem grandes recursos e nem hospital público tem, 
se quiser tem que ser internado pelo SUS, quando há vaga porque o hospital é particular, então 
realmente a situação é difícil, fica o registro da Câmara de Carazinho, mas eu acredito que lá em 
cima já esta tudo definido e deve passar de provisória a definitiva a CPMF, mas fica aí a nossa 
reclamação com os demais vereadores, presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; continua 
em discussão, para discutir Vereador Antonio Azir, bancada do PTB; Vereador Antonio Azir; senhor 
presidente, senhores vereadores, pessoas que assistem a reunião na casa do povo, a juventude do 
PDT, ao Teixeira, ao Juca, ao Fio, grande líder lá da São Sebastião, Serginho, nosso amigo 
jornalista, Leandro, as demais pessoas a nossa saudação, eu quero inicialmente parabenizar a 
atitude do Vereador Adroaldo De Carli, e tenho comentado que o Vereador Adroaldo De Carli é o 
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diferencial nesta casa, pelo seu conhecimento, pelo seu discernimento, pela sua coerência e pela sua 
postura, porque realmente os pedidos de informação quando aprovados, suas respostas, muitas 
vezes nem os próprios vereadores que aprovaram ficam sabendo do conteúdo das respostas, muito 
menos a comunidade, nos tranqüiliza saber que o concurso realmente teve a lisura que o senhor 
apresentou nessa tribuna, até para tranqüilizar as pessoas que foram reprovadas no concurso e 
também aquelas que foram aprovadas, que muitas estavam até temerosas numa eventual anulação 
deste concurso e perderem os cargos que já estão ocupando, assim como também demonstra que 
aqui em Carazinho está empresa que é daqui realmente trabalhou com seriedade, minha 
manifestação de apreço ao Vereador Adroaldo De Carli, Vereador Felipe Sálvia colocava nesta 
tribuna e vem também de encontro ao meu pensamento que esta formula encontrada para reduzir 
custos na educação é um retrocesso, nos dias de hoje, na evolução que nós temos, infelizmente com 
essa medida nós estamos retornando a mais de trinta anos atrás, eu me recordo que quando iniciei 
estudar no interior, era da 1ª série a 4ª série todos na mesma sala, realmente fica muito difícil para 
alunos e para professores terem um ensino de qualidade nesta sistemática, além dos números de 
alunos, que será bem maior que o sistema atual, também juntar 6ª série com 7ª série, com 8ª série, 
creio eu que ser um prejuízo enorme para educação do nosso estado, o estado se encontra numa 
situação muito difícil mas creio que está não é a mais adequada, também me reporto a respeito do 
CPMF, contribuição está que com certeza não será revogada, até porque o executivo não tem onde 
buscar os recursos para aplicar onde esta sendo canalizado a CPMF, porque boa parte dele está 
canalizado na saúde, apesar de não ser a sua totalidade, contribuição essa que sem duvida nenhuma 
vem realmente aumentar ainda mais o custo de vida do nosso povo, porque ela dá um reflexo no 
preço final de todos os produtos, eu até lia numa reportagem, que dois % em todos os produtos que 
nós consumimos é o reflexo do CPMF, então infelizmente nosso país possui das cargas tributárias 
mais pesadas e pelo que se observa vamos continuar ainda carregando este grande fato que é a 
grande tributação, do empresário mas também de todos consumidores, e cada produto que nós 
estamos adquirindo, nós estamos pagando uma grande quantia referentes a impostos, e o piro de 
tudo que a gente não vê no dia a dia aplicação e o retorno desses impostos para a nossa população, 
se a gente visse um retorno nós até concordaríamos com os impostos, mas a gente não vê nenhum 
serviço eficiente, e na ultima Veja, só para concluir senhor presidente, semana passada, ali tem uma 
fotografia que é muito preocupante do Brasil, onde fala do caos aéreo mas também do caos das 
rodovias, das ferrovias, dos portos brasileiros enfim de toda infra-estrutura do nosso país, isto é muito 
preocupante, obrigado senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em 
discussão, para discutir Vereador Jaime Fragoso, bancada do PSDB; Vereador Jaime Fragoso; 
cumprimento senhor presidente, colegas vereadores, pessoas amigas que estão no plenário, 
imprensa escrita e falada, meus cumprimentos aos funcionários da casa também, também quero me 
reportar sobre o CPMF, nós como vereadores, quase todos os dias a gente recebe pessoas no nosso 
gabinete precisando muitas vezes de um atendimento, ou ajuda de alguma coisa para essas pessoas 
mais necessitadas, hoje mesmo recebi uma senhora  com uma criança de 10 anos, que estava com 
problema grave, uma marcação de consulta em Porto Alegre, porque não tem a especialidade em 
Carazinho, somente para janeiro do ano que vem, essa criança não tem o que fazer, eu acho até 
horrível lutar muitas vezes para as pessoas carentes tentando ajudar e não tendo o que fazer, nós 
como vereadores temos muito é que lutar até contra essas pessoas  que vem mentir muitas vezes, 
vocês não brigam por nós, eu a outra vez até que me reportei, sobre os deputados e eles falam ou se 
defendem a si próprios, e deixam de cuidar o povo fora, e não fazem nada a não ser por eles 
mesmos, ou seja, brincam com o povo e nada, a CPMF, ela não é um imposto, é um tributo, a nossa 
constituição prevê os impostos que seria o município uma parte, estado uma parte, e um pouco com 
o governo federal,  então não vem nada para os municípios, nem para o estado, nada, fazem o que 
querem com a CPMF, os valores correspondentes estão defasados a mais de três anos, só para ter 
uma idéia uma consulta paga pelo SUS chega a R$ 7.80 o município  com recursos próprios paga R$ 
