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Ata da Reunião Ordinária do dia 01 de outubro de 2007.....Ata 42 
 
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 01/10/2007. Convido 
o Vereador Antonio Azir 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 24/09/2007, 
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 Secretário 
Vereador Cláudio Santos para fazer a leitura do expediente da presente reunião; Secretário 
Vereador Cláudio Santos; Expediente 01/10/2007: Of. 184/07 do executivo municipal, encaminha  
projeto de lei n° 130/07 o qual autoriza abertura de credito  SUPLEMENTAR no orçamento de 2007, 
no valor de R$109.789,01, para apreciação sob regime de urgência.Of. 185/07 do executivo 
municipal, encaminha projeto de lei n° 131/07, o qual autoriza concessão de auxilio financeiro a liga 
carazinho de bocha e abertura de credito suplementar no orçamento de 2007, no valor de R$ 
3.000,00, para apreciação sob regime de urgência. Of. 186/07 do executivo municipal, encaminha  
projeto de lei n° 132/07, o qual autoriza concessão de auxilio financeiro a associação carazinhense de 
proteção aos animais – ACAPA, no valor de R$ 3.000,00, para apreciação sob regime de urgência. 
Projeto de lei de autoria dos vereadores Felipe Sálvia, Antonio Azir, João Mafalda, Cláudio Santos, 
Adroaldo de Carli e Josélio Guerra que altera o parágrafo 1° do art. 35 da lei orgânica Municipal. 
Projeto de lei complementar de autoria do vereador Jaime Fragoso que acrescenta § 7° no art. 107 da 
lei complementar n° 03/85 – código de posturas. Of. 1358/07 do Banrisul, contrato de financiamento 
conforme § 2° do art. 116 da lei 8.666/93. Of. 014/07 da Câmara de Caxias do Sul, encaminha copia 
de moção. Of. 2732/07 da Câmara dos deputados informando o recebimento de correspondência OD 
1004/07. Of. 202/07 deputado Gilmar Sosssela, acusa recebimento do OD 943/07. Convite da 
ABRASCAM, para a realização de curso de Contratos públicos. Convite do IBRAM, para a realização 
de congresso. Convite do IBRAP, para a realização de cursos. Convite da INLEGIS, para a realização 
de cursos. Convite da ASCAM, para a realização de cursos. Convite do CONVERSUL, para a 
realização de cursos. Convite do IGAM, para a realização de cursos. Convite do GDAM, para a 
realização de cursos. Convite do IVER, para a realização de cursos. Convite da UVERGS, para a 
realização do 24° curso técnico de estudos jurídicos. Convite da Assembléia legislativa, para ao 
grande expediente em comemoração ao 5° aniversario do movimento político pela unidade. Convite 
da ASCAMAJA, com edital 0008/07 para a realização de reunião ordinária em Tapera. 
Correspondência Do Sr. Roberto Maia , convidando para entrega do Troféu Obirici. 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. Diversos Comunicados da Câmara dos Deputados, informando a 
liberação de Recursos do orçamento; Presidente Vereador Vilson Paese; convido ao secretário que 
faça a leitura das indicações na noite de hoje; Secretário Vereador Cláudio Santos; indicações: 
2138/1162/07, solicita realização de operação tapa buracos na rua São Vicente de Paula, Vereador 
Paulino de Moura; 2139/1163/07, solicita a realização de operação tapa buraco na rua Padre Luiz 
Guanella, Vereador Paulino de Moura; 2140/1164/07, solicita a secretaria de obras que realize 
serviço de colocação de bueiro; 2141/1165/07, O Vereador abaixo assinado solicita que após lida em 
plenário, e deferida na forma regimental, que o setor competente da secretaria de obras realize 
recolhimento de entulhos na Rua Paulo Coutinho frente aos nºs. 253 e 340, Bairro Princesa. A 
referida rua encontra-se com muitos entulhos ao longo da sua extensão. Com as melhorias traria 
melhores condições e segurança para os motoristas conduzirem seus veículos. Segue fotos em 
anexo, Vereador Adroaldo De Carli; 2142/1166/07, O Vereador abaixo assinado solicita que após lida 
em plenário, e deferida na forma regimental, que o setor competente da secretaria de obras realize 
trabalhos de melhorias no trecho do asfalto e operação tapa buracos na Avenida Flores da Cunha, 
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frente aos nºs. 2320 (Loja Grazziotin) e 2339 (Carazinho Veículos), Bairro Centro. A referida avenida 
encontra-se com muitos buracos e desnível no asfalto nesta região, danificando os veículos após 
caírem nos mesmos. Com as melhorias traria melhores condições e segurança para os motoristas 
conduzirem seus veículos, Vereador Adroaldo De Carli; 2143/1167/07, O Vereador abaixo assinado 
solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, que o setor competente da 
secretaria de obras realize trabalhos de limpeza, capina de inços, patrolamento, cascalhamento na 
Rua Fernando Ferrari, Bairro Conceição. A referida rua encontra-se com muitos buracos e inços. 
Com as melhorias traria melhores condições e segurança para os motoristas conduzirem seus 
veículos e pedestres circularem, Vereador Adroaldo De Carli; 2144/1168/07, O Vereador abaixo 
assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, que o setor competente 
da secretaria de obras realize limpeza, capina de inços e melhorias no trecho do asfalto da Rua 
Albino Guerardht, Bairro Princesa. A referida rua encontra-se com muitos buracos ao longo da sua 
extensão, muitas vezes danificando os veículos. Com as melhorias traria melhores condições e 
segurança para os motoristas conduzirem seus veículos, Vereador Adroaldo De Carli; 2145/1169/07, 
O Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, que o 
setor competente da secretaria de obras realize com urgência melhorias no trecho do calçamento em 
toda a extensão da Rua Humberto de Campos, Bairro Princesa. A referida rua encontra-se com 
muitos buracos ao longo da sua extensão, muitas vezes danificando os veículos. Com as melhorias 
traria melhores condições e segurança para os motoristas conduzirem seus veículos, Vereador 
Adroaldo De Carli; 2146/1170/07, O Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e 
deferida na forma regimental, que o setor competente da secretaria de obras realize com urgência 
operação tapa buracos em toda a extensão Rua Tupiniquins, Bairro Conceição. A referida rua 
encontra-se com muitos buracos e intransitável ao longo da sua extensão. Com as melhorias traria 
melhores condições e segurança para os motoristas conduzirem seus veículos, Vereador Adroaldo 
De Carli; 2147/1171/07 O Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na 
forma regimental, que o setor competente da secretaria de obras realize trabalhos de limpeza, capina 
de inços, patrolamento, cascalhamento e construção de proteção nas laterais da ponte localizada na 
Rua Andrade Neves, Bairro Glória. A referida rua encontra-se com muitos buracos e inços e a ponte 
em péssimas condições de estado e sem segurança. Com as melhorias traria melhores condições e 
segurança para os motoristas conduzirem seus veículos e pedestres circularem, Vereador Adroaldo 
De Carli; 2148/1172/07, O Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na 
forma regimental, que o setor competente da secretaria de obras realize trabalhos de limpeza, capina 
de inços e recolhimento de entulhos na Rua Lima e Silva próximo ao nº. 426, Glória. A referida rua 
encontra-se com muitos entulhos e inços nesta região. Com as melhorias traria melhores condições e 
segurança para os motoristas conduzirem seus veículos, Vereador Adroaldo De Carli; 2149/1173/07, 
Solicita conserto do calçamento na Travessa Farrapos. Trecho compreendido entre as ruas Itararé e 
Silva Jardim. Solicitação dos moradores; Solicita que seja liberado o trânsito do Largo Três de 
outubro e Avenida Mauá. Tal solicitação se da em função da conclusão do asfalto das referidas vias, 
proporcionando assim melhor fluxo do tráfego naquelas mediações; Solicita conserto do calçamento 
da Rua Carlos Barbosa; Solicita conserto do calçamento da Rua 21 de Abril; Solicita operação tapa 
buracos na Rua Ozílio Zolet. Solicitação dos moradores; Solicita conserto do calçamento da Rua 
Coroados. Solicitação dos moradores; Solicita que seja efetuado, asfaltamento ou calçamento na 
Travessa Rui Barbosa. Solicitação dos moradores; Solicita que seja efetuado a Limpeza de um 
terreno localizado na Rua Marechal Floriano ao lado do Centro Espírita SERFO. Solicitação dos 
moradores; Solicita que seja efetuado a construção de um passeio público nas Ruas La Salle e Padre 
Luis Guanella. Solicitação dos moradores, Vereador Vilson Paese; 2150/1174/07, Solicita que o 
Executivo Municipal, elabore um Projeto de Lei, tornando obrigatório em solenidades no âmbito do 
município, a execução do Hino de Carazinho, Vereador Cláudio Santos; 2151/1175/07, Solicita 
melhorias ao longo de todo calçamento da rua Rio Negro no bairro Floresta, Vereador Cláudio 
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Santos; 2152/1176/07, Solicita ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente, 
melhorias ao longo de todo calçamento da rua Rufino Leal, bairro Sommer que encontra-se em 
péssimas condições de trafegabilidade; Vereador Cláudio Santos; 2153/1177/07, Solicita a realização 
de patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua Armando Farina, B. Alvorada, Vereador 
Jaime Fragoso; 2154/1178/07, Solicita a realização de patrolamento, cascalhamento e compactação 
da Rua Maceió, B. Hípica, Vereador Jaime Fragoso; 2155/1179/07, Solicita a Secretaria de Obras a 
desobstrução de valeta e tubos localizados na Rua Xavantes, próximo ao nº 436, B. Conceição, 
Vereador Jaime Fragoso; 2156/1180/07, Solicita ao setor competente a substituição de telhas 
quebradas do abrigo de parada de ônibus localizado na Rua Monte Alegre, próximo ao nº 707, B. 
