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Ata da Reunião Extraordinária do dia 24 de outubro de 2007.....Ata 46 
 

Presidente Vereador Vilson Paese; havendo quorum regimental e sob a proteção de Deus 
declaro abertos os trabalhos da presente reunião extraordinária da Câmara Municipal do dia 
24/10/2007. convido o Vereador Felipe Sálvia para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e 
solicito a todos que permaneçamos em pé. Agradeço aos vereadores que aceitaram o convite 
para nós fazermos essa reunião extraordinária que não cumprimos o tempo regimental, que 
seria 48 horas, mas aí houve a compreensão dos nobres pares muito obrigado pelos 
vereadores que estão presentes nessa reunião, para nós votarmos esses dois projetos, 
convido ao secretário Cláudio Santos para fazer a leitura do expediente da presente reunião; 
Secretário Vereador Cláudio Santos;  Convocação: De acordo com  o art. 73 parágrafos V e 
VI, convoco os senhores vereadores para uma reunião extraordinária, solicitado pelo 
excelentíssimo senhor Presidente Vereador Vilson Paese, a ser realizada no dia 24 de outubro 
de 2007, quarta-feira, com inicio previsto para às 8:00 horas, para apreciação dos seguintes 
projetos de lei, em regime de urgência: 01 – Projeto de lei nº 143/07 – P- nº 2284/224/07 – 
Autor: executivo Municipal – ementa: concede o titulo honorifico comenda o bombeador ao 
pastor João Maria da Silva Hermel. 02 – Projeto de emenda a lei orgânica – P- Nº 
2137/210/07 – autores: Felipe Sálvia, Antonio Azir, João Mafalda, Cláudio Santos, Adroaldo 
De carli e Josélio Guerra. Ementa: altera parágrafo 1º do art. 35 da lei orgânica Municipal. 
(aprovado em 1º turno, votação 2º turno). Sala das reuniões, em 22 de outubro de 2007. 
Vereador Vilson Paese e demais vereadores cientes. Presidente Vereador Vilson Paese; na 
ordem do dia a votação de dois projetos, então eu solicito ao senhor secretário que faça a 
leitura do nº e autor dos projetos; Vereador Cláudio Santos; Projeto de lei de autoria do 
executivo Municipal. P- 2284/224/07. Nº 143/07. Ementa: concede o titulo honorifico comenda 
o bombeador ao Pastor João Maria da Silva Hermel. Projeto de emenda a lei orgânica autor 
Vereador Felipe Sálvia, Vereador Antonio Azir, Vereador João Mafalda, Vereador Cláudio 
Santos, Vereador Adroaldo De Carli, Vereador Josélio Guerra. P- 2137/210/07. Ementa: altera 
o parágrafo 1º do art. 35 da lei orgânica Municipal. Presidente Vereador Vilson Paese; 
solicito ao secretário também que faça a leitura dos pareceres; 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. Carazinho, 04 de outubro de 2007. Vereador João 
Mafalda membro e relator, Vereador Felipe Sálvia presidente e Vereador Adroaldo De Carli 
secretário. Parecer da comissão de ordem econômica e social: o presente projeto de lei 
encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia. Sala das reuniões, 08 de outubro de 2007. 