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20,00 para os médicos, não sei até quando que os municípios vão agüentar, não sei, nós lutamos, 
falamos do executivo, mas estão fazendo a parte deles, não tem que lute até pelos municípios, até 
porque eles estão fazendo de tudo para tentar buscar mais recursos, nós estávamos falando, eu ouvi 
acho que foi o Paulo Silva que falou sobre o deputado Julio Redeck, e me chamou a atenção porque 
eu tenho um oficio, uma circular, que eu recebi no dia 13 de julho, do Júlio Redeck, onde ele estava 
fazendo um comunicado que ele conseguiu uma emenda de R$ 200.000,00 para o nosso hospital, na 
nossa cidade, então com muita atenção o que diz “aqui:”esclareço que tal visão contou com meu 
irrestrito apoio como parlamentar e líder da minoria da casa, continuando a disposição e aproveitando 
o ensejo para renovar votos de saúde e paz”, está assinatura dele aqui, quatro dias depois ele veio a 
falecer naquele trágico acidente, lamentável, um grande líder do estado do Rio Grande do Sul que 
nós precisamos, como foi comentado, rapaz novo, perdeu a sua vida, também quero me reportar 
sobre um oficio que veio do sindicato dos comerciários de Carazinho, e senhor presidente eu quero 
ler na integra, para os colegas vereadores entenderem sobre o que foi, poucos dias atrás, eu não sei 
se faz 15 ou 20 dias atrás, um mês atrás, foi feita uma reunião, sobre a abertura do comércio no 
sábado à tarde, comércio esse de livrarias e papelarias, e o Ivomar de Andrade, o Tomate, presidente 
do sindicato, se pronunciou ao contrário, mas o que é esse oficio, quando terminou a reunião eles 
disseram que estavam em tratativa com o comércio varejista, sindicato dos comerciários e sindicato 
varejista, então eles”. mandaram “. um oficio de um acordo, que diz o seguinte:” o sindicato do 
comercio de Carazinho juntamente com o comercio varejista acordaram em dois sábados à tarde o 
horário de funcionamento das livrarias e papelarias para o mês de fevereiro de 2008, o documento 
assinado pela presidente da classe trabalhadora, Ivomar de Andrade, e da classe empresarial, 
Hercelino Lopes, prevê o funcionamento somente nos dois segmentos citados acima, nas tardes dos 
dias 16 e 23 de fevereiro de 2008, o acordo que foi firmado em convenção e....em 30/05 e tem seu 
término em 30/08 e não se estende aos demais segmentos do comércio da cidade” agora vem o que 
eu quero colocar, “ o acordo não prevê mudança co código de posturas do município, e se isso 
ocorrer será totalmente de vontade dos vereadores, e não por acordo desses sindicatos, sindicatos 
esses que possuem representatividade legal para deliberarem sobre o horário de abertura do 
comércio”. No meu entender, não tem lei esse acordo, ou seja, os fiscais da prefeitura se estiver 
aberto eles podem multar, hoje de manhã nós recebemos uma comissão junto com o presidente, a 
gente atendeu, e a reivindicação deles, primeira, reclamam que eles nem sabiam desse acordo, 
souberam por jornal, e segundo que eles não estão de acordo, e eles pleiteiam que seja aberto todos 
os sábados, eu quero tomar a liberdade presidente, ficamos de estudar o assunto, mas não nos 
comprometemos em fazer essa lei, seria isso senhor presidente, muito obrigado; Presidente 
Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir Vereador Déio bancada do PMDB; 
Vereador Josélio Guerra; senhor presidente, senhores vereadores, público presente, cumprimento 
meu grande amigo Paulo, em nome dele cumprimento todas as pessoas presentes aqui, imprensa, 
senhor presidente, eu ia discutir as moções, mas aproveito já de antemão esssa oportunidade e dizer 
ao amigo Felipe, a quentão do requerimento dele, e dizer aos nobres pares que eu vejo que a 
piramide dos impostos, da distribuição dos impostos, ela está inversa senhor presidente, que hoje o 
governo federal retém mais de 60% do que é arrecadado de impostos, governo estadual fica com 
20%, os municípios no máximo com 14%, eu vejo que está ai inverso essa pirâmide, deveria ser ao 
contrário, o municipio deveria ficar com a fatia maior, o estado também com uma fatia maior do que o 
governo federal, proque estive acompanhando meu colega Vereador Adroaldo De Carli, os debates, 
os depoimentos, com vossa excelência, da OAB, sobre a corrupção, a gente vê que a Corrupção a 
nível federal ela está tomada, aqui o governo federal está genericamente corrompido, pelo fato donde 
de detém o maior numero de recursos arrecadados impostos, e a única forma de a gente reverter à 
situação é reverter então o quadro dos impostos, também aqui fiz uma moção, senhor presidente, a 
empresa jornalística Diário da manhã, pelos trabalhos, trabalho investigativo, agora pouco estava 
aqui o amigo, o Anselmo, do PDT, onde esteve juntamente comigo lá em um debate, na rádio onde 
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ela abre seu espaço para debates, para a comunidade que é muito importante, então a empresa 
jornalística Diário da manhã, fiz essa moção, uma moção à JCI, pelo concurso de oratória, 
internacional muito importante, o I do internacional, também fiz uma moção senhor presidente ao 
programa Yacamim, a todos integrantes, toda diretoria, que foi lançado domingo não pude me fazer 
presente lá pelo fato de estar no velório da irmã do deputado, dizer que é muito importante o trabalho 
que está sendo desenvolvido pelo Yacamim, prevenindo através de oficinas o uso de drogas e álcool, 
também senhor presidente, essa moção também fiz ao prefeito de Passo Fundo, Airton Dipp, que 
tenho até inveja do prefeito, pelo projeto que mandou para o legislativo, encaminhado ao legislativo o 