Floresta, Vereador Jaime Fragoso; 2157/1181/07, 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 realização de melhorias com a 
recuperação de alguns trechos em péssimas condições de trafegabilidade da Rua Humberto de 
Campos, no bairro Princesa, bem como limpeza das laterais das vias, que encontram-se tomadas 
pelo matagal, Vereador Felipe Sálvia; 2158/1182/07, 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 realização de melhorias com a 
recuperação de alguns trechos em péssimas condições de trafegabilidade da Rua São Paulo, no 
bairro Oriental, pois a exemplo de outras vias de diversos bairros do município, esta, encontra-se em 
situação lastimável, os moradores do referido logradouro queixam-se de abandono, da quantidade de 
buracos e do matagal que cresce ao longo da mesma, que é uma das principais  vias do bairro, onde 
localiza-se a Escola Estadual Ernesta Nunes e um dos principais acessos ao Campus da UPF, pois 
uma grande quantidade de alunos e funcionários destas entidades utilizam a mesma para a sua ida e 
vinda aos respectivos educandários, Vereador Felipe Sálvia; 2159/1183/07, 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 setor competente, a realização de uma operação 
“tapa buracos”, no asfalto da Rua Nodário T. de Carvalho, no Bairro Sommer, pois há muitos buracos 
no local, deixando a referida via praticamente intransitável.  Solicitamos ainda que sejam realizados 
serviços de limpeza e conservação das laterais das vias deste Bairro, pois temos recebido 
reclamações dos moradores de que há um total descaso com relação a tais cuidados, Vereador 
Felipe Sálvia; 2160/1184/07, 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 
setor competente, a realização de trabalhos compactação na Rua Vicente Henrique Thormann, no 
bairro Alvorada, pois a referida via encontra-se cheia de buracos ao longo de sua extensão, causando 
transtornos aos veículos e pedestres que por ali trafegam, Vereador Felipe Sálvia; 2161/1185/07, 
Solicita que sejam efetuados reparos no calçamento da Rua Cipriano Luz, onde há grande 
desnivelamento do paralelepípedo, bem como grande quantidade de buracos, Vereador João 
Mafalda; 2162/1186/07, Solicita que sejam efetuadas melhorias no calçamento da Rua 14 de Julho, 
onde há inúmeros buracos em toda extensão da referida via, Vereador João Mafalda; 2163/1187/07, 
Solicita a realização de operação tapa buracos em toda extensão da rua Padre Luis Guanella no 
Bairro Boa Vista, Vereador Josélio Guerra; 2164/1188/07, Solicita a realização de operação tapa 
buracos na rua Ibare esquina com a rua Vitória no bairro Floresta, Vereador Josélio Guerra; 
2165/1189/07, Solicita a realização de operação tapa buracos no calçamento da rua Monte Alegre no 
bairro Floresta, Vereador Josélio Guerra; 2166/1190/07, Solicita a realização de patrolamento e 
cascalhamento no final da Avenida Pátria, ate a rua Monte Alegre no bairro Floresta, Vereador Josélio 
Guerra; 2167/1191/07, Solicita trabalhos de reparos no abrigo de ônibus localizado na rua Tangará, 
no bairro São Lucas. Esta é uma reivindicação dos moradores da rua e de estudantes que em dias de 
chuva necessitam do mesmo para se abrigar, porém este está totalmente danificado; Solicita 
trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da rua General Cassal Martins Brum, no bairro São 
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Pedro. Esta é uma reivindicação de moradores e empresários; Solicita trabalhos de reparos na rua 
Travessa Ipiranga, no bairro Vargas. Esta é uma reivindicação dos moradores da rua; Solicita 
trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua Rio Pardo, no bairro Fey. 
Pois a mesma está com vários buracos e valetas; Solicita trabalhos de reparos na rua Senador 
Salgado Filho, no bairro Conceição. Pois a mesma encontra-se em péssimo estado; Solicita trabalhos 
reparos na pavimentação asfáltica da rua São Sebastião no bairro Alvorada. Pois a mesma encontra-
se com vários buracos; Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza 
da rua Otávio Rocha, no bairro Broecker. Pois a mesma encontra-se com inúmeras valetas que 
dificultam o tráfego de veículos; Solicita 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; 
Solicita trabalhos de reparos no calçamento da rua Coroados, no bairro Princesa. Esta é uma 
reivindicação dos moradores da rua, Vereador Luiz Leite; Presidente Vereador Vilson Paese; a 
seguir solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos apresentados pelos vereadores na 
noite de hoje; Secretário Vereador Cláudio Santos; requerimentos: 2168/294/07, Solicita que seja 
enviado oficio ao Diretor do Departamento Municipal de Trânsito, para que verifique em seus 
controles internos se estão sendo abastecidas com regularidades as cartelas da contribuição do 
estacionamento rotativo as empresas conveniadas situadas na Avenida Flores da Cunha na quadra 
do Unibanco, Vereador Luiz Leite; 2169/295/07, Solicita que seja enviado oficio, a todos os líderes de 
bancada dos Partidos com assento na Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, para 
que se manifestem contrários à elevação das alíquotas do ICMS, conforme estudos pela equipe do 
governo em nosso Estado. Entendemos que o aumento deste tributo causará grandes transtornos e 
prejuízos para a área industrial de todos os seguimentos estabelecidos em nossa região e demais 
municípios gaúchos e com certeza contribuirá para o aumento do desemprego e da fragilidade da 
indústria gaúcha. Acreditamos que outros mecanismos extremamente possíveis de serem estudados 
e implantados pelo nosso governo poderão satisfazer o intento dos nossos gestores estadual no 
sentido de diminuir o déficit público e aumentar a arrecadação para o tesouro estadual, tais como 
reduzir o inchaço da máquina pública que são os cargos em comissão (CCs), salários exorbitantes 
em algumas secretarias e autarquias que tem ganhos acima dos vencimentos da própria governadora 
do estado, o incentivo à cadeia produtora em todos os segmentos, através de programas definidos e 
específicos para industria gaúcha e também para os produtores rurais e pecuários do nosso estado, 
que com certeza aumentará significativamente a geração de empregos e renda, o qual proporcionará 
uma economia mais promissora e estável para o desenvolvimento econômico e tecnológico, além dos 
investimentos necessários para o crescimento da sociedade gaúcha; Vereador Luiz Leite; 
2170/296/07, Solicita, que a Mesa Diretora realize no decorrer de uma sessão ordinária, a entrega de 
uma Placa, deste poder, à direção da Empresa, Cinemas Raul Simon Ltda, de propriedade do Senhor 
Marco Aurélio Simon, em homenagem à sua trajetória de sucesso, que desde de 1923, oportuniza 
para Carazinho e região os encantos da sétima arte. Justificamos tal solicitação, por entender que 
este Poder Legislativo, em seu âmbito de atuação, tem o dever de reconhecer aqueles, que investem 
e acreditam no potencial de nossa terra, Vereador Vilson Paese; 2171/297/07, O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que logo após submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício ao Sr. Romeu Giacomelli Presidente da Eletrocar, solicitando ao departamento técnico 
da empresa, para que viabilize a troca das lâmpadas queimadas e colocação de lâmpadas mais 
potentes em toda a extensão da Rua Boaventura Subtil Sobrinho e Rua João Eduardo Kraemer 
esquina com a Rua Ângelo M. Gobbi, frente ao prédio localizadas no Bairro Sommer. Solicitação dos 
motoristas e moradores Solicita também à empresa Eletrocar, após verificação, medidas para 
solucionar definitivamente este problema da escuridão nas ruas, zelando pela segurança dos 
pedestres, motoristas e moradores desta localidade, Vereador Adroaldo De Carli; 2172/298/07, 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 
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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 na Câmara dos Deputados e a 
todos os Senadores do Senado Federal, manifestando nossa indignação com relação ao resultado da 
votação da prorrogação da CPMF na Câmara dos Deputados. Muito embora tenha sido aprovado 
pelos Deputados Federais, a luta para terminar com esta Contribuição Provisória, que de provisória 
tem muito pouco, ainda não acabou, temos esperança de que nossos senadores, imbuídos na 
condição de tentar restabelecer a credibilidade do senado perante a opinião pública, depois dos 
lamentáveis desgastes ocorridos, possam de vez, acabar com esta insensatez, não permitindo a 
prorrogação da CPMF, por mais 04 anos. Queremos ainda, aproveitar a oportunidade para 
cumprimentar os deputados federais, de diferentes partidos e estados, que corajosamente votaram 
contra a CPMF, ou se abstiveram de votar, pois com certeza o povo brasileiro lembrará disso nas 
próximas eleições. Repudiamos também as manobras do Governo para conseguir aprovar a CPMF, 
negociando cargos do segundo escalão e revogando medidas provisórias que estavam à frente do 
tributo na pauta de votações, isto é uma vergonha para nosso país. Segundo informações, divulgadas 
na imprensa o Governo Federal, no próximo ano, terá uma folga de mais de R$ 53 bilhões em seu 
Projeto de Lei Orçamentária, por isso, a arrecadação da CPMF (estimada em R$ 39 bilhões para 
2008) pode e deve ser extinta. É fundamental que todos nos mobilizemos contra este tributo, pois 
apesar deste novo e lamentável episódio proporcionado pelo nosso Poder Legislativo Federal, não 
devemos desanimar, mas sim fortalecer a mobilização nacional contra esse imposto, que agora só 
depende do bom senso de nossos senadores, que seguindo pela vontade do povo que os elegeu 
deverão REIJEITAR o Projeto de prorrogação da CPMF, pois além de ter sido criada para sanar um 
rombo na saúde pública, deveria em seu teor ao menos ter poupado os trabalhadores aposentados 
que ganham até quatro salários mínimos, Vereador Felipe Sálvia; 2173/299/07, O Vereador abaixo 
subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos 
senhores Edis, seja enviado ofício ao Sindicato do Comércio Varejista de Carazinho, manifestando a 
posição deste Vereador que é absolutamente CONTRÁRIO à implantação do Horário Livre do 
Comércio em nosso município. Depois de ter havido muitos rumores e de ainda haver indícios de que 
há a possibilidade que seja enviado a esta Casa, um Projeto de Lei que autorizaria a implantação do 
Horário Livro do Comércio, manifestamos a toda classe comerciaria nossa contrariedade, certamente 
nosso voto será pela rejeição deste possível projeto, especialmente por acreditarmos que o horário 
livre obriga o comerciário a ficar à disposição dos patrões a qualquer hora ou dia, inclusive domingos 
e feriados, e, muitas vezes sem o pagamento de hora extra. Sua aplicação gera enormes dificuldades 
nas vidas dos comerciários, uma vez que estes precisam encontrar tempo para conciliar à vida 
profissional com a vida familiar. No caso das mulheres, a situação é mais grave, pois muitas vezes 
elas exercem no dia-a-dia a dupla jornada. Ao nosso ver a liberação do horário do comércio prejudica 
gravemente as pequenas empresas, grandes geradoras de empregos no país, e só beneficia os 
grandes grupos econômicos do comércio. Para que haja geração de empregos e melhoria na 
qualidade de vida é preciso combater o desemprego sem reduzir direitos e salários investindo no 
setor produtivo, apoiando as pequenas, médias e micro empresas, reduzindo a jornada de trabalho 
sem diminuir o salário, uma ampla reforma agrária e agrícola, e principalmente diminuindo 
drasticamente as altas taxas de juros. O domingo é sagrado. É dia de descanso. De cinema, de 
passeio, de futebol, de soltar pipa, de namorar, de almoço em família, de churrasco, de celebração, 
de pagode, de bicicleta, de pescaria, de cervejinha, de televisão. Não é dia de trabalhar. Mas se 
querem roubar esse direito dos trabalhadores do nosso comércio e obrigá-los a trabalhar aos 
domingos, vão encontrar total resistência por parte deste Vereador que está ao lado dos 
comerciários, ao lado das famílias destes trabalhadores. "A ligação entre o dia do Senhor e o dia de 
descanso tem uma importância e um significado que ultrapassam uma perspectiva exclusivamente 
cristã." (Papa João Paulo II), Vereador Felipe Sálvia;  Presidente Vereador Vilson Paese; a seguir 
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solicito secretário que faça a leitura das moções; Secretário Vereador Cláudio Santos; moções: 
2174/462/07, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado 
ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho, a Associação dos Aposentados e 
Pensionistas de Carazinho, ao Asilo São Vicente de Paulo, as Casas Geriátricas e aos Grupos de 3º 
Idade do município, por ocasião da passagem do DIA INTERNACIONAL DA 3ª IDADE, que é 
comemorado nesta data – 1º de outubro. Celebrar o Dia Internacional da Terceira Idade significa 
celebrar a maravilhosa idade da sabedoria, das experiências vividas e do amor desprendido dos 
avós, reconhecendo o valor da sabedoria adquirida ao longo de tantos anos de dedicação aos filhos, 
família, amigos. O fato de se viver mais anos, não é um problema, antes uma conquista histórica. 