Vereador Luiz Leite presidente e relator; Vereador Josélio Guerra secretário e Vereador 
Antonio Azir membro. Presidente Vereador Vilson Paese; eu coloco em discussão o parecer 
da comissão de justiça, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado 
por unanimidade; coloco agora em discussão o parecer 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; 
coloco agora o projeto a votação do segundo turno com os devidos pareceres já aprovados, 
não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade o 
projeto no 2º turno; coloco agora o 2º projeto de 143/07 que concede o titulo honorifico 
comenda o bombeador ao Pastor João Maria da Silva Hermel; coloco em discussão o parecer 
da comissão de justiça e finanças, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, 
aprovado por unanimidade; coloco agora o parecer da ordem econômica e social, não 
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havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade; coloco agora em 
discussão o projeto com os devidos pareceres já aprovados, para discutir Vereador Felipe 
Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, funcionários que 
assistem a reunião na manhã de hoje, faltou o seu Silveira, hoje, não pode mais ganhar o 
prêmio não é Paese, faltou à reunião, é difícil a gente falar para pouca gente assim, senhores 
vereadores, o primeiro projeto eu deixei para discutir juntamente com o segundo, o primeiro 
projeto vereadores, nós estávamos sancionando leis aqui na Câmara, com cinco dias, nossa 
lei orgânica ela estava equivocada, tribunal de contas apontou e disse que se nós não 
Corrigisse nossa lei orgânica nós poderíamos no futuro aprovar leis e essas leis não valeriam, 
e seriam derrubadas na justiça, na constituição federal, e é para a lei Orgânica, a constituição 
federal diz que é quinze dias também, para aprovar os projetos, então com isso nós estamos 
arreglando e arrumando uma coisa que estava errada aqui na nossa Câmara, e quanto ao 
segundo projeto, senhores vereadores, que concede a comenda Bombeador ao Pastor João 
Maria da Silva Hermel, dada pelo executivo Municipal, quero parabenizar o prefeito, o 
executivo por ter escolhido esse senhor, esse pastor, para dar essa comenda, o pastor João 
Maria Hermel, apesar de eu ser católico, meus irmãos, meus tios  e quase toda minha família 
são de evangélicos, eu tenho ido  não seguido, mas de dois em dois meses, uma vez por mês,  
eu tenho ido à Assembléia , na Batista, quando convidado, e para representar a Câmara, e 
estive agora esses dias num congresso do Salmo 100 que é um congresso da juventude, e é 
de louvor e o Vereador Cláudio Santos e o Vereador Jaime Fragoso sabem o que é isso, onde 
eu estava olhando lá e conversando com o pastor, na entrada, e tem pessoas Cláudio, tem 
pessoas que é difícil à gente simpatizar, gostar, difícil, tem que fazer um esforço para gostar, e 
até venerar, mas o Pastor João Maria é uma pessoa que é só a gente conversar dois 
segundos com ele que a gente gosta, é um homem de quase dois metros de altura, fortão, 
gordo, bem forte, e é uma pessoa que a gente já sai gostando já, porque realmente o cara é 
simpático, ele tem um sorriso bonachão, gosta de pescar, meu companheiro de pescaria, 
fomos pescar no Uruguai juntos já, então eu quero dizer que além do serviço que está 
prestando o pastor frente à Assembléia de Deus, abrindo novos campos, onde abriu na Hípica 
na São Jorge, na Marcondes , na Princesa, Ouro Preto, foi aberto em toda cidade e começou 
a abrir no inteiro também, onde essa casa recebeu na semana passada se não me engano um 
convite para Pinheiro Marcado, Inauguração do novo templo, então com isso eu quero dizer 
senhores vereadores, parabenizar o executivo Municipal, tenho certeza que tem a mão do 
Ronaldo, do Ronaldinho, na indicação dessa comenda ao Pastor João Maria Hermel, então 
está de parabéns o executivo, está de parabéns essa casa, na aprovação desse projeto de lei 
que concede a um cidadão bom, boa pessoa, essa comenda, era isso; Presidente Vereador 
Vilson Paese; para discutir Vereador Cláudio Santos, bancada do PSDB; Vereador Cláudio 