projeto do nepotismo cruzado entre os poderes, deixando uma transparência a todo o povo de Passo 
Fundo, o qual esse vereador vem desde o inicio do mandato cobrando da atual administração este 
projeto, então o prefeito Airton Dipp, pelo todo trabalho que vem fazendo, na cidade de Passo Fundo, 
que a gente acompanhou, acompanha através da imprensa, que está trabalhando muito pelo 
município, então nada mais justo que a gente parabenizar as pessoas que realmente fazem, gostaria 
de vir a essa tribuna parabenizar nosso prefeito mandando esse projeto também aqui para nós, 
município de Carazinho,que é muito importante, para a transparência dos poderes, seria isso senhor 
presidente, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao Vereador Felipe Sálvia 
que vossa excelência assuma os trabalhos da mesa para que eu possa me manifestar; Presidente 
em exercício Vereador Felipe Sálvia; com a palavra Vereador Vilson Paese bancada do PDT, pelo 
espaço de 5 minutos; Vereador Vilson Paese; senhor presidente, senhores vereadores, imprensa 
aqui presente, nosso amigo Paulo que chegou depois, também queremos saudar o Juca, o professor 
Jefferson e as pessoas já nominadas anteriormente, nossa saudação a todos, parabenizar o 
Adroaldo, também quero fazer esse registro quando nós concedemos mais tempo a vossa excelência 
aqui porque vossa excelência trouxe a este parlamento as informações que os vereadores do PMDB 
queria saber, e realmente era preocupante, todo mundo queria saber com relação ao concurso, então 
está de parabéns quando trás os fatos e nós tínhamos quase certeza que o concurso era 
transparente mas pairava dúvida, senhores vereadores hoje concedemos a imprensa, o Serginho, do 
Diário da Manhã, todas as diárias do primeiro semestre dessa casa, de vereadores e de servidores, 
para que a imprensa possa comunicar, estampar porque aqui não temos nada a esconder, de forma 
nenhuma, inclusive vai ficar fixado no quadro para que todo o povo possa ver onde a Câmara está 
aplicando o dinheiro, com transparência total, e não estamos fazendo nada mais que nossa 
obrigação, iremos sempre trabalhar dessa forma, parabenizar os vereadores que fizeram 
requerimentos, todos importantes, eu quero só falar duas palavras com relação a Bandeirantes, está 
ruim o sinal, então fizemos um requerimento, coloco a disposição de todos os vereadores para que 
assinem conosco o nosso requerimento para que Carazinho tenha o sinal melhor da bandeirantes, 
fizemos uma indicação além de outras, mas que eu quero comentar bem rápido, que eu quero falar 
sobre os três requerimentos, com relação ao meio fio, a prefeitura, Cláudio santos, Jaime, Azir, 
vossas excelências que dão sustentação ao governo, parabenizar a pintura, o Embelezamento e aí a 
secretaria de obras também, e estão aqui presentes dois companheiros da secretaria, que fazem um 
brilhante trabalho lá, que seja levantado então, porque a pintura é bonita, mas que seja levantado, e 
deixar uniforme o meio fio, porque em muitos lugares, o meio fio não aparece mais, não há 
possibilidade desse meio fio ser pintado, então para que a nossa cidade seja realmente bonita, que 
seja em primeiro lugar, padronizado o meio fio e depois sim feita à pintura, com relação a CPMF, é 
brincadeira, não são trinta e três bilhões, vai para trinta e oito bilhões, e o governo quer tudo, e esse 
tributo cruel, para a sociedade, porque não tem quem consiga cair fora, todos nós pagamos, quem 
tem conta em banco e quem não tem paga também, porque ele vem agregado, o governo agora, para 
aprovação mais uma vez que é eterna, emendas para os parlamentares, onde surge a corrupção, é 
nas emendas, aí sim vem aquele negócio do Mateus que eu às vezes costumo falar aqui, segundo 
Mateus sempre os meus se sobrar os teus, e assim vai de encontro o parlamento lá em cima, e o 
povo que se exploda, não tem saúde, e nós estamos vendo que esta tudo sucateado nesse pais, e na 
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Paraíba, que um médico para atender oito horas por dia, portanto 40 horas por semana, recebe mil e 
poucos reais por mês, quem vai atender? Então realmente está difícil, com relação ao requerimento 
do Adroaldo, que pede a redução dos valores, das pessoas que terminam a faculdade, tem um ano 
de carência, terminou a carência não arruma emprego, nesse país não tem emprego para ninguém, 
está muito difícil, você colocar o sue filho que termina a faculdade, com isso ele pede a redução de 
80%, assinei o requerimento também, e pede com propriedade, quando o estudante termina a 
faculdade sai de lá endividado, fica endividado o avalista e ele, e o Cláudio Santos aborda, serei 
rápido senhor presidente, Cláudio Santos aborda com propriedade, faculdade federal, o custo para 
um aluno dá 10 de quem estuda na estadual, então vamos dar condições para que quem não pode 
pagar, que receba bolsa, para o governo é barato, para o povo é bom, e essas pessoas endividadas 
se não querem perdoar divida que de condições  para fazer serviço comunitário, cada um na sua 
área, para pagar a divida junto ao governo federal, o governo só quer receber, só quer ganhar, mas 
não temos segurança, não temos saúde, não temos educação nesse país, e aí o povo diz, e estão aí 
às pesquisas, está bem o governo, o povo está contente, está satisfeito, eu não estou, porque eu 
nunca vi se pagar tanto nesse país e receber tão pouco, e aí o município que o Vereador Déio coloca, 
a pirâmide invertida, o município tem que arcar com tudo, quase tudo, e a união fica lá em cima, ai 
fizemos uma reunião aqui na praça coordenada pela ordem dos advogados, para banir a corrupção 