Neste dia da 3ª Idade, queremos ter a esperança de que a pessoa que teve a graça de nascer, 
crescer, amadurecer com as experiências de vida e chegar à fase da vida em que recorda todo um 
percurso de aprendizagem vivido e agora tão ignorado por tantos, e ensina, a quem a escuta, lições 
de vida e de amor, possa descer a escadaria da vida com qualidade, com dignidade e com justiça, 
independentemente da sua situação social, cultural, psicológica ou física. A vida não pára, e como 
alguém um dia disse, “os Homens passam, mas os exemplos ficam”. Escutemos, respeitemos, 
apoiemos dignamente aqueles que ganharam o direito a ser Idoso, pois, se tudo correr bem, qualquer 
dia, “Eles”, já seremos nós! O envelhecimento faz parte de nossa vida! É um processo natural que se 
inicia no momento em que nascemos. Não é questão a ser aceita ou tese da qual se possa discordar. 
A gente envelhece e ponto. Não há, porém, limites estabelecidos para o término de nossa caminhada 
neste mundo. Temos é que manter sempre acesa a chama do entusiasmo, pois a vida tem encantos 
para aqueles que gostam dela. Vamos olhar para a pessoa idosa como ser humano integral, valioso e 
amado por Deus e por nós. Não podemos considerar apenas sua força física, mental e sua saúde. É 
preciso respeitar a personalidade formada, a riqueza da experiência acumulada. As pessoas idosas 
podem trazer de volta muitos valores perdidos pela sociedade de consumo e pela violência. Recebam 
o reconhecimento do Poder Legislativo Municipal de Carazinho, por tão importante papel que 
desempenham principalmente no exemplo que dão as crianças e jovens, Vereador Felipe Sálvia; 
2175/463/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Dall Agnol Motos - Concessionária das 
Motos Traxx, da fabricante chinesa Jialinge, na pessoa do Senhor Proprietário Fabiano Dall Agnol, 
pela inauguração da concessionária no dia 28 de setembro de 2007, localizada na BR 285, Km 217. 
Desejamos a direção e funcionários sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 2176/464/07, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício parabenizando o  Coral La Salle de Carazinho na pessoa da Senhora 
Diretora Eloísa De Ávila, pelo lançamento oficial do primeiro CD do coral no dia 25 de setembro de 
2007. O CD foi gravado em Santa Bárbara do Sul, no mês de julho, e é composto por dez canções 
infantis e ainda o hino dos 70 anos da instituição educacional. O coral, composto por 40 crianças de 4 
a 10 anos. Desejamos a direção e demais colaboradores sucesso a todos, Vereador Adroaldo De 
Carli; 2177/465/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Ulbra Carazinho, na pessoa da Sra. 
Rosângela Werlang – Coordenadora de pesquisa e pós-graduaçao da Ulbra, pelo lançamento das 
oficinas do Programa Ulbra Futura no dia 11 de setembro de 2007 nas dependências do Hotel Plaza 
Sul de Carazinho. A iniciativa tem por objetivo integrar a universidade com a comunidade estudantil 
do ensino médio de Carazinho e região. As oficinas visam dar subsídios aos alunos para uma escolha 
profissional vinculada as suas potencialidades e capacidade de cada um. Desejamos a direção e 
demais colaboradores sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 2178/466/07, O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício parabenizando a Loja Geral Materiais de Construção, na pessoa do Senhor Proprietário Claudir 
Schreiner, pela inauguração da loja no dia 27 de setembro de 2007, localizada na Avenida Flores da 
Cunha, 2780, Bairro Glória. A loja disponibiliza todo o tipo de material elétrico e hidráulico além de 
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ferramentas elétricas, vidros, box de banheiros, chapas MDF e cortadores de grama. Desejamos a 
direção e funcionários sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 2179/467/07, O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício parabenizando a  Secretaria de Assistência Social de Carazinho, na pessoa da Sra. Jussara 
Biazus, pela organização do evento em comemoração ao Dia do Idoso realizado no dia 26 de 
setembro na Paróquia Nossa Senhora de Fátima com uma intensa programação destinada aos 20 
grupos de convivência de terceira idade de Carazinho. Desejamos a direção e demais colaboradores 
sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 2180/468/07, Solicita que seja enviado oficio 
parabenizando a direção, professores, colaboradores e alunos do Colégio La Salle de Carazinho pelo 
lançamento do 1º CD do Coral Infantil deste Educandário ocorrido no último dia 26 do corrente nas 
dependências do Ginásio de Esportes do Colégio La Salle, Vereador Cláudio Santos; 2181/469/07, 
Solicita que, seja enviado oficio de cumprimentos ao Senhor Engenheiro Giovani Fiorese (Secretaria 
de Planejamento e Urbanismos), Severino Candido nascimento (Paulista) e demais servidores pelo 
excelente trabalho desenvolvido na Fiscalização Técnica do Contrato com a Empresa Conesul. Pois 
ficamos cientes que tais funcionários não medem esforços na realização deste trabalho não só 
durante a semana como também aos finais de semana abdicando do seu merecido descanso sem 
alguma compensação; Vereador Vilson Paese; 2182/470/07, Solicita que, seja enviado ofício ao Sr. 
Carlos Alberto de Lima, proprietário da Revenda Multi –Marcas Moto e Cia, lhe desejando muito 
sucesso e prosperidade nesta nova jornada, que vem para somar no Município de Carazinho, 
Vereador Vilson Paese; Presidente Vereador Vilson Paese; após a leitura das moções nós 
queremos fazer o registro aqui das pessoas que estão presentes nessa reunião ordinária na noite de 
hoje, Ana Maria Leal da rádio Gazeta, Nelson Portilho e seu filho,  Almiro da Silveira, Marcos Soares, 
suplente de vereador da bancada do PTB; Lisandra Colli, Ricardo Monteiro juntamente com o 
Douglas Rovadoski, da juventude do PTB; sejam todos bem vindos, presidente da juventude, sejam 
bem vindos, queremos também senhores vereadores na noite de hoje, saudar todos os colegas pelo 
dia do vereador, e em nome dos nove vereadores, porque não dos dez, do décimo primeiro que está 
presente, o suplente, saudar todos os vereadores que já passaram por essa casa, que fizeram muitos 
serviços antes de nós, e que representaram bem a nossa comunidade, eu dizia no dia de hoje 
através de uma entrevista, se os senhores me permitem eu dizia assim, é muito difícil ser político no 
momento, mas feliz ainda, da comunidade carazinhense, que tem uma Câmara enxuta, e deu 
exemplo inclusive nas diárias, e exemplo em muitas outras coisas, quando nós temos Câmara de 
vereadores aqui do lado, com um investimento de mais de cem mil de diárias, a nossa em dezessete 
e proporcionando curso para todos os servidores, realmente se o momento não é bom para os 
políticos, mas não é com relação a Câmara de Vereadores de carazinho, então todos vocês estão de 
parabéns pelo dia de hoje; eu pergunto Vereador Paulino de Moura, questão de ordem; Vereador 
Paulino de Moura; questão de ordem senhor presidente, eu gostaria de acordo com as bancadas a 
supressão do grande expediente, e do intervalo regimental; Presidente Vereador Vilson Paese; 
bancada do PDT; Vereador Luiz Leite; de acordo senhor presidente; Presidente Vereador Vilson 
Paese; bancada do PMDB; Vereador Josélio Guerra; de acordo senhor presidente; Presidente 
Vereador Vilson Paese; bancada do PSDB; dizer aos vereadores que quando as bancadas estão de 
acordo, nós não podemos tomar outra atitude, mas eu acredito e peço aos vereadores que na 
próxima segunda-feira façamos o grande expediente até para que a gente possa apresentar alguns 
trabalhos que a gente fez e tem mais tempo aí para discussão dos requerimentos e moções, que 
sempre é muito curto; Vereador Paulino de Moura; para justificar senhor presidente até porque no 
dia 15/10 nós temos aprovado por unanimidade a vinda do diretor do FGTAS onde vai nos abrilhantar 
com uma palestra sobre o emprego em Carazinho, até justificando meu pedido que no próximo dia 15 
já vai ter a FGTAS nos dar bastante subsídios, obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; te 
ouço com a maior atenção e respeito nobre colega, mas quero dizer que por esse motivo que vossa 
senhoria aborda aqui que nós deveríamos fazer o grande expediente porque aí o palestrante vai usar 
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todo o grande expediente e aí nós só poderemos fazer os questionamentos, mas a maioria decide, e 
está suprimido o intervalo regimental e também o grande expediente e passaremos de imediato a 
votação dos requerimentos, moções e dizer que teve um pedido de informação que teve um pedido 
de vista, quem sabe nós colocamos então, senhor secretário, colocamos então em primeira mão, o 
pedido de vistas que houve do pedido de informação, o plenário decide, querem votar os demais 
requerimentos? Pode ser tudo em bloco senhores vereadores?  O pedido de informação, então 
Vereador Cláudio Santos deixa por ultimo e passe aos demais requerimentos;  Secretário Vereador 
Cláudio Santos; requerimento nº 01, Vereador Luiz Leite PDT; nº 02 Vereador Luiz Leite PDT anexo 
requerimento do Vereador Felipe Sálvia, PDT; nº 04 Vereador Adroaldo De Carli PMDB; Presidente 
Vereador Vilson Paese; coloco em discussão a urgência dos requerimentos, não havendo vereador 
que queira discutir a urgência, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade; coloco agora em discussão todos os 
requerimentos com as urgências já aprovadas, para discutir Vereador Felipe Sálvia, bancada do PDT; 
Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que assistem a reunião 
na casa do povo na noite de hoje em especial a imprensa, funcionários, quero me reportar, senhores 
vereadores, que o pessoal até estranhou, quando eu entrei com o requerimento contrário ao horário 
livre do comércio, é porque quando a gente está no comércio,  existe um temor muito grande dos 
comerciários com relação a esse possível projeto poderá vir para essa casa para ser votado, eu já me 
posiciono contrário, já disse várias vezes que nós tivemos no passado, um debate muito grande 
sobre horário livre nessa casa, eu já disse os meus motivos, eu acho que o domingo é sagrado, 
domingo é o dia do marido e da mulher se encontrarem junto com os filhos, eles trabalham de 
segunda a sábado, querendo chega o domingo vão se encontrar, para ficarem juntos, domingo é dia 
de lazer, pescar, jogar futebol, acampar, sair com os amigos, e aprovado esse possível projeto, acaba 
com o descanso dos comerciários, já com esses requerimentos eu abro meu voto, para a imprensa, 
para essa casa, e se no futuro vir um projeto para essa casa, nesse sentido o Vereador Felipe Sálvia, 
respeito o voto de todos os vereadores, mas o meu voto é contrário ao horário livre, também senhor 
presidente, de novo, mandando oficio para todos os políticos lá em Brasília, senado, deputado 
federal, enfim para a bancada gaúcha, manifestando a minha indignação, com a aprovação da CPMF 
lá no congresso, lá na Câmara dos deputados, e agora estou pedindo socorro para que não aprovem 
lá no senado, a CPMF nós discutimos aqui, deu  mais de uma hora de discussão, a penúltima 
reunião, um requerimento de minha autoria, e eu estou pedindo também, se caso passar no senado, 
que poupem os aposentados, o aposentado hoje também paga CPMF, o aposentado sofre muito 
porque fica velho, gasta na doença com remédios, já pagou a vida inteira imposto, cansou de pagar 