Santos; senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, é importante às palavras 
que foram feitas, pelo Vereador Felipe Sálvia anteriormente, falando desse projeto que 
concede o titulo honorifico comenda o bombeador ao Pastor João Maria da Silva Hermel, da 
Igreja Assembléia de Deus, e me faz lembrar senhor presidente e colegas vereadores, do 
pastor Odil Marques, que antes do pastor João Maria, era o Pastor Presidente da Assembléia 
de Deus, e também havia feito um excelente trabalho aqui em Carazinho como os demais 
pastores de outras denominações, de outras igrejas evangélicas, eu conversava essa semana 
retrasada com o pastor João, e ele dizia o quanto tem sido importante a Assembléia de Deus 
estar buscando levar novas congregações aos bairros de Carazinho, como bem disse o 
Vereador Felipe Sálvia, em Pinheiro Marcado como a própria comunidade ajudou a construir, 
mas isso culmina, além dos excelentes serviços prestados, que não são somente os 
evangélicos que são recebidos pelas igrejas evangélicas, pelos pastores, mas todas aquelas 
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pessoas que tem dificuldades, que tem necessidades, que tem problemas, e por incrível que 
pareça, presidente e colegas vereadores, eu acredito que as igrejas evangélicas tem sido as 
que tem prestado um serviço social muito além às vezes do que o próprio poder público, 
porque às vezes algumas reclamações e nós também presenciamos isso já passamos 
também por isso, eu acredito que não tenho um vereador aqui que não tenha recebido uma 
reclamação De alguém de Carazinho que não tenha sido mal atendido, ou por que não tenha 
sido bem atendido em alguma secretária ou em algum departamento, pois a igreja evangélica 
por mais difícil que seja a situação que passa o ser humano, jamais é colocado para fora, 
jamais é deixado de ser atendido, jamais vai deixar de se dar atenção, conversar, de tentar 
resolver, ou tentar amenizar os problemas que lá aparecem, e é exatamente assim senhor 
presidente que eu quero definir essa situação, porque não é, aqueles que se dizem não 
pecadores, não é aqueles que se dizem auto suficientes, não é aqueles que se vestem ou tem 
bens materiais que muitas vezes sobe a cabeça que Jesus procura, Jesus procura aqueles 
que estão exatamente da forma que eles estão, ninguém precisa melhorar para procurar 
Deus, ele quer que nós o procuremos da forma que nós estejamos, é exatamente dessa 
forma, e o trabalho que está sendo feito pela assembléia de Deus, por todas as outras igrejas 
evangélicas que essa semana eu acho que os vereadores estiveram essa semana também a 
participação da pastora da igreja Batista Filadélfia, onde vários vereadores estiveram se 
comprometendo de ir sábado participar de uma gincana, eu acho que está havendo senhor 
presidente, sem dúvida alguma uma integração nesse sentido e levando as pessoas a 
participar, e além disso até o Vereador Adroaldo De Carli me dizia, para falar um pouco mais 
sobre isso, com relação aos 68 anos de atividades da igreja assembléia de Deus, aqui em 
Carazinho e  recai sobre o Pastor João, está oportunidade de estar recebendo essa comenda, 
que a poucas pessoas de Carazinho ela é concedida, talvez seja a maior comenda, de maior 
respeito, que tem em Carazinho que é a comenda o Bombeador, também acredito senhor 
presidente que aqueles vereadores que puderem participar, da entrega dessa comenda, 
participarem do culto especial, participarem dessa solenidade, certamente todos aqueles que 
forem, saíram de lá de alguma forma diferente daquela com que entrou, Porque eu tenho 
certeza senhor presidente, que aqueles que vão  em algum culto evangélico, qualquer que 
seja a denominação, entra de uma forma e sai de lá de outra forma, isso nós falamos por 
experiência e inclusive nós falamos por testemunho próprio, eu acho que é uma oportunidade 
impar que Carazinho está tendo, através do executivo, mas também pela aprovação do 
legislativo, em conceder essa comenda bombeador ao Pastor João Maria da Silva, da igreja 
Assembléia de Deus, e aproveitando para comemorar os 68 anos dessa igreja, aqui em 
Carazinho, eu acredito eu que todos os vereadores já devem ter passado, inclusive na 