nesse país, aí a noite nós nos encontramos com o grupo, e esse grupo quase todo de intelectuais, 
com exceção desse vereador, mas todo mundo com mestrado e doutorado, me dizia o vereador, e eu 
com o crachá, que dizia minha identificação, fora corrupção, vereador, de nada adianta, não tem mais 
solução, e quando as pessoas não acreditam mais, o povo não acredita mais, o povo sem esperança, 
o povo não vai produzir, então realmente Vereador Luiz Leite, que situação estamos vivendo, é triste 
a Situação, não pode continuar, com relação a enturmação, usaram mais um termo agora, antes, na 
época do Collor  era imexivel, porque o dicionário vai aumentando as palavras, enturmação, o que é 
isso, o professor não agüenta trinta alunos na sala de aula, vai agüentar 70? 60? É brincadeira o que 
querem fazer com a educação, muito obrigado senhor presidente, senhores vereadores; Presidente 
em exercício Vereador Felipe Sálvia; devolvo os trabalhos ao Presidente Vereador Vilson Paese; 
Presidente Vereador Vilson Paese; após a palavra de todos os vereadores, todos os vereadores 
hoje discutiram, os 10 vereadores, os requerimentos, nós queremos então colocar os requerimentos 
em votação, às urgências já foram aprovadas, está em votação os requerimentos, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade; 
solicito ao Secretário Vereador Paulo Silva, que faça a leitura do nº e autor do pedido de informação, 
que será votado separadamente, antes do pedido de informação o pedido de vistas; Secretário 
Vereador Paulo Silva; senhor presidente, pedido de informação que estava suspenso tendo em vista 
o pedido de vistas; Presidente Vereador Vilson Paese; questão de ordem Vereador Luiz Leite; 
Vereador Luiz Leite; eu quero solicitar a inclusão do meu pedido de informação da data do dia 21/05 
passado, que inclusive eu retirei o pedido porque o Vereador Cláudio Santos ficou de me trazer as 
informações assim fornecessem para eles na secretaria de saúde, mas parece-me que o vereador 
não conseguiu a documentação que envolve o pedido de informação, então gostaria de pedir a 
inclusão dele para ir a votação ainda essa noite, desse pedido d informação; Presidente Vereador 
Vilson Paese; pois não vereador, nós iremos colocar, Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio 
Santos; só quero pedir um à parte vereador, quero parabenizar a maestria do Vereador Luiz Leite, 
aproveitando o momento que a bancada tem um a menos, certamente vai passar, mas a minha 
promessa Vereador Luiz Leite, era de que assim que acabasse a sindicância seria respondido, ainda 
está sendo feita à sindicância, mas se vossa excelência entende dessa forma aproveitando a 
oportunidade em que existe um a menos no plenário não há problema, não tem problema nenhum, e 
com relação a minha participação neste pedido de informação era de que assim que terminasse a 
sindicância lhe traria sem dúvida alguma porque eles estão fazendo uma sindicÂncia para isso; 
Vereador Luiz Leite; questão de esclarecimento senhor presidente, no momento em que vossa 
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excelência me solicitou o senhor não me falou que era após a sindicância, que o senhor iria 
providenciar a busca da documentação, o senhor não frisou a palavra após a abertura da sindicÂncia, 
conto com as demais pessoas que se encontram no plenário para que não me deixem em situação 
de constrangimento aqui; Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Luiz Leite, o pedido de 
vossa excelência será atendido pela presidência e iremos colocar em votação o seu pedido de 
informação, questão de ordem Vereador Antonio Azir bancada do PTB; Vereador Antonio Azir; eu 
considero intempestiva a solicitação do Vereador Luiz Leite, porque se o pedido de informações foi 
retirado, ele não está mais em pauta para ir a votação, ele tem que ser protocolado novamente, até 
no mesmo teor; Vereador Luiz Leite; retirado, Vereador Antonio Azir, na incumbência do Vereador 
Cláudio Santos trazer as informações, não foi retirado total; Presidente Vereador Vilson Paese; 
gostaria de chamar o jurídico dessa casa para tirar essa dúvida, enquanto nós iremos chamar o 
jurídico da casa para que possa dar um parecer sobre esse pedido de informação, solicito ao 
Secretário Vereador Paulo Silva, para o pedido de informação; Secretário Vereador Paulo Silva; 
pedido de informação que estava em vistas, do Vereador Felipe Sálvia, que é com referencia a 
questão da sprinter e também as vagas de cargo de comissão existentes e quanto as foram 
preenchidas e também do CMPP; Presidente Vereador Vilson Paese; está em discussão a urgência 
do pedido de informação do Vereador Felipe Sálvia, não havendo vereador que queira discutir, coloco 
em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, 
aprovada a urgência por unanimidade; está em discussão agora o pedido de informação, com as 
urgências já aprovadas,  não vereador, há o pedido de vistas sim, desculpa vereador; Vereador 
Cláudio Santos; senhor presidente, colegas vereadores, nós retornamos a essa tribuna, até para 
agradecer senhor presidente não diria a imprensa, mas agradecer a coerência, dos profissionais da 
rádio diário da manha, que atenderam a solicitação desse vereador, na ultima segunda-feira, quando 
pedi para que não fosse divulgado nada com relação a esse pedido de informação, porque nós 
tínhamos outras informações verídicas e não aquelas que haviam sido informadas na oportunidade, 
quero agradecer porque a matéria não foi veiculada, a partir de então ela torna-se sem duvida 