imposto, o que es estou pedindo senhor presidente, é que o senado se caso venha a aprovar, para 
eu tire fora os aposentados, para que o aposentado não pague mais imposto, e eu espero que os 
senhores vereadores assinem todos junto comigo esse meu requerimentos, existe uma vontade muito 
grande, eu estava em  Soledade agora à tarde, final da tarde, onde eu conversei com um vereador 
amigo meu lá, também estão lutando a região está lutando, é uma luta, eu acho que não vai dar 
certo, eu acho que existe muita coisa por trás, nós discutimos, eu acho que existe muitos favores lá 
em Brasília, mas está aprovada a CPMF, e eu digo que nós estamos cansados de impostos, o povo 
está cansado de impostos, eu vi hoje pela manhã na sala do presidente, presidente estava atendendo 
uma pessoa e eu folhei a Zero Hora de hoje onde eu via que o nosso governo do estado está 
aumentando os impostos, eu acho que numa hora imprópria, porque nós estamos torcendo, todos os 
vereadores, para vir a Aurora para cá, e quando se aumenta os impostos das empresas grandes, não 
gostam disso, eu acho que isso afugenta os empresários das grandes empresas, eu espero que não 
aconteça nada e a Aurora venha para cá, nós torcemos, o PDT torce por isso, juntamente com todos 
os partidos dessa casa, com todos os vereadores, mas o imposto é ruim, ninguém gosta, e o CPMF 
foi criado para a saúde, existe um desvio muito grande nós sabemos disso, vereadores, que está indo 
nem 20% para a saúde, e o resto para outras coisas, eu quero que o meu requerimento seja 
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aprovado, senhor presidente, e os ofícios sejam mandados para as pessoas por mim indicadas; 
Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir Vereador Luiz Leite, 
bancada do PDT; Vereador Luiz Leite; senhor presidente, senhores vereadores, servidores da casa, 
imprensa escrita e falada, demais amigos e pessoas que se encontram no plenário, primeiramente 
quero me reportar um pouquinho sobre o requerimento do companheiro Felipe, que é sobre o horário 
livre do comércio, que a liberdade do cidadão, a liberdade dos jovens, dos pais, das mães, isso não 
tem preço que pague, não existe salário que pague, a liberdade que eles precisam para administrar a 
sua família, para conviver bem com os seus filhos, entre marido e mulher, na sua comunidade, com 
seus amigos, então eu quero sem muitas delongas, eu também manifesto meu voto contrário ao 
horário livre caso seja apresentado algum projeto de lei nesta casa, porque eu julgo que hoje o tempo 
é tão escasso, tão pequeno, para que a gente, para que as pessoas, possam viver e acompanhar o 
crescimento de seus filhos, e ter uma convivência mais harmoniosa, dentro dos seus lares, que esse 
horário livre se implantado, sem dúvidas que vai reduzir muito mais ainda e os problemas sociais do 
nosso município com certeza aumentarão, quero me reportar também sobre um requerimento que 
enviei essa noite às lideranças de nossos partidos, de todos os partidos com assento na Assembléia 
Legislativa do estado do Rio Grande do Sul, com respeito ao aumento do ICMS, senhor presidente, 
demais vereadores, pessoas que nos acompanham, se caso conseguirem o reajuste, que não é 
difícil, porque já conseguiram uma vez, sem duvidas nenhuma criaram um transtorno muito grande 
para a sociedade gaúcha, em termos de desemprego, a instabilidade das empresas, a fragilidade das 
mesmas, enfim, sem dúvida nenhuma, a sociedade gaúcha, o empresariado gaúcho, tanto no campo, 
quanto na cidade, na área rural, perderá muito com isso, inclusive as exportações, deverá ser 
atingido, porque o produto industrializado se tornará mais caro, porque sem dúvida nenhuma esse 
encargo será repassado no preço final dos produtos, então isso ai é um atraso para o nosso estado, 
para o nosso Rio Grande, e eu acredito que a equipe econômica da governadora, e demais 
lideranças do governo, deverão encontrar um mecanismo para tentar sanar os problemas do déficit 
público, se o estado vem com problemas financeiros, já vem de muito tempo, de muitos anos, e se 
ela quer sanar esse problema existem vários mecanismos, por exemplo um programa de incentivo a 
cadeia produtora de todos os segmentos, a própria diminuição e não aumento do ICMS, por pouco 
que seja, representara muito economicamente para o estado, e com certeza as exportações 
cresceram uma barbaridade, e a industria voltará a crescer, o incentivo a industria é fundamental, 
hoje nosso país ele é colocado no ranking mundial, eu acho que está em centésimo não sei o quê, 
por causa da carga tributária, isso ninguém agüenta mais, senhores vereadores, e tem que haver um 
basta, porém a sociedade gaúcha, o povo brasileiro, é um povo muito cordato, se é na Argentina eles 
saem pra rua, eles fazem seus manifestos e é o que falta nesse país, ordeiramente, a classe 
empresarial do campo e da cidade começar a se rebelar contra esses abusos, esses encargos que 
são pagos e a sociedade brasileira não tem como ...na saúde, na educação, na geração de 
empregos, no incentivo aos pequenos e micro empresários, então se não existe um retorno do 
governo federal e estadual, ainda querem aumentar mais os encargos e os  impostos, meu 
requerimento é oportuno nesse momento, assim como o requerimento do meu colega, que está 
anexado, para que os nosso deputados, pelo amor de Deus, não concordem com isso e votem contra 
o aumento do ICMS, ou qualquer outro encargo para resolver os problemas financeiros do nosso 
estado, muito obrigado senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em 
discussão, para discutir Vereador Paulino de Moura, bancada do PTB; Vereador Paulino de Moura; 
senhor presidente, demais pessoas que nos dão a honra de estar na casa do povo, Douglas nosso 
presidente da Juventude, Xavier, a imprensa escrita e falada, pessoal do SINE, servidores da casa, 
que bom que a tribuna te dá à oportunidade de contrapor, você discutir idéias, eu tenho a visão sobre 
o horário livre do comércio que vindo esse projeto para a casa ele tem que ser muito bem discutido, 
vamos lá, Passo Fundo hoje tem aos domingos, sábados, feriados, está livre o comércio, para que lá 
se possa vender os seus produtos, o que acontece hoje, Passo Fundo está cada vez crescendo mais, 
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cada vez se desenvolvendo mais, Porto Alegre que é uma capital, mas não deixar de ser um 
município também, lá também tem o horário livre no comércio, as pessoas vão lá e vão desenvolver, 
nós viemos a essa tribuna discutir que a classe empresarial está aliciada no processo econômico do 
nosso país, e aí também queremos que não tenha o horário livre do comércio, eu quero dizer aos 
senhores vereadores, a comunidade e a imprensa, por exemplo à imprensa, ela não tem sábado, não 
tem domingo, não tem feriado, tem que trabalhar, tem que cobrir as matérias, desenvolvida pela 
sociedade e pela comunidade e ela está lá, então o que eu vejo hoje, um contra-senso principalmente 
a nível de Carazinho, nós que tínhamos um grupo seleto de servidores no município, no comércio, 
hoje o Vereador Adroaldo De Carli, que também foi presidente da Associação comercial, foi 
empresário, é empresário, ele sabe que o numero reduziu, senhor presidente, senhores  vereadores, 
drasticamente, porque? Porque foi discutido nas outras legislaturas até a liberação do comércio, e 
não foi aprovado, porque eu entendo que para dar mecanismo para que as empresas cada vez 
cresçam mais, e não é trabalho escravo, penso que o comércio tem que estar livre, as pessoas tem 
que ter o livre arbítrio de trabalhar, buscar o seu sustento, e também ter as suas folgas, mas as folgas 
vem no regime de compensação, trabalha nos dois primeiros domingos e não trabalha nos últimos 
dois domingos, penso que nós como legisladores, nós temos que parar de fazer gol, porque o gol se 
faz quando vamos jogar o nosso futebolzinho, o nosso lazer, daí sim nós vamos lá, vamos fazer o gol, 
o que nós temos que discutir senhor presidente, eu estou aqui propondo que se esse projeto vir uma 
discussão ampla sobre isso, sobre geração de emprego, hoje nós estamos diminuindo o emprego dos 
comerciários, e eu fui uma pessoa que lutei muito para que tivesse o horário livre, algumas vezes 
arrependido, outras vezes não, fui cobrado e até hoje sou cobrado, mas eu acho que nós como 
legisladores temos a obrigação de buscar um caminho melhor para desenvolver empregos, sim 
Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite; um a parte, até para ampliar um pouco a discussão, 
logicamente se o comércio vier a abrir aos domingos e feriados ninguém vai contratar, muito difícil 
alguém contratar novos colaboradores, com certeza vão remanejar os seus próprios funcionários, e 
vai recair a carga de trabalho nas costas dos próprios funcionários, eu não tenho dúvidas disso aí, 
mas só queria voltar um pouquinho atrás, senhor presidente, ainda com respeito a ICMS, que o 
pedido de prorrogação da Aurora alimentos não foi a toa, porque as vésperas de dar a resposta para 
Carazinho, que era dia 28, sexta-feira, a governadora estampa em manchete no jornal, o aumento do 
ICMS que o estado está propondo logicamente que a própria Aurora alimentos se ateve a esse 
detalhe e começou a pensar diferente na probabilidade de vir se estabelecer em Carazinho, então só 
par encerrar, eu acho que foi um gol contra, senhor presidente, terrível, momento inoportuno de 
colocar em manchete a proposta de aumento do ICMS em nosso estado, a Aurora pediu mais trinta 
dias, mas a gente está torcendo Vereador Cláudio Santos, demais companheiros, que a Aurora 
venha se estabelecer em Carazinho, porque serão, sem duvida, em torno de três mil empregos na 
cidade e cinco ou seis no campo, a gente está torcendo muito para que ela venha, muito obrigado 
senhor vereador; Vereador Paulino de Moura; obrigado Vereador Luiz Leite, mas eu ainda penso 
que eu não estou tomando posição contrária nem favorável, eu gostaria que quando esse projeto vier, 
é isso que nós temos que para de pensar, nós não somos vidente, o projeto não está ai,  e o 
Vereador Felipe Sálvia sabe que realmente cobram dele no comércio, eu também concordo, só que 
também a gente tem que chegar e dizer, não existe projeto nenhum, e se vier nós vamos ver as 
posições, agora vou falar um pouquinho sobre a governadora Ieda, desculpa senhor presidente, eu 
quero concluir, a governadora Ieda, e eu quero dizer em nome das mulheres, teve que assumir uma 
mulher para fazer o que mais de dez homens não vieram, teve que vir uma mulher e ela não é do 
meu partido, eu a defendo porque as medidas tomadas foram medidas drásticas, eu vou dizer assim, 
na Fundação gaúcha do Trabalho social, foi economizado mais de cinco milhões em economia de 
pessoal, programas que não foram implantados, foi buscado junto ao governo do estado para o 
próximo ano, dezesseis milhões de reais para qualificação, então a Aurora mesmo que possa vir 
aumento de impostos, a Aurora só na qualificação de pessoal que nós vamos fazer em Carazinho, 
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nós temos dezesseis milhões para aplicar em todo o estado do Rio Grade do Sul, uma grande parte 
me Carazinho, onde você vai preparar a pessoa, vai colocar ela 50% no mercado de trabalho, 