legislatura passada, foi feito um culto, foi feito algo parecido, lá na assembléia de Deus, com 
relação a isso, então eu quero parabenizar o prefeito, parabenizar os vereadores, que 
certamente estarão aprovando, mas fica aqui senhor presidente o convite para que os 
vereadores desse evento, possam participar dessa solenidade, que eu acho que é muito 
importante, à noite vai ser feita à entrega e vai ser feito esse culto, certamente Vereador 
Felipe Sálvia, tem sem duvida alguma a mão do vereador Ronaldo, pastor Ronaldo que 
acredito eu tenha trabalhado para que isso acontecesse, mas ganha a comunidade de 
Carazinho, e ganham aqueles que sem duvida alguma irão participar dessa comunidade, 
então queria parabenizar senhor presidente o prefeito pela atitude e também os vereadores,  
por estarem sem duvida alguma aprovando por unanimidade esse projeto de lei; Presidente 
Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir Vereador Antonio Azir; 
Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores vereadores, nossa saudação e eu ouvia 
o pronunciamento a respeito dos projetos, não poderia deixar de me manifestar, até porque 
nos dias de hoje nós estamos vendo uma explosão das igrejas evangélicas muito grande, e 
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nosso município em nível de Brasil não é muito diferente, mas é melhor que tenham mais 
igrejas do que bares, porque quando a pessoa está na igreja certamente não estará 
cometendo nenhum ato de vandalismo, nem um ato de crueldade, nem um ato ilícito, mas 
também me questiono, e ouvia atentamente o Vereador Cláudio Santos falar sobre Jesus, que 
a salvação se encontra através da fé, através de Jesus Cristo, eu vejo muitas vezes as igrejas 
evangélicas assim, priorizarem o lado patrimonial, a reportagem que eu vi sobre o Bispo Edir 
de Macedo, da mansão que o mesmo está construindo, aquilo sim é um verdadeiro atentado 
às pessoas que passam fome no nosso pais, essas crianças que morrem diariamente por falta 
de alimentação, então não vejo porque construir um patrimônio tão grande e deixar tantas 
pessoas desamparadas, não vejo porque uma igreja comprar tantos canais de comunicação, 
quando muitas pessoas passam fome, vocês sabem melhor do que eu o problema de 
habitação, enfim problema em todas as áreas, então há assim uma mistura muito grande entre 
fé e poder econômico, que as igrejas evangélicas creio eu que fazem um bom papel, mas a 
propaganda é muito grande, eu vi um fusquinha passando pela cidade nessa semana, sobre o 
RR Soares, prometendo até uma cadeirinha no céu, prometendo dinheiro, prometendo saúde, 
prometendo melhorara tudo, afinal quem estiver com problema é só ir à igreja da Graça que 
abriu agora essa semana, próximo ao RH Riss ali no centro, e resolve todos os seus 
problemas, então ao mesmo tempo, claro que eu não quero aqui ser mal interpretado, que as 
pessoas que vão para o culto e eu vou para diversos cultos, nas igrejas, há cultos bons 
realmente, que a gente sai de lá com a alma mais purificada, pensando melhor, com a paz de 
espírito melhor, mas há sim um aproveitamento das pessoas menos esclarecidas, aquelas 
pessoas mais pobres que tem que contribuir mensalmente com a igreja, e eu também vejo 
muitas pessoas, principalmente alguém que comete um grande ilícito penal, entram para a 
cadeia e a primeira coisa é colocar uma bíblia embaixo do braço e se transformam em 
evangélicos, inclusive eu como advogado pergunto muitas vezes quando vou defender alguém 
se ele é evangélico, porque hoje é um grande ponto ser evangélico, parece que a pessoa 
mudou tudo aquilo que fez, está se transformando e será uma pessoa melhor, quando nós 
sabemos que muitas vezes isso é uma busca, isto é uma justificativa para dizer que ele é um 
arrependido, de que hoje ele é uma nova pessoa, quando muitas vezes isso não acontece, as 
eu venho aqui também para dizer que a igreja católica, que eu sou católico, também merece 
sua defesa, como uma igreja que tem a sua doutrina a muitos anos, já se cometeu muitos 
enganos também, muitas guerras, muitas matanças em nome da religião também, pela igreja 
católica, nós lembramos muito bem das cruzadas, onde povos foram massacrados, então eu 