alguma, da vontade dos profissionais, de trabalhar em cima dela, disse na oportunidade, senhor 
presidente de que superfaturamento havia nas informações trazidas na oportunidade ao Vereador 
Felipe Sálvia, que respeito o trabalho dele nessa casa, mas que não condizia com aquilo que eu já 
havia visto, qualquer vereador tem a possibilidade  de ir até a organização e solicitar aquilo que tem 
dúvida, e nós fomos, no pedido de informação até gostaria de pegar o pedido de informação em 
mãos, porque é sério, nós temos a informação no pedido de informações de que a reforma desse 
motor estaria em R$ 25.000,00 com garantia de 2 anos, reforma esta que teria chegado a um valor 
estimado de R$ 30.000,00 então eu disse na oportunidade e repito houve sem duvida um 
superfaturamento nas informações, as informações que nós buscamos, senhor presidente, que estão 
aqui, e depois posso até mostrar as pessoas que estejam interessadas, inclusive o próprio público 
que assiste a reunião, o total desse pedido, do citado veiculo, da sprinter, chegou a R$ 13.463,91, 
repito R$ 13.463,91 sendo que R$ 5.463,51 foi para a Apomedil veículos de Lajeado, e R$ 8.000,00 a 
empresa autodemolidora Girua Ltda, que foi a compra do motor, o motor R$ 8.000,00 as peças, a 
mão de obra, custou num todo R$ 13.463,00 não vinte e cinco, quiçá trinta, o orçamento vindo da 
Apomedil que revende e tem a mecânica em Lajeado, da Mercedes, principalmente da Sprinter, veio 
o orçamento da Apomedil, com motor parcial, somente o casco do motor, e quem conhece o motor, 
somente o casco do motor, senhor presidente, R$ 7.250,00, somente o casco, o motor foi pago R$ 
8.000,00 somente o casco da Apomedil era R$ 7.250,00 com todas as peças deste item, chegou a R$ 
14.064,00 só nesses itens, segue mais as informações da Apomedil para op mesmo motor, incluindo 
mais peças para fazer a reforma deste motor, ou de um motor lá, desse motor da sprinter, R$ 
3.564,00 se alguém puder ir somando, são R$ 14.000,00 mais R$ 3.566,00 e ainda mais peças de 
um motor, desse mesmo motor da sprinter que fundiu, totalizando mais peças, em R$ 6.566,00 por 
cima, R$ 6.500,00 mais R$ 24.000,00, por cima, R$ 24.000,00 a Apomedil, autorizada enviou a 
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organização o orçamento da reforma desse motor fundido, me torno de R$ 24.000,00 a organização 
gastou R$ 13.463,00  neste motor, então está a organização ainda economizando em torno de quase 
R$ 11.000,00 com este motor que fundiu, e que não poderia ser feito porque o valor seria em torno de 
R$ 24.000,00 e com este motor comprado, pago R$ 8.000,00 ele reformado a sprinter está andando a 
partir do momento que foi reformado, que foi trazido de volta, ela está trabalhando, ela está indo a 
Porto Alegre, está indo a Erechim, ela está indo onde deva ir, por treze mil e poucos reais, quando o 
orçamento da Apromedil era de R$ 24.000,00, posso senhor presidente mostrar aos vereadores, 
posso mostrar a imprensa, posso mostrar aos servidores, posso mostrar ao público que aqui vem a 
essa reunião, porém, está aqui então aquilo que eu havia dito na segunda-feira da semana passada, 
havia um superfaturamento nas informações, e ai a preocupação desse vereador naquela 
oportunidade ainda está gravado nos anais da casa, se houvesse algo mais sério em termos de 
Câmara, com esses fatos, e com essas notas, com esses orçamentos, com esses valores, será que 
as pessoas que vieram trazer essas informações ao Vereador Felipe Sálvia, que repito, faz o seu 
trabalho, estaria depondo em algo mais sério depois de saber de que o gasto é bem inferior àquilo 
que haviam dito ao vereador de que teriam gasto? Então sem duvida alguma, de vinte e cinco a trinta 
mil reais, gastando vinte e quatro, a organização economiza R$ 11.000,00 e nós devemos convir, que 
uma economia de R$ 11.000,00 ela é, sem dúvida, considerável, para não dizer excelente, então as 
informações estão aqui conforme havia prometido, nós fomos, pedimos, nos deram, nos informaram, 
esta aqui posso passar para que cada um que queira ver em nossas mãos não há problema nenhum, 
está aqui, até faço questão de que o próprio jornal diário da manhã vejam para que se certifiquem 
daquilo que nós estamos falando na tribuna e que já havíamos falado na oportunidade passada, ou 
seja, na segunda-feira, seria isso senhor presidente então as informações, e obviamente encaminho 
desta forma o meu voto a esse pedido de informação pela rejeição porque aquelas informações que 
continham ali, principalmente no absurdo do superfaturamento do motor vimos uma economia de 
mais de R$ 11.000,00  para a cidade de Carazinho, seria isso senhor presidente; Presidente 
Vereador Vilson Paese; continua em discussão então o pedido de vistas; Vereador Felipe Sálvia; 
senhor presidente, senhores vereadores, tem razão o Vereador Cláudio Santos quando fala que não 
se pode ir a imprensa pegar um pedido de informação sem ter fundamento, eu como vereador de 
oposição, e menos que isso, sou um vereador que fiscaliza e gosto de fazer o meu trabalho, que é 
isso que o povo faz quando elege um vereador, é para fiscalizar as coisas que eles trazem até nós, e 
eu fui atrás dessas pessoas, falar com elas, e não retiram uma virgula do que me disseram, não 
retiram, são pessoas ligadas, trabalham dentro da saúde, eu não confio nesses documentos que me 
trouxeram, eu não confio nas informações, cansaram de mandar informações para essa casa, 
informações erradas, informações diretas, que passaram pelo plenário, então vou confiar em 
informações quer me trazem aqui, para mim não, não estou desconfiando de ti, as pessoas que 