compromisso da FGTAS é preparar as pessoas e 50 % está no mercado de trabalho, então eu acho 
que nós precisamos sim dar um voto de confiança a governadora Ieda, pelo que ela está fazendo 
pelo rio Grande, que isso é para o bem do Rio Grande do Sul, o próximo governo que assumir vai ter 
a administração enxuta, e do jeito que estava, não dava mais, seria isso senhor presidente, senhores 
vereadores muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para 
discutir Vereador Antonio Azir, bancada do PTB; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, 
senhores vereadores, queremos saudar especialmente ao presidente da juventude do PTB, o 
Douglas Rovadoscki, também o colega Ricardo, a todas as pessoas que se encontram no plenário, 
Marcos Soares, primeiro suplente de vereador do PTB, também com uma grata satisfação saudar o 
Jorge Almeida, que hoje a noite ingressou nas fileiras do PTB também, assinando ficha, nosso mais 
novo companheiro, não poderia deixar de me manifestar com relação ao requerimento do Vereador 
Felipe Sálvia, porque está havendo uma antecipação de uma discussão da qual eu não tenho noticia, 
pelo menos eu não tenho noticia sobre projeto algum, sobre o horário livre do comércio, não ouvi isso 
nem por parte dos empresários, nem por parte do poder público, nem por parte dos sindicatos, nós 
temos que prestar muita atenção a esse requerimento, porque se aprovado, se daqui um ano, dois 
anos vier para essa casa um projeto nestes termos, o vereador que aprova esse requerimento não 
pode nem discutir o projeto, não pode nem analisar o projeto, porque antecipadamente já está sendo 
contrário ao projeto, sem verificar suas justificativas, sem verificar o que trás no bojo do projeto, quais 
as perspectivas em relação a resultado do projeto, e nós hoje estamos vivendo uma nova tendência 
de mercado, uma nova tendência de conduta, de  postura na nossa sociedade, sim vereador; 
Vereador Felipe Sálvia; o que eu quero dizer é que o Vereador Paulino de Moura falou antes, não é 
caso de vidência, de adivinhar, eu estou fazendo esse requerimento no meu nome, é o Vereador 
Felipe Sálvia, que está fazendo esse requerimento e dizendo que o meu voto, aí é bem claro no 
requerimento, que o meu voto é contrário ao horário livre, eu estou falando isso, porque entrou um 
projeto hoje já, para liberar janeiro e fevereiro as livrarias, papelarias, existe um rumor na cidade,  
isso amedronta os comerciários, foi isso que eu fiz, mas não com o intuito, eu disse o possível projeto 
que existe um rumor e isso amedronta toda classe comerciaria e eu simplesmente com o voto que me 
faculta, o voto que o povo me deu nas eleições, eu estou dizendo que eu sou contrário ao horário 
livre, o Vereador Felipe Sálvia, isso é bem claro no requerimento; Vereador Antonio Azir; mas o 
vereador que aprovar o requerimento está aprovando o voto contrário  a um projeto que nem noticia 
se tem nessa casa, eu até peço que esse requerimento seja colocado em destaque, porque creio eu 
que nós não podemos estar aqui antecipando voto sobre um projeto que ainda não existe, nem 
noticia sobre ele, outra coisa nós como legisladores, como lideres da comunidade nós temos que 
saber que comunidade nós queremos, nós queremos acompanhar a evolução ou nós queremos 
estagnar no tempo, nós queremos o progresso, nós queremos o desenvolvimento, nós temos que 
acompanhar a tendência do mundo, o mundo está mudando, e nós também temos que mudar, então 
essa é uma questão que eu não estou abrindo voto favorável nem contrário, mas é um projeto sim 
que merece uma reflexão e um estudo bem mais aprofundado, creio eu que é muito arriscado nós 
votarmos na emoção um requerimento dessa natureza, também gostaria de falar a respeito do CPMF 
e da carga tributária, sou totalmente favorável a esses requerimentos, porque realmente o Brasil 
possui a maior carga tributária a nível mundial, e o retorno praticamente não se vê, estradas 
esburacadas, portos sem condições, ferrovias aeroportos, saúde, enfim, o retorno dos impostos nós 
não temos possibilidade de verificarmos, e tem que haver um novo pacto federativo, porque os 
estado e municípios não agüentam mais, não suportam mais a grande carga de serviços que são 
repassadas aos municípios, e o pequeno volume de recursos que retorna da união para os 
municípios, tudo esta sendo municipalizado, tudo que o estado não pode fazer o município tem que 
assumir e os recursos não vem, o município tem que ajudar a policia civil, a policia militar, tem que 
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ajudar corpo de bombeiros, tem que ajudar hospital, tem que ajudar a todos, só que os recursos a 
maioria deles fica concentrado na união, e assim não tem prefeito, não tem equipe e não tem partido 
que consiga administrar os municípios dessa forma, como está a distribuição dos impostos, e eu peço 
senhor presidente que coloque ao plenário o destaque nesse requerimento apresentado pelo 
Vereador Felipe Sálvia, a respeito do horário livre; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em 
discussão, para discutir Vereador Cláudio Santos, PSDB; Vereador Cláudio Santos; senhor 
presidente, colegas vereadores, pessoa que já foram anteriormente nominadas, realmente o 
Vereador Antonio Azir traz um questionamento bastante importante para nós vereadores, mas 
também tenho que deixar meu depoimento, como vereador e não fujo da raia e nem da discussão, 
que se hoje , Vereador Felipe Sálvia, essa lei existisse, certamente eu votaria contrário, certamente 
votaria com vossa excelência porque não concordo com a abertura do comércio aos domingos, não 
concordo, assim como fui o único vereador dos dez a não concordar com a abertura das livrarias no 
sábado a tarde e que hoje inclusive está entrando o projeto de lei do Vereador Jaime Fragoso para 
que se abra as livrarias no sábado a tarde no mês de fevereiro, porque a partir do momento em que 
se pediu que se abrisse as livrarias no mês de fevereiro, começaram os rumores de que poderia a 
partir de então, surgir a possibilidade de abrir o comércio nos finais de semana, mas isso também 
quer dizer que não ouvi, em lugar nenhum do executivo, em nenhum sindicato essa possibilidade, 
quero deixar registrado que antes mesmo de ser vereador, já era contrário a aberturado comércio aos 
domingos, porque não vai ser pago como foi dito anteriormente em hora extra, vai ser pago em folga 
durante a semana, onde aí eu concordo com vossa excelência, vai desestruturar mais ainda, se isso 
vier a acontecer, a família que já esta tão desestruturada, só não assino esse requerimento com 
vossa excelência, porque realmente tem que se fazer uma reflexão sobre o que vier, o que pode vir a 
acontecer, e até é comum de que os requerimentos e principalmente os requerimentos pedidos de 
informação, eles saem dessa forma, dando alguma coisa a entender de que poderá acontecer, mas 
aí quando está feito todo o alarde, poderá não acontecer, mas o poderá acontecer joga a frente uma 
coisa que não ainda sequer ninguém comentando nada sobre isso, e não assino também esse 
requerimento, vereador, até porque eu concordo com praticamente tudo que é colocado aqui, o que 
pode ser feito do domingo, e eu acho que o domingo é para passear com a família, é para o futebol, é 
para a pescaria, o domingo é para namorar, para soltar pipa, mas o domingo vereador, para tomar 
cervejinha, eu acho que é um incentivo que a gente não pode levar, porque é perigoso, porque a 
cervejinha depois do almoço, vem à briga com a esposa muitas vezes, vem à briga com o marido, e 
ali tem acontecido coisas que nós temos visto e temos acompanhado nos órgãos de imprensa, então 
por isso não assino, acho que não é legal incentivar por essa casa a tomada de cervejinha que eu 
sou contra, aos domingos, não tenho nada haver com a vida dos outros, eu sou contra, mas acho que 
é um incentivo, para que alguém também ache que o domingo seja para se tomar a cervejinha, mas 
acho que se deve repensar muito bem porque eu vejo Vereador Antonio Azir, naquilo que vossa 
excelência colocou antes, mesma coisa que nós vivemos no ano passado, com relação a reforma 
administrativa, ninguém sabia o que será colocado com relação à reforma administrativa e todo 
mundo era contra, mas ninguém sabia exatamente o conteúdo da reforma administrativa, e aí eu dizia 
na oportunidade, mas se ao invés dos temores fosse o inverso, fosse mais vantagem aos 
funcionários, será que todos aqueles que se manifestaram contra anteriormente ao projeto vir para a 
Câmara continuariam contra, acho que a gente está plantando coisas que possivelmente ainda 
podem acontecer, e isso me preocupa, porque a partir do momento que é colocado à imprensa, a 
partir do momento que começa a ser discutido, não se sabe se futuramente pode até beneficiar ou 
até ajudar em alguma coisa, e nós tenhamos que de repente tenhamos que vir a repensar o voto 
dado hoje, se hoje tivesse esse projeto na Câmara, certamente assim dessa forma eu seria contrário, 
mas como ainda está se adivinhando coisas que poderão acontecer, eu acho que a casa deve se 
repensar até para que não se coloque o nome da casa aí fora, através do requerimento de vereador, 
vossa excelência tem como qualquer outro, lhe faculta a lei, de fazer e vossa excelência faz isso, e 
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sabe fazer com maestria, pois não Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; até 
para colaborar que ninguém aqui esta se posicionando contrário ou favorável a projeto nenhum 
porque não existe projeto, o que existe é um requerimento do Vereador Felipe Sálvia, que os votos 
que ele recebeu, medo que eu, os votos que ele recebeu, tem o mesmo peso o meu voto e o teu, 
mas eu quero deixar claro e que não saia ai no comércio que o Vereador Paulino de Moura é 
contrário, não o Vereador Paulino de Moura não concorda porque não existe projeto e não tem 
projeto para isso, e o Vereador Felipe Sálvia, está usando de um atribuição que o voto lhe facultou 
sim, mas ele está nos colocando numa situação bem complicada como legislador, porque ele está 
induzindo que este projeto virá para a Câmara, e não tem cotação nenhuma de projeto e o executivo 
não mandou pra cá, isso que eu gostaria de deixar claro; Vereador Cláudio Santos; obrigado 
Vereador Paulino de Moura , pois não Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; vereador, só 
para clarear, eu vou pedir a retirada do meu requerimento, que estão falando, eu coloquei vinte 
coisas para fazer de lazer e estão falando pela cervejinha, pessoal que não bebe cerveja é contra a 
cerveja, tem 500 comerciários que tomam cerveja, outro falou em voto, que fez mais voto que eu na 
ultima eleição, que eu saiba eu fiz mais voto que ele, mas não vem ao caso a retirada do meu 
requerimento, eu mando um oficio lá para os comerciários e está retirado, senhor presidente, peço a 
retirada, Vereador Cláudio Santos; só para finalizar senhor presidente, para concluir então, eu 
gostaria Vereador Felipe Sálvia que o mesmo direito que vossa excelência tem de fazer aquilo que 
quer eu também tenho o direito de fazer, eu não concordo com isso, essa é a minha posição, muito 
embora respeite as dos demais, gostaria que vossa excelência respeitasse; Vereador Felipe Sálvia; 
claro Vereador Cláudio Santos; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, solicito 