quero dizer que não pode haver um fanatismo pelas igrejas, nós temos sim que ter fé, temos 
que crer, mas é no nosso salvador Jesus Cristo, e para isto nós não precisamos construir 
grandes templos, para isso nós não precisamos construir impérios em nome do povo pobre, 
para isso nós temos que fazer o bem no dia a dia, amar o próximo, fazer voas ações, que 
muita gente vai na igreja e sai de lá esfaqueando o membro da igreja que estava sentado ao 
lado dele, então até venho ate aqui fazer um discurso completamente diferente dos meus 
colegas, mas dizer que mesmo assim, eu sou favorável às igrejas porque mesmo com os 
defeitos que eu reconheço nelas ainda é um grande caminho para que as pessoas pelo 
menos reflitam melhor e busquem um pouco de paz espiritual, mas deixo aqui minha 
restrições a algumas igrejas, que tem igrejas que realmente misturam a fé com a exploração 
do povo humilde e pobre, tem canais de televisão que na madrugada a gente perde um pouco 
o sono, chega um pouco atrasado em casa, dá uma ligada é uma fiasqueira, quanto mais 
contribuir maior é a salvação, e aquele que não contribuir, vai pro inferno, eu não aprendi 
assim a religião e não vejo a religião dessa forma, acho importante igreja, vou a igreja, mas 
entendo que para ser salvo não preciso nem ir à igreja, basta fazer o bem, acreditar e ter fé no 
nosso senhor salvador, obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em 
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discussão, para discutir Vereador Adroaldo De Carli, bancada do PMDB; Vereador Adroaldo 
De Carli ; senhor presidente, colegas vereadores, funcionários aqui presentes dessa casa, 
realmente hoje nós temos um dia importante porque eu considero essas reuniões onde nós 
apreciamos essas comendas, essas homenagens as pessoas da nossa comunidade, 
considero de extrema importância senhor presidente, porque normalmente se discute leis 
nessa casa, e quando nós temos projetos dessa natureza a gente fica bastante gratificado e 
vemos que tem pessoas na comunidade merecedoras de homenagem do Poder Executivo, 
enfim do poder representativo da comunidade, e a bancada do PMDB, aqui falo em nome da 
bancada, pelo Vereador Déio também, nós não podíamos deixar de vir aqui também, dar a 
nossa homenagem ao pastor João Maria da Silva Hermel, até pelo seu trabalho, pelo que 
representa, a sua igreja, o seu projeto de vida, eu até admiro muito, senhor presidente,aquelas 
pessoas que escolhem esse caminho, o caminho da espiritualidade, o caminho que leva essas 
mensagens de paz, de amor, as mensagens positivas, motivadoras, as pessoas de uma 
maneira em geral na nossa comunidade, então pastor eu digo que é grande merecedor, nós 
lemos a biografia rapidamente do pastor João Maria da Silva, e nós observamos aqui, não só 
como trabalho pastoral na sua igreja evangélica, eu até sou católico não sou evangélico, mas 
a gente sabe que essas igrejas evangélicas existem várias e fazem o seu trabalho, realizam 
seu trabalho espiritual, também o seu trabalho comunitário, e nesse caso aqui, o Pastor João 
Maria, além de estar expandindo as bases na nossa cidade, já esta construindo templos em 
Santo Antonio do Planalto, também no bairro São Jorge, ele está também concluindo a igreja 
do bairro São Lucas, então veja bem, está chegando na nossa comunidade, por isso que é 
importante e esse é um grande diferencial da igreja evangélica da igreja católica e até de outra 
eu diria, que elas não esperam as pessoas da comunidade virem até essa igreja, elas vão ao 
encontro das pessoas, o que facilita muito a participação das pessoas e acho que isso que 
representa o crescimento da igreja evangélica em todos os sentidos na nossa comunidade e 
no Brasil inteiro, evidente e é claro, assim como qualquer setor, Vereador Antonio Azir aqui 
colocou, existe a exploração também, infelizmente dentro desse contexto religiosos, vejam 
vocês aí, aquele casal da igreja renascer, está lá preso nos Estados Unidos, preso senhor 
presidente, precisão mesmo, por remessa ilegal de valores em dinheiro, com verdadeiras 
fortunas, milhões e milhões, as vezes a gente se questiona se realmente é esse o objetivo da 