passaram as informações para ti, eu estou dizendo mais, para se trocar um motor tem que passar por 
essa casa a troca, é uma troca, é um bem público, pra doar um bem público para uma entidade nós 
temos que fazer um projeto de lei, aí me diz o Cláudio santos que é o CMPP, não precisa licitação, o 
CMPP vive do dinheiro público, e nós temos sim que fiscalizar o CMPP, eu não acredito que nós não 
possa fiscalizar um órgão que vive e sobrevive, essa reforma foi toda feita com dinheiro público, eu 
não to dizendo Vereador Cláudio Santos, que o senhor me trouxe as informações erradas, eu 
gostaria que esse meu pedido passasse na integra aqui, e quem não deve não teme, se mandaram 
as informações para cá, deixa passar o pedido de informação, que se passa eu não faço mais pedido 
de informação esse ano inteiro mais, se passa esse pedido de informação hoje eu não faço mais 
nenhum pedido de informação, durante o ano todo, pode vir o Cláudio Santos, pode vir o Adroaldo de 
carli, vou dizer que está certo, vou para o rádio e digo que está certo;Vereador Cláudio Santos; 
permite um a parte vereador, eu gostaria de deixar bem claro, de que em momento algum eu duvidei 
das pessoas que lhe trouxeram a informação, e eu gostaria de que já que está registrado nos anais 
da casa, como líder do governo, nós aceitarmos esse pedido de informação, desde que vossa 
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excelência cumpra de até o final do ano não pedir mais informação, não tem problema a bancada do 
PSDB aprova este pedido de informação, desde que seja cumprida a vossa parte; Vereador Felipe 
Sálvia; só um que, eu li o pedido de informação e ele ficou um pouco dúbio, o que foi Teixeira que 
está dando risada, me achou bonito? Está rindo para mim aí, me achou bonito, senhor presidente, 
ordem no recinto por favor; Presidente Vereador Vilson Paese; por gentileza, tem a palavra 
vereador; Vereador Felipe Sálvia; eu gostaria de dizer o seguinte, que a reforma na ambulância, R$ 
30.000,00 certo? No motor, foi gasto vinte e quatro, como o Vereador Cláudio Santos disse agora, eu 
digo e repito Cláudio santos, eu não faço nenhum pedido de informações durante esse ano inteiro, eu 
digo isso aí; Vereador Cláudio Santos; vossa excelência disse que se nós aprovássemos o pedido 
de informação vossa excelência não faria mais pedido de informação até o final do ano, eu gostaria; 
Presidente Vereador Vilson Paese; vereador, Teixeira, por gentileza, tem a palavra vereador, está 
assegurada a sua palavra; Vereador Felipe Sálvia; só para esclarecer, se passar o pedido de 
informação eu não faço mais pedido de informação durante esse ano todo, não faço, está bem claro, 
o que eu quero é com relação ao pedido de informação, passou não faço nenhum pedido mais; 
Presidente Vereador Vilson Paese; vereador, só para poder entender, o vereador foi muito claro, 
passando esse pedido de informação ele diz que não faz mais pedido de informação; Vereador 
Cláudio Santos; ele não faz mais pedido de informação, esse vereador como líder do governo 
aceita; Presidente Vereador Vilson Paese; questão de ordem Vereador Jaime Fragoso; Vereador 
Jaime Fragoso; não, só uma pergunta Felipe, só para ficar bem claro, e aprova se outros vereadores 
fazer? Se outros vereadores fazer;  Vereador Felipe Sálvia; eu sempre vou aprovar pedido de 
informação porque é um ato de fiscalizar, eu não vou fazer mais; Presidente Vereador Vilson 
Paese; Vereador Jaime Fragoso, não foi isso que ele colocou, continua em discussão o pedido de 
vistas, não havendo vereador que queira discutir, para discutir, senhores vereadores eu acho que não 
havia mais necessidade de discutir, porque já esta acertado isso aqui, com a palavra o Vereador 
Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; a questão do pedido de informação as informações que 
chegaram a essa casa na ultima reunião nos preocupou e eu e o Vereador Cláudio Santos, Vereador 
Jaime Fragoso, fomos atrás das informações realmente, porque consideramos que a informação de 
R$ 30.000,00 para reforma seria um valor exorbitante, e a realidade que encontramos 
documentadamente é um valor muito aquém deste, então realmente nós temos que confiar na 
documentação que nos apresentaram, na documentação que o Vereador Cláudio Santos ofereceu 
aos demais vereadores, e também a imprensa, e sobre as pessoas que vieram aqui trazer as 
informações, talvez até tenha algum amigo meu, mas elas são covardes, e não arredo pé também do 
que estou dizendo, porque é muito fácil no anonimato, as pessoas ficarem dizendo ao vereador que 
aconteceu tal coisa, que muitas vezes não é a realidade, trazendo informações distorcidas, muitas 
vezes estão descontentes com alguma coisa no seu setor, até coloca o vereador numa situação 
difícil, porque o vereador vem na tribuna e afirma determinado fato e depois ele não se confirma, 
depois se verifica de que o vereador foi usado por estas pessoas então eu quero, faço um pedido de 
público, que essas pessoas saiam, deixem de se esconder atrás da covardia, e se apresentem, 
tragam realmente uma denuncia fundamentada, porque nenhum vereador aqui que esconder alguma 
coisa errada, se trouxer realmente e der os nomes, nós vamos utilizar essas próprias pessoas para 
fazer uma investigação realmente, adequada, que é muito simples vir aqui e dizer, não conta para 
ninguém, não fala que fui eu, tal coisa aconteceu em tal lugar, eu acho que está casa, este poder é 
muito maior, do que este leva e trás, e vereador é um cargo muito importante para ficar sendo 
utilizado por pessoas que às vezes não tem coragem de chegar e dizer aquilo que pensam, de dizer 