ao Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; vou pedir a retirada do meu requerimento, deu 
muita discussão e vieram coisas que nem precisariam vir, estou fazendo um requerimento pessoal 
meu para o sindicato, acho até que os vereadores, acho que o projeto não existe, por parte da 
bancada do executivo, acho que existe projeto, porque há rumores na cidade, a defesa do horário 
livre foi muito grande, então eu peço senhor presidente à retirada desse requerimento; Presidente 
Vereador Vilson Paese; havendo a solicitação do autor do requerimento, nós atendemos e estão 
retirados os requerimentos ,mas solicito ao Vereador Felipe Sálvia que  assuma os trabalhos da mesa 
para que eu possa usar a tribuna; Presidente Vereador Felipe Sálvia; com a palavra Vereador 
Vilson Paese; Vereador Vilson Paese; senhor presidente, senhores vereadores, amigos aqui 
presentes, em especial as Pessoas que nós não citamos no protocolo, José Costa, Vladimir, 
professor Savoff, presidente do PMDB Romano, o Jorge Almeida, nossos amigos aqui presentes, 
nosso boa noite, nossa saudação, dizer que o requerimento já esta retirado, não cabe mais a 
discussão, mas dizer que Cristo criou o mundo, descansou no sétimo dia, trabalhou seis, e deixou o 
sétimo para descansar, então isso foi Cristo quando criou o mundo ele já deixou um dia para que a 
gente pudesse se encontrar mais próximo, mais esse dia para agradecer a Deus a vida que nós 
temos, porque nós pensamos muito me ter, em ser, me ganhar, mas muito pouco em agradecer, eu 
não sou pastor, eu até estudei fui seminarista, mas me excluíram do seminário,  eu tinha vocação 
realmente para ser padre, e a minha congregação era dos Franciscanos, que fazia voto de pobreza e 
de castidade, a mais rígida do planeta terra, eu queria ser mas me mandaram embora muito jovem, 
com 12 aos eu já tinha sido excluído do seminário, mas hoje como um cidadão comum, eu quero 
dizer que eu devo muito a Deus, e até não agradeço como deveria agradecer a vida que a gente tem, 
mas isso é da vida, mas com relação ao comércio, nós temos que analisar, quando o projeto, se o 
projeto vir a essa casa, analisar com muita frieza, ver esse projeto do Jaime que ele fala sobre as 
livrarias, na realidade no mês de fevereiro é um mês que há uma necessidade que as portas estejam 
abertas até para atender a demanda dos estudantes, dos pais dos estudantes, para que possam 
comprar esse material que os estudantes precisam usar em sala de aula, senhor presidente, 
senhores vereadores, com relação à nota que eu acho que realmente a governador, me permite o 
Vereador Paulino de Moura, de eu citar o seu nome, permita vossa excelência que eu acredito no 
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trabalho da governadora, acredito na seriedade da governadora, mas ouvi de outros governadores, 
em outras épocas até porque sou veterano, do saneamento do estado, de tomar medidas, que 
sempre é de não conceder aumento ao servidor, é claro que nós sabemos que tem servidor com vinte 
e oito mil, mas não é do executivo, veja agora o judiciário, os cinqüenta e oito milhões, mandaram 
pagar, mandaram depositar no orçamento, suspenderam o orçamento, quem ganha mais tem poder 
de barganha e de decisão, e perde o cidadão que paga imposto, mas nós servidores do estado 
estamos a doze anos sem aumento, e com essas medidas que vem aí, vereador, demais colegas, é 
terrível para o servidor, terrível mais para quem paga impostos, e o momento foi muito infeliz da 
governadora, inoportuno, intempestivo, estamos aí pensando na vinda de uma grande empresa para 
Carazinho e região, que o estado está com déficit de um bilhão e trezentos mil ano, acho que 
ninguém ignora isso, mas segure, não diga agora, não fale nada, deixe a Aurora se estabelecer no 
estado, falava o prefeito Municipal, Alexandre Goellner, terça-feira em Porto Alegre, na reunião que 
eles tiveram co café da manhã com a governadora e secretários, preocupadíssimo com a decisão da 
governadora com relação a eliminar incentivos e criar mais impostos, e claro que o prefeito tinha que 
ficar preocupado, claro que nós vereadores temos que ficar preocupados, o momento não é de 
aumentar tributos, até porque o nosso estado tem uma das maiores cargas tributárias desse país, e 
se é divida que nós temos não é pelo salário do servidor, o déficit que nós temos é o custo da divida 
que nós pagamos, Vereador João Mafalda, tu és servidor público, saiba vossa excelência que a folha 
de pagamento de todo servidor público do estado é apenas um terço do comprometimento do 
pagamento da divida, então cabe sim, a nós fazer uma busca e ver que divida é essa que o estado 
deve tanto, que estamos com o chapéu na mão há muito tempo, deixando nosso estados em 
condições de competir com os demais estados, isso sim, tem o professor Savoff aqui, mestre com 
faculdade, mestrado, pergunte quanto é o salário de um professor do estado, não dá para falar, e 
alguém que orienta, que ensina, que dá educação para os nossos filhos, é terrível, é um dos piores 
salários que tem hoje o magistério a nível de pais, tirando os paises lá do norte, mas senhor 
presidente, senhores vereadores, na terça-feira, fomos recebidos pela presidente do tribunal em 
Porto Alegre, juntamente com a comissão aqui de Carazinho e região, a OAB daqui, de Não Me 
Toque, os dois juízes federais, prefeito Alexandre e demais pessoas envolvidas para nós trazermos a 
2ª Vara federal para Carazinho, e aí eu quero até elogiar a todos os vereadores e eu estava na 
companhia do Vereador Antonio Azir, em Porto Alegre, o trabalho que foi desenvolvido depois 
daquela audiência pública aqui nessa casa, e dizer que a forma, o carinho, o respeito, com que fomos 
recebidos pela presidente causou para esse vereador, Vereador Antonio Azir e os demais 
encantamento, temos certeza, senhores vereadores, que a segunda vara da justiça federal em 
Carazinho é questão de tempo, e eu convido aos nobres pares para que na próxima semana nós 
apresentemos até um trabalho, para mandarmos para a comissão de justiça da Câmara de 
deputados, para que toque o projeto que se encontra na casa, para que possa ser criado outras varas 
da justiça federal, com isso virá também à procuradoria federal, mais uma pessoa, e vai se deslocar 
de Passo Fundo para vir morar em Carazinho, com quatro juízes federais, duas procuradoras 
federais, e mais também a procuradora do INSS, e a defensoria pública federal, ganha e ganha 
Carazinho realmente, o que nós temos que fazer com relação a CPMF, concluindo, é que o senado 
que é nossa ultima esperança, reduza, em vez de ser 0,38 que seja 0,17 que eles ao menos mostrem 
boa vontade com o povo, obrigado; Presidente Vereador Felipe Sálvia; devolvo os trabalhos ao 
presidente Paese, Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação os requerimentos com a retirada já do requerimento 
de autoria do Vereador Felipe Sálvia, está em votação os Requerimentos, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que 
se manifestem, aprovado por unanimidade; senhor secretário eu gostaria apenas que abordasse os 
demais colegas que nós iremos votar agora o pedido de informação, deste requerimento que já foi 
discutido na reunião passada de autoria do Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia, vamos 
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fazer a votação então do pedido de informação? Ou vossa excelência quer fazer a retirada, pergunto 
a vossa excelência até para que eu possa, questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; Vereador 
Felipe Sálvia; senhor presidente, eu pedi a retirada do outro requerimento, esse requerimento pedido 
de informação eu quero manter, que existe uma sindicância, em andamento, o Vereador Cláudio 
Santos que pode explicar, mas existe o controle interno do município que fez um relatório que eu 
quero saber o que é esse relatório que as informações que eu tenho desse relatório não fecha com a 
resposta do pedido de informação que eu tenho lá da saúde, então seria importante que viesse para 
essa casa o relatório do controle interno da saúde, para nós ver quanto foi gasto na história daquela 
sprinter; Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Felipe Sálvia, quando fiz a pergunta para 
vossa excelência foi em respeito a vossa senhoria, por gentileza Vereador Cláudio Santos, só para 
leitura então, o autor é o Felipe, mas com relação ao assunto;  Secretário Vereador Cláudio 
Santos; pedido de informação do Vereador Felipe Sálvia, que estava em pedido de vistas do 
Vereador Cláudio Santos; Presidente Vereador Vilson Paese; não há necessidade de ler porque 
esse requerimento já foi lido e foi retirado da pauta por pedido de vistas, questão de ordem Vereador 
Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; eu pediria ao secretário que lesse novamente porque tem 
pessoas que vem para assistir aos trabalhos eles podem se interessas pelo que é o pedido de 
informação, o que tem, daí vão acompanhar a votação e não vão acompanhar o teor do meu 
requerimento; Presidente Vereador Vilson Paese; solicito, atendendo o pedido do autor, solicito ao 
Secretário Vereador Cláudio Santos que proceda na integra a leitura do pedido de informação; 
Secretário Vereador Cláudio Santos; requerimento pedido de informação: O Vereador abaixo 
subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos 
senhores Edis, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE 
INFORMAÇÕES: 1 – Cópia do relatório do Departamento de Controle Interno, com relação aos 
gastos com a ambulância SPRINTER da Mercedes, de placa CLH 8271, Chassi  
8AC690341VA51364, para que possamos confrontar com as informações recebidas através da 
resposta ao Pedido de Informações – Ofício nº 168/07 – GPC; 2 – Se o CMPP é uma organização de 
Direito Privado, sendo sua contabilidade interna especifico privado, devendo dita instituição prestar 
contas ao Executivo Municipal apenas com relação às verbas públicas, gostaríamos que, então, o 
Executivo Municipal fornecesse a esta Casa cópia da prestação de contas do CMPP relacionado às 
verbas públicas, sejam elas municipais, estaduais ou federais, desde janeiro de 2006 até a presente 
data, inclusive balancetes contábeis; 3 - Gostaríamos de saber também quais são as outras formas 
de recursos administrados pelo CMPP, que não sejam oriundos de verbas públicas, denominando a 
fonte do recurso privado; 4 – Qual é a forma de contratação de servidores que prestam serviços nas 
equipes de PACs e PSFs, quantos são, quais suas funções e remuneração mensal de cada um, 
relacionando nomes e local de trabalho. 5 – Se as contratações de servidores são feitas por 
entidade/empresa terceirizada, que sejam relacionadas quais são e a cópia dos contratos/convênios. 
Ainda, se estas entidades/empresas terceirizadas possuem em seus estatutos/contratos sociais a 
finalidade de prestação de serviços na área da saúde. JUSTIFICATIVA: Nosso pedido justifica-se 
pelo fato de que há um desencontro nas informações prestadas com relação aos gastos abusivos 
com a reforma da ambulância citada, bem como com relação ao montante da dívida da Organização 
Social da Saúde. É verídico que o órgão que administra a saúde de nosso município é uma 
organização de direito privado, mas como sabemos que os recursos administrados por esse órgão, 
quase na sua totalidade são oriundos de recursos público é nossa função fiscalizar seus atos. 