igreja, claro que não é, mas também não podemos seguir os maus exemplos apenas, temos 
que  ver os bons exemplos, as pessoas humildes que dedicam, muitas vezes as suas vidas 
pela causa, sua vida, a vida de sua família pela causa em que ele se propõe, eu até essa 
semana comprei o livro da biografia do Bispo Macedo, Edir Macedo, é importante, a igreja 
universal uma das maiores igrejas universais do Brasil, está presente em quase todo o mundo, 
mas tem suas virtudes, que não é de graça, não é com qualquer um que consegue dentro da 
sua igreja, da sua crença, da sua fé, construir uma estrutura como ele construiu, então isso aí 
realmente temos que entender, 132 países, me disse aqui o Vereador Felipe Sálvia, vou ler o 
livro, porque eu gosto eu acho que é interessante nós compreendermos aquelas 
personalidades de grande sucesso na sua área de atuação, independente se nós 
concordamos com sua maneira de atuar ou não, mas não é a toa que o Bispo Edir Macedo 
coloca 120 mil pessoas no estádio maracanã, quem faz isso, então nós temos que reconhecer 
também, a sua potencialidade,seu dom, daquilo que ele se propôs que é levar a fé, a religião, 
a sua crença as pessoas, e a liberdade de religião existe no nosso pais, está instalada, é uma 
liberdade constitucional, e todo cidadão numa democracia, graças a Deus, vivemos numa 
democracia nesse país, tem a sua escolha pela fé que quiser, pela religião que quiser, mas a 
gente tem que vir aqui também reconhecer, como o Vereador Cláudio Santos colocou, o 
trabalho além do espiritual o trabalho comunitário que fazem essas religiões, eles fazem um 
trabalho comunitário realmente incessante, eles vão em busca de donativos, eles vão em 
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busca de colaboração da comunidade para tentar então dentro de sua base de religiosidade, 
também auxiliar as pessoas de uma maneira até de aliviar as suas necessidades, em todos os 
sentidos, então isso é importante, cabe a nós reconhecermos, e também elogiarmos o 
executivo por esse projeto que entrega a comenda o Bombeador, é um titulo honorifico da 
nossa comunidade, ao Pastor João Maria da Silva Hermel, em nome da bancada do PMDB 
parabéns e vamos torcer realmente que seja um exemplo de cidadão a ser seguido onde 
sempre leva a mensagem da paz, da fé do amor, enfim e também as suas mensagens 
motivacionais para as pessoas enfrentarem o nosso dia a dia suas dificuldades, e terem 
motivação para o trabalho, para o seu relacionamento para as suas pessoas construir sua 
verdadeira paz, era isso senhor presidente, senhores vereadores muito obrigado; Presidente 
Vereador Vilson Paese; convido o Vereador Felipe Sálvia para assumir os trabalhos, para 
que eu possa usar a palavra; Presidente Vereador Felipe Sálvia; com a palavra Vereador 
Vilson Paese; Vereador Vilson Paese; senhor presidente, senhores vereadores, antes de 
mais nada o meu agradecimento e o meu reconhecimento aos nobres pares por ter atendido o 
nosso chamado mais uma vez nessa reunião extraordinária, obrigado pelo comparecimento, 
antes que eu me refira com relação aos dois projetos, projeto do segundo turno, e também o 
projeto comenda o bombeador ao pastor João Maria, lembrem após acordarmos entre os 
Vereadores que, no domingo, que será entregue a comenda, que vai ser um dia festivo nessa 
igreja nós deveríamos deixar acordado aqui, se cada líder de bancada vai usar a palavra, se 
uma pessoa, um vereador vai falar em nome de todos os vereadores, como é que nós vamos 
fazer na noite como legislativo lá na igreja, como o legislativo vai conduzir, quem vai falar, 
quantas pessoas irão falar, se todos os lideres de bancadas, eu gostaria de ouvir até todos os 
lideres de bancada com a palavra o Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; a 
bancada do PTB sugere que o senhor presidente faça uso da palavra representando os 
demais vereadores; Vereador Josélio Guerra; da mesma forma o PMDB, senhor presidente, 
até porque se cada líder de bancada o espaço dentro de uma comenda dessa; Presidente 
Vereador Vilson Paese; por questão ode tempo vocês acham que é melhor uma pessoa?: 