aquilo que esta errado ou de apontar aquilo que não está funcionando, e vir aqui trazer fofocas para 
os vereadores, que muitas vezes criam até situações desconfortáveis, era esse desabafo que eu 
queria fazer nessa tribuna, porque eu sempre gostei de falar frente a frente, sempre gostei de dizer 
aquilo que penso  olhando nos olhos das pessoas, e não gosto realmente desse tipo de atitude, que 
eu considero uma atitude covarde; Presidente Vereador Vilson Paese; não havendo vereador que 
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queira discutir, coloco em votação o pedido de vistas que é o pedido de informação do Vereador 
Felipe Sálvia, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, está 
aprovado o pedido de informação por sete votos e um contrário; o voto é pessoal não é Vereador 
Felipe Sálvia, e o vereador se vossa excelência permitir eu coloco, ele fez até um questionamento se 
o pedido de informação era só de vossa excelência, e por esse motivo eu estou respondendo até por 
vossa excelência, Vereador Jaime Fragoso, mas eu te darei questão de ordem; Vereador Jaime 
Fragoso; só para justificar o voto, que passava eu sabia que ia passar, então voto a favor; 
Presidente Vereador Vilson Paese; retira seu voto contrário e vota favorável? Então a votação foi 
por unanimidade, está aprovado o pedido de informação por unanimidade, Vereador Jaime Fragoso 
retificou a sua primeira colocação, eu solicito aos vereadores para que nós façamos um intervalo de 
cinco minutos para que nós possamos analisar aqui a ata da retirada do pedido de informação; 
Vereador Felipe Sálvia; tem mais um pedido para votar para depois votar o do Vereador Luiz Leite, 
gostaria que votasse primeiro esse pedido; Presidente Vereador Vilson Paese; então antes do 
intervalo, vamos colocar então o pedido de informação de autoria do Vereador Felipe Sálvia, gostaria 
que o secretário lesse o nº e o autor, por gentileza Secretário Vereador Paulo Silva, nº e autor do 
pedido de informação; Secretário Vereador Paulo Silva; senhor presidente, pedido de informação 
Vereador Felipe Sálvia, que deu entrada no dia de hoje nº 8, que é referente às diárias de diretores 
de área jurídica e cargos de confiança da eletrocar; Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em 
discussão a urgência do pedido de informação, questão de ordem Vereador Antonio Azir; Vereador 
Antonio Azir; senhor presidente, eu gostaria de solicitar ao vereador autor do pedido, para realizar 
uma emenda no pedido, incluir inclusive os funcionários no pedido de informação; Presidente 
Vereador Vilson Paese; havendo a concordância do autor, seja colocado então a emenda, incluindo 
os funcionários, solicito a vossa excelência que seja, o Vereador Paulo Silva pode escrever então; 
Secretário Vereador Paulo Silva; terceiro item aqui, incluindo funcionários da eletrocar, seria isso 
senhor presidente? Vereador Antonio Azir por gentileza assinar aqui a sua emenda, incluindo então, 
senhor presidente, o item três, incluir os funcionários da eletrocar; Presidente Vereador Vilson 
Paese; havendo a concordância do autor então, está em discussão a urgência, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade; está em discussão o pedido de informação 
com a urgência já aprovada, para discutir o pedido de informação Vereador Cláudio Santos bancada 
do PSDB; Vereador Cláudio Santos; quero só nesse pedido de informação dizer que a pouco já 
havia entrado em contato, nenhum vereador ouviu porque eu fui falar no celular, fora do plenário, mas 
eu havia falado com o presidente da Eletrocar, de que havia esse pedido de informação, e que nós 
iríamos sugerir que fosse enviado também, não por esta casa, para o diário da manha, as 
informações de diárias da Eletrocar, já que para a diário da manha foi enviado as diárias do 
legislativo, para a diário da manha foi enviado as diárias do executivo, então que para a diário da 
manha fossem enviada as informações referentes às diárias da eletrocar, não para a casa, acho até 
que a Câmara não precisa de um pedido de informação, pega direto lá com o diário, mas já havia 
falado com o presidente de que nós íamos fazer essa solicitação, e ele obviamente se prontificou que 
assim que fosse oficiado verbalmente ou por escrito ele estaria informando ao diário da manha 
também essas informações contidas nesse pedido de informação, mas não há problema algum 
Vereador Felipe Sálvia, como fizemos antes, vamos também votar favorável a esse pedido de 
informação, ele deve passar, e vamos todos depois ler no diário da manha, e não precisa ler aqui as 
informações que vem para a casa, mas fica só esse registro senhor presidente, nós já havíamos 
conversado com o presidente da empresa; Presidente Vereador Vilson Paese; não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade; agora eu solicito aos vereadores que 
façamos um intervalo de dois minutos a cinco minutos, somente para que eu possa ler aqui e colocar 
para os vereadores, pode ser aqui na mesa mesmo, vereadores, estamos no intervalo; retornamos a 
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reunião então e quero falar para os vereadores que a partir de hoje, solicito aos vereadores que 
sempre que for, que houver um pedido de vistas, que essa colocação atendendo o pedido de vistas, 
ou aguardar as informações seja colocado com muita clareza, retirado de pauta, te darei questão de 
ordem sempre é um direito de vossa excelência, mas a presidência já definiu senhor Vereador Luiz 
Leite, questão de ordem Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite; decidiu está decidido, eu acato, 
mas contrario ao meu entendimento; Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao senhor 