Esperamos esclarecer tais fatos com a aprovação deste pedido, deixando assim nosso cidadão, 
totalmente a par da situação do órgão que administra a saúde em nosso município. Vereador Felipe 
Sálvia; Presidente Vereador Vilson Paese; eu não irei colocar em discussão nem a urgência nem o 
requerimento, porque já foi discutido, foi lido novamente, para que todos os vereadores saibam o teor 
do pedido de vistas desse pedido de informação, está em votação a urgência do pedido de vistas, 
não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
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como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade; coloco agora em votação, 
não a discussão já foi discutido na reunião passada, o requerimento foi discutido e aí retiraram 
Vereador Adroaldo De Carli, o requerimento estava em discussão e o Vereador Felipe Sálvia 
inclusive discutiu, os demais vereadores discutiram, e aí houve um pedido de vistas, então se eu vou 
colocar novamente em discussão, eu estou colocando pela segunda vez, já foi colocado em 
discussão, e agora só vou colocar em votação, questão de ordem Vereador Jaime Fragoso; 
Vereador Jaime Fragoso; foi pedido pelo colega vereador, para praticamente fazer um estudo e 
verificar, creio que ele trouxe alguma coisa em pauta e daí vai ser votado só sim ou não, e não vai 
colocar a discussão do plenário, talvez a posição dele que está trazendo novidades, eu vejo vamos 
votar sem discussão; Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Jaime Fragoso, respeito a vossa 
excelência mas se tivesse vindo essas respostas já teria  que ter dado para o autor antecipadamente 
para que não viesse nesse momento intempestivo o pedido de vossa excelência, com o maior 
respeito a vossa excelência, mas é intempestivo porque não pode haver discussão, mas com a maior 
boa vontade ouço vossa excelência; Vereador Paulino de Moura; até para colaborar senhor 
presidente, o Vereador Cláudio Santos tem a justificativa de voto por gentileza senhor presidente, ele 
pode fazer na justificativa de voto os esclarecimentos que venham há ser da vontade do vereador 
autor, até para apaziguarmos; Presidente Vereador Vilson Paese; mas as nossas reuniões estão 
com a paz de Deus, com a proteção de Deus e iremos continuar tocando da mesma forma, esta em 
votação o requerimento pedido de informação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários que se manifestem, rejeitado o pedido de informação por cinco votos a quatro; Vereador 
Cláudio Santos; senhor presidente, questão de ordem; Presidente Vereador Vilson Paese; 
questão de ordem Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos; só para justificativa de voto 
eu gostaria de usar a tribuna, posso usar a tribuna senhor presidente? Presidente Vereador Vilson 
Paese; já foi votado, vossa excelência pode justificar daqui da mesa; Vereador Cláudio Santos; 
para justificativa de voto então, senhor presidente, eu gostaria de antes de dizer ao Vereador Luiz 
Leite, que eu tenho em mãos e vou lhe passar uma cópia, de todo processo de sindicância aberto 
com relação ao vosso pedido de  informação elaborado em maio, com o resultado no dia 27 de 
setembro, quase no final de semana, sexta-feira, saiu o resultado da sindicância, e eu passo as 
vossas mãos a cópia, essa aqui é minha mas eu lhe passo uma cópia com todo o processo de 
sindicância, não tem problema, senhor presidente só para justificar meu voto contrário, devido à  
justificativa e devido a toda polemica criada com relação a esta questão do motor dessa sprinter, 
obviamente nós estivemos e por isso pedimos vistas a esse pedido de informação, estivemos 
observando o que está sendo feito com relação a isto, e há sem dúvida senhor presidente uma 
preocupação, do prefeito Alexandre Goellner, não que esteja ou que tenha alguma coisa errada, se 
tiver alguma coisa errada certamente vai aparecer e o culpado vai ser punido, e assim deve 
acontecer e assim deve ter acontecido, mas justifico a questão do meu voto contrário até porque em 
quase todos, senão em todos os pedidos de informação, eles são colocados de forma de que há 
informações supostas, há rumores disso, daquilo, então nós vivemos nos pedidos de informação 
trabalhando sempre nos pedidos de rumores, sempre trabalhando em cima de supostas 
irregularidades, de supostas informações, então por isso que me preocupa, mas eu trago, vossa 
excelência também confere, posso passar até aos demais vereadores, que o controle interno do 
município, fez esse levantamento, e obviamente notificou ou noticiou o prefeito Alexandre Goellner, 
que também imediatamente já designou uma comissão  especial composta por três servidores, a 
senhora Dagmar Delasery, escrituraria, o senhor Julio Santos de Almeida, motorista, e o Tarso de 
Vicenci Silveira que é o advogado concursado do município, para eu faça então uma sindicância 
referente a toda essa situação criada, o controle interno recolheu documentos, tem informações, tem 
exatamente essas informações que o Vereador Felipe Sálvia diz que tem, tem realmente, fizeram, 
enviaram ao prefeito, o prefeito imediatamente abriu uma sindicância para averiguar tudo aquilo que 
está acontecendo, então vereador mais uma vez assim como fiz com o Vereador Luiz Leite, muito 
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embora tenha demorado, todo processo Vereador Luiz Leite, do tempo, e do pedido que foi feito para  
que se prorrogasse o tempo, eu também me comprometo da mesma forma obviamente a trazer e 
vamos trazer, sem duvida alguma porque não temos nada a esconder, a resposta da sindicância, nós 
estaremos trazendo quando ela estiver pronta, Vereador Felipe Sálvia, o senhor pode ter certeza que 
nós estaremos trazendo que também não concordamos se alguma irregularidade estiver acontecido 
certamente, dar apoio a qualquer irregularidade que tenha lá, então quando houver essa sindicância, 
só para lhe informar, foi aberta, quando tivermos o resultado, muito embora tenha sido rejeitado o 
pedido de informação, nós vamos trazer todas as informações dessa sindicância que já foi 
determinada a ser aberta; Presidente Vereador Vilson Paese; questão de ordem Vereador Felipe 
Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; para justificativa de voto, o pedido já foi rejeitado e esta rejeitado, 
mas mostra que a preocupação como eu disse  que havia denuncias graves com relação a essa 
sprinter, gastos com esse motor, com a sprinter, mostram que eu tinha razão, que as pessoas que 
denunciaram, as pessoas que eu dizia que eram séria, não estaria mentindo, e está gravado aqui em 
ata, então eu tinha razão, porque o prefeito mandou abrir uma sindicância, e parabéns para o 
prefeito, vai descobrir o rolo, porque tem rolo, já sei que foi quase cinqüenta mil que gastaram, 
quando mandaram para mim dizendo que era vinte e cinco mil que tinham gasto com a sprinter, 
gastaram quase cinqüenta, mas o prefeito está abrindo uma sindicância, vai descobri quem é, esta 
em ata, vamos ver o futuro, vou esperar mais três meses, o Vereador Luiz Leite esperou quase 
quatro meses para vir essa sindicância para cá, da outra dele que ele pediu, pode ser que eu espere 
mais quatro meses, ou até o final desse mandato pode ser que venha, eu espero que venha para que 
o povo possa ver, o que aconteceu porque nós temos que clarear as coisas, nós estamos aqui, fomos 
eleitos para fiscalizar, eu sempre digo, eu respeito o voto da situação, respeito o voto do vereador, eu 
nunca briguei para o vereador votar contra ou a favor, mas eu faço meu papel, para aquilo que eu fui 
eleito, então eu estou dizendo que eu tinha razão, senhor presidente, quando eu fui para aquela 
tribuna e disse tem coisa errada, estão me dizendo, pessoas sérias, que tem coisa errada, hoje está 
consumado que tem coisa errada que o prefeito quer que abra uma sindicância para descobri o que 
houve, após olhar o relatório do controle interno, somente para justificativa de voto, presidente, já 
falei; Presidente Vereador Vilson Paese; houve a justificativa do Vereador Cláudio Santos e de 
vossa excelência também, Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; para justificativa de voto 
senhor presidente, senhores vereadores, eu justifico meu voto baseado nos argumentos trazidos pelo 
Vereador Cláudio Santos, creio eu que o Vereador Felipe Sálvia foi irônico quando falou que a 
sindicância vai terminar até o final do mandato, um vereador com cinco mandatos provavelmente 
saiba que uma sindicância tem prazo estabelecido para terminar, até gostaria que o Vereador Cláudio 
Santos nos informasse o prazo dessa sindicância que deve ser no máximo 60 ou 90 dias, obrigado; 
Presidente Vereador Vilson Paese; ninguém mais para justificativa de voto, questão de ordem 
Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos; até para pegar a mesma linha de raciocínio do 
Vereador Felipe Sálvia, quando disse para ler o pedido de informação para as pessoas saberem 
exatamente do que se trata, eu também quero dizer vereador, as pessoas que estão aqui, que eu 
estou me comprometendo em lhe trazer  o resultado da sindicância, muito embora não haja 
necessidade, não tem necessidade nenhuma de se trazer e eu ainda estou me colocando a 
disposição para lhe trazer o resultado da sindicância, vossa excelência inda ironiza com esse 
vereador em dizer que vai esperar até o final do mandato, eu estou lhe dizendo que vou lhe trazer até 
para lhe deixar a par da situação, então está OK, não trago a esta casa, o vereador não quer eu não 
trago a essa casa a sindicância, OK; Presidente Vereador Vilson Paese; justificativa de voto 
Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; senhor presidente eu também quero 
justificar porque também fui líder do governo, o Vereador Cláudio Santos está se colocando a 
disposição desta casa para que possa trazer a todos os resultado da sindicância, e dizer ao colega 
Vereador Felipe Sálvia, que estando no governo, ele sabia de grande parte o que estava 
acontecendo nesse governo, ele sabe que o prefeito Alexandre é um prefeito sério, que quer fazer as 
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coisas, as pessoas mudar o pensamento sobre o administrador quanto à pessoa das pessoas é 
mudar sua opinião, eu estou dizendo que nós podemos até mudar a opinião, o administrador ajudou 
esse prefeito a se eleger prefeito, e defendeu muitas vezes nessa casa a seriedade à lealdade a 
honestidade desse prefeito, e hoje ele prova mais uma vez que abriu uma sindicância para que saia e 
puna os culpados, seria isso senhor presidente, senhores vereadores muito obrigado; Presidente 
Vereador Vilson Paese; ninguém mais para justificativa de voto, então eu solicito ao secretário 
Vereador Cláudio Santos, que proceda do nº e autor das moções; Secretário Vereador Cláudio 
Santos; moção de nº 01, autoria do Vereador Felipe Sálvia PDT; nº 02 Vereador Adroaldo De Carli, 
PMDB; nº 03 Vereador Adroaldo De Carli; PMDB; moção no mesmo teor Vereador Cláudio Santos 
PSDB; moção nº 04 Vereador Adroaldo De Carli, PMDB; nº 05 Vereador Adroaldo De Carli PMDB; n º 
06 Vereador Adroaldo De Carli PMDB; nº 08 Vereador Vilson Paese, PDT; nº 09 Vereador Vilson 
Paese; PDT; Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em discussão a urgência das moções, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por 
unanimidade; coloco agora em discussão todas as moções com as urgências já aprovadas, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade; solicito ao secretário, como já foi 
acordado pelas bancadas que os projetos serão votados; questão de ordem Vereador Adroaldo De 
Carli; Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente gostaria o projeto, item três, em pauta, que 
não contém da Comissão de Justiça e Finanças a minha assinatura, como integrante e secretário da 
comissão, eu gostaria até de até por ter analisado até com bastante profundidade, e solicitado ao 
CAPSEM que me enviassem alguns documentos e papeis referentes ao projeto, que eu gostaria de 
justificar, se a vossa excelência me permite, solicitando a retirada desse projeto para um estudo que 
acredito que todos os vereadores terão interesse; Presidente Vereador Vilson Paese; vossa 
excelência solicita a retirada do projeto para que possamos fazer um estudo mais aprofundado; 
Vereador Adroaldo De Carli; para que eu possa justificar o item para que todos possam 
compreender o porque dessa solicitação, posso aqui mesmo ou quer que eu vá à tribuna? 