Vereador Josélio Guerra, eu acho que fica inoportuno, o presidente pode falar; Presidente 
Vereador Vilson Paese; eu só não ouvi a bancada do PSDB, pode ser então muito obrigado 
e nós iremos então falar, talvez não seremos a pessoa mais apropriada, porque quem 
conhece mais os meandros da igreja evangélica seriam os colegas que participam dessa mas 
nós vamos tentar representá-los a altura, e corresponder também à expectativa dos nobres, 
então estão todos os vereadores, convidados, para o culto em homenagem, claro que nos 
entendemos que no domingo nem todos podem de repente, estão todos os vereadores 
convidados para comparecer, até porque o Ronaldo Ligou de Porto Alegre fazendo esse 
convite, e nós não poderíamos deixar que essa comenda fosse entregue através de um 
decreto do prefeito, e por isso que eu tenho que reconhecer aos vereadores de ter aceitado 
tão rapidamente, sem passar o horário que é regimental, 48 horas, a convocação e estão 
todos os vereadroes aqui, com exceção do nosso colega Alemão, que mora em Porto Alegre, 
mas falar para o Vereador Felipe Sálvia, que com relação à votação do segundo turno, se o 
tribunal falou que poderia anulçar a lei, poderia sim anular a lei, se o tempo que nós desse 
mos ao prefeito, fosse alongado e não diminuído que extrapolaria o tempo regimental, o da lei 
orgânica, mas o prefeito pode votar, o prefeito pode sancionar, no primeiro dia, no segundo, 
no terceiro, está na lei orgânica, é legal, agora estender o prazo, é mais confortável ao 
executivo, porque a lei diz que ele tem esse direito, é prerrogativa do executivo, e nós 
tínhamos realmente, parabéns aos vereadores que fizeram a mudança, nós tínhamos que 
cumprir e fazer essa mudança, que está na lei orgânica, mas de forma nenhuma o tribunal 
poderia anular nenhuma lei, porque ela está dentro do prazo, então isso só que não posso 
concordar, se tivesse mais tempo do que a lei orgânica dizia, e essa lei fosse promulgada pelo 
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presidente aqui, aprovada pelo prefeito, sancionada pelo prefeito, aí sim poderia ser anulada 
porque passou do prazo, mas não por ter antecipado o prazo legal, com relação ao projeto, 
comenda Bombeador ao Pastor João Maria, isso é um reconhecimento público do executivo, 
parabéns ao executivo, parabéns ao legislativo que está aprovando essa lei, e por isso que 
nós não poderíamos deixar passar através de decreto e por isso o valor do legislativo que aqui 
está essa manha, hoje os vereadores reunidos deixando ate os seus compromissos, suas 
empresas, seus afazeres, seus negócios, estão aqui por isso, o nosso reconhecimento, e o 
currículo desse pastor João Maria, diz tudo, já andou por mais de vinte países pregando, 
salvando gente, convertendo almas, com relação ao que o Vereador Antonio Azir falou, 
realmente é a banda podre que existe em todas as religiões, eu esses dias, numa sexta-feira, 
Vereador Antonio Azir, Vereador Luiz Leite, Vereador Felipe Sálvia, Vereador João 
Mafalda,Vereador Cláudio Santos, assistia e ouvia um canal de televisão, não sei quantas mil 
pessoas tinham, não posso dizer aqui, qual era a religião daquele pastor, um moreno de dói 
metros de altura,  mas naquela noite mais ou menos uma 60 cadeiras de roda deixaram de 
rodar, cada pouco gritavam assim, mais uma cadeira de roda e passava por cima do povo, 
levando a cadeira de roda, que era coisa muito simples, mas cadeiras de roda, outros objetos, 
era impressionante, mais um que Jesus acaba de salvar e quem não acredita, e pessoas 
caídas no chão, deixa que nós já salvamos essa daqui a pouco, é meio complicado isso aí, 
agora a nossa religião que eu sou católico e fui seminarista, só que não me deixaram 
permanecer no seminário senão hoje era um sacerdote, e poderia ter certeza que eu seria um 
missionário porque a igreja dos capuchinhos hoje, não tem paróquia, são missionários, 
andando para a Amazônia, para onde existem os mais rincões distantes deste pais, estaria lá 
pregando a palavra de Deus, e tentando salvara lamas, eu tinha muita vocação quando era 
criança, mas não permitiram porque o padre olhou para mim e disse esse não pode ficar, tem 