secretário a leitura do nº e autor das moções; Secretário Vereador Paulo Silva; moção nº 1 
Vereador Josélio Guerra; nº 2 Vereador Vilson Paese; nº 3 Vereador Vilson Paese; nº 4 Vereador 
Felipe Sálvia; nº 5 Vereador Adroaldo De Carli; nº 6 Vereador Adroaldo De Carli; nº 7 Vereador 
Adroaldo De Carli; nº 8 Vereador Adroaldo De Carli; nº 9 Vereador Antonio Azir; nº 10 Vereador 
Cláudio Santos; nº 11 Vereador Josélio Guerra; nº 12 Vereador Josélio Guerra; nº 13 Vereador 
Josélio Guerra; nº 14 Vereador Jaime Fragoso; nº 15 Vereador Jaime Fragoso; Presidente Vereador 
Vilson Paese; está 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, aprovadas as urgências por unanimidade; está em discussão 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, aprovadas todas as moções 
por unanimidade; solicito ao secretário que faça a leitura  do nº e autor dos projetos e também, com 
os pareceres da comissão de justiça e finanças e da comissão da ordem econômica e social; 
Secretário Vereador Paulo Silva; projeto de lei autoria executivo Municipal. P- 1.697/165/07. 
Ementa: autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da câmara Municipal no valor de 
R$ 48.000,00. Parecer da comissão de justiça e finanças: o presente projeto de lei é constitucional e 
quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Parecer da comissão da ordem econômica e social: o 
presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia. Presidente Vereador Vilson 
Paese; está em discussão o parecer da comissão de justiça e finanças, que o presente projeto de lei 
é constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor, 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 o parecer da comissão de justiça e 
finanças, coloco agora 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 por unanimidade; está agora em discussão o projeto 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, aprovado por 
unanimidade; Secretário Vereador Paulo Silva; Projeto de lei autor executivo Municipal. P- 
1.569/147/07. Ementa: autoriza desafetação de área. Parecer da comissão de justiça e finanças: o 
presente projeto de lei é constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Parecer da 
comissão da ordem econômica e social: o presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na 
ordem do dia. Presidente Vereador Vilson Paese; está em discussão o parecer da comissão de 
justiça e finanças, que o presente projeto de lei é constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada 
a opor, 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 o 
parecer da comissão de justiça e finanças, coloco agora 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 por unanimidade; 
está agora em discussão o projeto 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, aprovado por unanimidade; Secretário Vereador Paulo Silva; Projeto 
de lei autoria executivo Municipal. P- 1638/1602/07. Ementa: autoriza a concessão de auxilio 
financeiro à Câmara de dirigente lojistas de Carazinho –CDL- no valor de R$ 5.000,00. Parecer da 
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comissão de justiça e finanças: o presente projeto de lei é constitucional e quanto ao aspecto 
financeiro nada a opor. Parecer da comissão da ordem econômica e social: o presente projeto de lei 
encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia. Presidente Vereador Vilson Paese; está em 
discussão o parecer da comissão de justiça e finanças, que o presente projeto de lei é constitucional 
e quanto ao aspecto financeiro nada a opor, 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 o parecer da comissão de justiça e finanças, coloco agora 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 por unanimidade; está agora em discussão o projeto 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, aprovado por unanimidade; Secretário 
Vereador Paulo Silva; projeto de lei autoria executivo Municipal. P- 1.396/135/07. Ementa: autoriza 
concessão de auxilio financeiro à Associação desportiva Olímpica, no valor de R$ 3.000,00. Parecer 
da comissão de justiça e finanças: o presente projeto de lei é constitucional e quanto ao aspecto 
financeiro nada a opor. Parecer da comissão da ordem econômica e social: o presente projeto de lei 
encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia. Presidente Vereador Vilson Paese; está em 
discussão o parecer da comissão de justiça e finanças, que o presente projeto de lei é constitucional 
e quanto ao aspecto financeiro nada a opor, 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 o parecer da comissão de justiça e finanças, coloco agora 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 por unanimidade; está agora em discussão o projeto 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, aprovado por unanimidade; Secretário 
Vereador Paulo Silva; Relatório contábil julho de 2007. autor legislativo Municipal. P-1.694/162/07. 
Ementa: relatório de execução orçamentária JULHO 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 julho 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; está em discussão o parecer da comissão de controle 
financeiro e orçamentário, 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 o relatório de execução orçamentária JULHO de 2007, com o devido 
parecer já aprovado, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade; 
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 20/08/2007 as 19:15 
horas. 

 
 
 

Vereador Vilson Paese                                       Vereador Paulo Silva  
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