Presidente Vereador Vilson Paese; não vossa excelência já fez o pedido, vou dar questão de 
ordem para o Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; até para corroborara com o Vereador 
Adroaldo De Carli, nós estávamos até discutindo o projeto antes, e há uma flagrante 
inconstitucionalidade, se não me falha a memória no artigo 1º do projeto, se esse projeto for votado 
hoje nas condições que se encontra qualquer ação que ingressas na justiça vai ser procedente, e 
acho que fica ruim pra essa casa aprovar um projeto com essas condições, além de prejudicar 
também os funcionários, que o projeto estava distinguindo, tratando diferente o sexo masculino do 
sexo feminino, acho que isso também não é justo, além de ilegal; Vereador Adroaldo De Carli; 
assim presidente, até porque para complementar o Vereador Antonio Azir, o que está em ata, o 
projeto não contempla, no nosso entendimento, a ata assinada por 97 associados do Capsem, no 
meu entendimento não corresponde ao que foi alterado no art. 7º, onde diz, aí que vem a questão de 
eu poder justificar ou não, onde diz que:  o casamento estabelece comunhão plena de vida, mora na 
igualdade de direitos e deveres dos cônjuges, e remete-se ao artigo 5º da constituição federal, 
homens e mulheres são iguais em direito e obrigações nos termos dessa lei, e o projeto distingue, a 
questão do cônjuge onde salienta no seu artigo 1º, altera o art. 7º do estatuto, dependentes dos 
segurados a esposa, o marido inválido, a companheira e os filhos, equiparados ou não, não 
emancipados, menores de 18 anos ou inválidos, ficando ao marido e ao companheiro a livre opção de 
ser dependente desde que mediante contribuição percentual do segurado, isto é, se a ata diz que 
todos são iguais, os cônjuges, porque a esposa é dependente sem contribuição e o marido tem que 
dar contribuição para ser dependente, então ali nós temos que analisar, acredito que o IGAM não se 
ateve a esse item, mas nós temos até por uma questão de legislação nós aprofundarmos essa 
questão se está dentro da legalidade ou não; Presidente Vereador Vilson Paese; parabenizo você 
Vereador Adroaldo De Carli e Vereador Antonio Azir, realmente, o próprio instituto de previdência do 



 19 

estado do Rio Grande do Sul, quando a associada a nível de professor, a grande maioria, 98% é 
homem, a mulher tinha direito, mas o homem casado com essas professoras não tinham direito, e 
hoje o IPE teve que absorver, todos os cônjuges, sem pagamento de PAC, então realmente seria 
argüido a inconstitucionalidade do projeto, então retiramos para que possamos fazer um estudo mais 
aprofundado mesmo, questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; senhor 
presidente, somente para clarear eu e o Vereador João Mafalda assinamos baseados no parecer do 
IGAM, que é um órgão onde a gente se baseia a comissão de justiça e de ordem econômica e social, 
a gente se baseia nesse parecer, então parabéns para o Vereador Antonio Azir, Vereador Adroaldo 
De Carli que descobriram esse furo na lei, mas eu gostaria, senhor presidente,que o senhor ligasse, 
tenho ligado para o IGAM e cobrado, parecer mais sério, ligasse e dissesse para eles que estão vindo 
pareceres complicados e inconstitucionais, então fica esse pedido do presidente da comissão de 
justiça, para a vossa senhoria para que entre em contato com o IGAM, para cobrar deles mais 
seriedade nesses pareceres; Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Felipe Sálvia, faremos 
isso na primeira hora amanhã, e convido vossa excelência para que participe conosco no momento 
da ligação que faremos a partir das nove horas da manhã, questão de ordem Vereador Antonio Azir; 
Vereador Antonio Azir; o processo, item nº 8 também apresenta problema, de nº 08 da pauta de 
votações, que esse projeto deve ser um projeto de resolução, já que se trata de assunto interno da 
Câmara, é um projeto de lei, não tem projeto de resolução aqui, e o IGAM também se manifesta 
nesse projeto erroneamente, o IGAM se diz favorável, mas não entra na questão principal, dizendo 
que deve ser um projeto de resolução; Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Antonio Azir, 
vossa excelência pede também a retirada desse projeto, para que possamos reformular esse projeto 
e elaborar então um projeto de resolução, então está retirado o projeto de autoria do Vereador 
Cláudio Santos e Vereador Luiz Leite para que seja apresentado numa outra reunião ordinária como 
projeto de resolução, Vereador Paulino de Moura, questão de ordem; Vereador Paulino de Moura; 
questão de ordem só para colaborar, com a casa, e aí quando a gente vai para a tribuna discutir 
algum projeto, que a gente entenda que o IGAM não esta dando os pareceres de acordo com a 
legislação, e hoje nós temos na casa bons vereadores que trabalham muito na comissão de justiça e 
finanças, Vereador Adroaldo De Carli, Vereador Antonio Azir e os demais colegas que já estão em 
vários, mas eu só quero colaborar para mostrar que muitas vezes nós temos que discordar sim, dos 
pareceres do IGAM, porque daqui um pouquinho nós estamos aprovando alguma coisa que nós 
entendemos e o IGAM entende que é juridicamente legal e nós entendemos que não até pela 
experiência que os colegas tem na casa, então mais uma vez a democracia vence na casa do povo, 
porque os colegas com a experiência que tem, com o conhecimento jurídico que tem, buscaram 
falhas nesse parecer do IGAM, e prova que nós aqui, estamos aqui para fazer o melhor para nossa 
comunidade; Presidente Vereador Vilson Paese; é isso mesmo Vereador Paulino de Moura, e nós 
muitas vezes aqui questionamos inclusive bons pareceres de vereador, bons projetos de lei, e foi 
argüido inconstitucionalidade e quando na nossa cabeça nós não entendemos de forma nenhuma 
que o projeto é inconstitucional, porque não reduz receita, não cria despesa, e muitas vezes nós 
temos castrado o direito de apresentar um bom projeto de lei porque o órgão que nos assessora, que 
nos presta serviço dá os pareceres que nós realmente não podemos concordar, então está retirado 
por pedido dos vereadores que participam da comissão de justiça, o projeto de nº 03 e o projeto de nº 
08, está em votação os projetos de nº 01, 02, 04, 05, 06 e 07, solicito ao secretário Vereador Cláudio 
Santos a leitura do autor e nº dos projetos; Secretário Vereador Cláudio Santos; Projeto de lei autor 
executivo Municipal. Nº 111/07. P- 1937/181/07. Ementa: Dispõe sobre a política de assistência social 
no município. Projeto ode lei autor executivo Municipal. Nº 113/07. P- 1939/183/07. Ementa: Declara 
de utilidade pública a associação dos amigos do núcleo habitacional ouro preto Cohab. Projeto de lei 
autor executivo Municipal. Nº 118/ 07. P- 1999/191/07. Ementa: declara de utilidade pública Municipal 
a associação dos deficientes físicos – ADECIF. Projeto de lei autor executivo Municipal.  Nº 121/07. 
P-2002/194/07. Ementa: dispõe sobre financiamento do passivo atuarial do sistema de previdência do 
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município – RPPS. Projeto de lei autor executivo Municipal. Nº 127/07. P – 2074/201/07. Ementa: 
autoriza a concessão de auxilio financeiro ao hospital de caridade de Carazinho – HCC, no valor de 
R$ 15.000,00. Projeto de lei autor executivo Municipal. Nº 123/07. P-2070/197/07. Ementa: autoriza a 
abertura de crédito especial no orçamento da Fundescar no valor de R$ 1.000,00. Presidente 
Vereador Vilson Paese; solicito ao secretário que faça a leitura do parecer da comissão de justiça de 
um projeto, porque os demais são iguais e também da comissão de ordem econômica e social; 
Secretário Vereador Cláudio Santos; Parecer da Comissão de Justiça e finanças: o presente 
projeto de lei é constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Presidente Vereador Felipe 
Sálvia, Secretário Vereador Adroaldo De Carli e membro Vereador João Mafalda; Parecer da 
Comissão de ordem econômica e social: o presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na 
ordem do dia. Secretário e relator Vereador Josélio Guerra, Presidente Vereador Luiz Leite e membro 
Vereador Antonio Azir; o teor dos pareceres de todos os outros projetos é o mesmo; Presidente 
Vereador Vilson Paese; coloco em discussão o parecer da comissão de justiça e finanças de todos 
os projetos, 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; coloco agora em discussão o aparecer da comissão de 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 o parecer da 
ordem econômica e social; está agora em discussão todos os projetos, com os devidos pareceres já 
aprovados, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovados todos os projetos por 
unanimidade; queremos saudar também a presença do nosso amigo Preto, candidato a vereador, 
num trabalho muito movimentado que vem fazendo na região sul e na região norte; mas quando o 
candidato Vereador Cláudio Santos, não esta exercendo a função, ele pode trabalhar até fora de 
época mesmo, não tem problema nenhum, no dia 25/09/2007 terça-feira, o presidente da casa esteve  
representando essa casa no Banco do Brasil, para uma palestra e o tema desenvolvimento regional 
sustentável, e amanhã, dizer para os nobres colegas se tem algum vereador que queira participar, 
amanhã às oito horas da manhã, no café da manhã Banco do Brasil, o mesmo tema, na segunda 
reunião, são convidados, dia 25/09 terça-feira, foi cedido o auditório da Câmara, pela parte da tarde 
para a secretaria de saúde para o encontro dos agentes da prevenção da dengue, dia 26/09 quarta-
feira, Vereador Vilson Paese e Vereador Antonio Azir estiveram em Porto Alegre juntamente com o 
prefeito Municipal, presidente da subseção da ordem dos advogados de Carazinho, e demais 
integrantes  da instalação da 2ª vara federal do tribunal regional federal da quarta região, dia 26/09 
quarta-feira, o Vereador Cláudio Santos representou a Câmara Municipal no lançamento do primeiro 
cd do coral infantil do colégio La Salle, nos dias 27 e 28/09 quinta-feira e sexta-feira, Vereador 
Cláudio Santos juntamente com a assessora estiveram em Passo Fundo representando a Câmara no 
primeiro encontro estadual dos Comudes de 2007, no dia 28/09 sexta-feira, em audiência pública no 
auditório da Câmara pela parte da manhã foi entregue o relatório de gestão e divulgação das contas 
do município de Carazinho, relativo segundo quadrimestre do exercício de 2007, encerrado em 
31/08/2007 pelos funcionários do executivo Municipal, ao presidente da casa Vereador Vilson Paese, 
no dia 28/09 sexta-feira à noite, na Bier Site, os Vereadores Cláudio Santos, Vereador Josélio Guerra, 
Vereador Adroaldo De Carli representaram a Câmara nas festividades dos 20 anos da TV Pampa no 
município de Carazinho, questão de ordem Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de 
Moura; questão de ordem senhor presidente, até para colaborar com a vossa senhoria, quem sabe 
foi um esquecimento, vossa senhoria esteve na FGTAS juntamente com o Vereador Antonio Azir, 
acompanhado do nosso diretor Técnico Mauricio Augustin Cruz  e desse nobre súdito seu aqui, só 
para colaborar; Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Paulino de Moura, vossa senhoria, 
vossa excelência realmente me chama a atenção, me penitencio por não ter citado, mas nós 
estivemos na fundação gaúcha do trabalho, na qual fomos muito bem recebidos eu e o Vereador 
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Antonio Azir, por vossa excelência e pelo presidente da casa e queremos agradecer, estamos 
aguardando que o presidente venha para usar do grande expediente para trazer boas novas e boas 
noticias para Carazinho, senhores vereadores, obrigado pela atenção dos senhores, de ter 
participado até o final da reunião, nessa colaboração total e nada mais havendo a tratar e sob a 
proteção de Deus declaro encerrada a presente reunião, e convoco os senhores vereadores para a 
próxima reunião ordinária a ser realizada dia 08/10/2007 as 19:15 horas, nosso boa noite a todos. 
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