que mandar embora, e foi assim realmente que eu fui excluído do seminário dos capuchinhos, 
eu fui pra vila Flores em Florianópolis e quando ia pra ....me mandaram embora, fui afastado 
por dentro da igreja, na época, mas eu quero dizer que a nossa igreja católica, também na 
época das indulgências, e aí que começou a criar o protestantismo, quando não aceitaram 
mais as indulgências, que as indulgências eram vendidas, e a igreja vendia por determinação 
de Roma do Papa, eram vendidas, que quanto mais indulgências tu comprava, mais perto do 
céu tu chegava, e aí, foi o inicio da divisão, criou-se o protestante, que protestou contra isso, e 
aí vieram todas essas ramificações da igreja evangélica, e quando fala na parte social e o 
Vereador Cláudio Santos fala com propriedade, outro abordaram, eu sempre pretendo e 
prefiro, que em vez de abrir mais um bar em uma esquina que se abra mais uma religião, mais 
uma igreja, porque mesmo como o Vereador Antonio Azir falou, que às vezes o cara esta 
sentado do teu lado, e você sai lá de dentro brigando que podia sair abraçado, mas é mais 
fácil sair brigando de dentro de uma boate, ou de um bar do que sair brigando de dentro de 
uma igreja, e se você vê outras que não são igrejas, que são filosofias de vida, também 
trazem um bem, e leva realmente a palavra de conforto e onde dizia fé e o teu pensamento 
positivo assim é a Seichnoie, que é uma coisa boa, e ajuda a sociedade, eu espero que a 
sociedade, que nós seres humanos que somos a imagem e semelhança de Deus, sejamos 
menos arrogantes, menos ambiciosos, porque a vida é muito curta, aqui é apenas uma 
passagem,para que a gente possa viver melhor e realmente, cumprindo o que diz a Bíblia e eu 
não sou uma pessoa que leia a Bíblia, eu sou um católico bem dizer afastado da Igreja, mas 
onde está a igreja eu concordo, com o nobre colega Vereador Antonio Azir, a igreja somos 
nós, o teu interior é a igreja, a tua alma o teu espírito, se você quer ver um corpo, saber o que 
é a vida, vejam um corpo sem o espírito  é quem sustenta essa matéria, então realmente, isso 
é verdade, e para dizer em homenagem, quando o Vereador Adroaldo De Carli coloca aqui, 
que bom que você homenageia, faz homenagem as pessoas que fazem bem, esta aí o Pároco 
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que veio nos visitar, sexta-feira o padre Gueno, juntamente com o bispo, e trazendo um livro 
autografado do bispo, deu a mim mas eu faço questão de deixar aqui na biblioteca da 
Câmara,  esse Padre, Padre Gueno que esta à 50 anos no sacerdócio, em nossa cidade, não 
tem quem ele já não confessou, e não tem doente que ele não visitou, merece também o 
nosso reconhecimento, a comenda agora na grande festa dos 80 anos que o padre vai fazer 
de aniversário e 50 anos de sacerdócio em nossa cidade, então parabéns a todos que falam 
em nome de Deus, e vive realmente para Deus e que não faça da Bíblia debaixo do braço 
uma mentira e um engodo, porque ontem assisti o Senador Trivela, que é da igreja do Bispo 
Macedo, recomendando a leitura do livro, onde está toda biografia do bispo Edir Macedo, para 
proceder a leitura de um trecho da Bíblia; que nós possamos ver toda a história e o porque de 
todo esse patrimônio que ele está fazendo, parabéns para você que adiquiriu o livro, e 
recomendo ler  o livro, para não comprar gostaria que o nobre colega me emprestasse o livro 
para fazer uma leitura, muito obrigado e um bom dia a todos; Presidente Vereador Felipe 
Sálvia ; devolvo os trabalhos ao Vereador Vilson Paese; Presidente Vereador Vilson Paese; 
não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, o projeto está aprovado por 
unanimidade; 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 29/10/2007 as 19:30 horas, no bairro Oriental na Associação de moradores,  e 
solicito a todos os vereadores que divulguem essa reunião que é muito importante para a 
Câmara nesse grande bairro Oriental, pegando a Marcondes e pegando toda essa região aí, 
espero todos os vereadores nessa reunião, nosso boa dia todos e obrigado pelo 
comparecimento. 
 
 
 
 
 

Vereador Vilson Paese   Vereador Cláudio Santos 
Presidente       Secretário 

 
 
 
 

 

 

 


