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Ata da Reunião Ordinária do dia 12 de novembro de 2007.....Ata 50 
 
Presidente Vereador Vilson Paese; Havendo quorum regimental e sob a proteção de Deus declaro 
aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal do dia 12/11/2007, convido o 
Vereador Cláudio Santos para proceder à leitura de um trecho da Bíblia; e solicito a todos que 
permaneçamos em pé; coloco em apreciação a ata da reunião extraordinária do dia 05/11/2007, 
coloco em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 07/11/2007, não havendo vereador que queira 
discutir, questão de ordem Vereador Antonio Azir, bancada do PTB; Vereador Antonio Azir; senhor 
presidente infelizmente nós não temos a presença do Vereador Josélio Guerra, na abertura dessa 
reunião, porque nós queríamos solicitar ao mesmo, para que retirasse algumas palavras de seu 
pronunciamento durante  a reunião ordinária do dia 07/11/2007 ou então estaremos ingressando com 
uma representação na comissão de ética; Presidente Vereador Vilson Paese; na ausência do 
Vereador Déio, eu pergunto a vossa excelência e aos demais colegas, se nós aguardamos a 
presença dele para dar andamento à reunião, porque eu não acho justo, porque ele deve responder o 
que diz, o que vossa  excelência faz, Vereador Antonio Azir, então, nada mais do que eu aguardar 
para nós colocarmos em votação a ata; Vereador Antonio Azir; concordamos senhor presidente; 
Presidente Vereador Vilson Paese; então damos um intervalo, e solicito a assessora da mesa, que 
chame o vereador para que compareça ao plenário, suspendo os trabalhos pro alguns minutos; 
voltamos então a reunião com a presença dos dois vereadores da bancada do PMDB, nós estávamos 
colocando em votação a ata da reunião extraordinária e colocamos, e foi aprovada, por unanimidade, 
e no momento em que nós estávamos colocando a ata ordinária do dia 07/11/2007, houve uma 
questão de ordem do Vereador Antonio Azir, então vou colocar novamente em votação, coloco em 
apreciação a ata da reunião ordinária do dia 07/11/2007, questão de ordem Vereador Antonio Azir; 
Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores vereadores, até me nome da harmonia dessa 
casa e da boa convivência entre os seus pares, nós antes de aprovarmos a ata, a gente solicita e 
sugere ao Vereador Déio, para que o mesmo retire as palavras falcatruas e sacanagem que vem 
ocorrendo na política do município de Carazinho, isto dito em seu pronunciamento na reunião do 
bairro oriental ocorrido no ultimo dia 07 de novembro, caso contrário nós estaremos ingressando com 
uma representação na comissão de ética, bem como também uma interpelação judicialmente ao 
vereador, obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; eu pergunto ao Vereador Déio, da bancada 
do PMDB, se faz algumas; Vereador Josélio Guerra; senhor presidente; Presidente Vereador 
Vilson Paese; questão de ordem Vereador Josélio Guerra; Vereador Josélio Guerra; senhor 
presidente eu gostaria de dar uma verificada na ata, no meu pronunciamento; Presidente Vereador 
Vilson Paese; e vossa excelência quer verificar nesse momento a ata; Vereador Josélio Guerra; se 
fosse possível; Presidente Vereador Vilson Paese;  enquanto o Vereador Déio faz uma análise do 
seu pronunciamento na ata, nós iremos continuar, mas o vereador pode com todo o tempo do mundo 
analisar o seu pronunciamento, e nós colocaremos assim que tiver o acordo do vereador, em votação 
essa mesma ata do dia 07/11, convido ao Secretário Vereador Cláudio Santos que faça a leitura do 
expediente da presente reunião, gostaria também Vereador Cláudio Santos, que lesse depois o oficio 
que nós recebemos, da presidência da Câmara de Vereadores de Santo Antonio do Planalto; 
Secretário Vereador Cláudio Santos; expediente de 12/11/2007: Of. 223/07 do executivo municipal, 
encaminha emenda modificativa ao projeto de lei n° 080/07, o qual dispõe sobre a criação do 
conselho municipal da cidade de carazinho e fundo municipal de habitação; Of. 224/07 do executivo 
municipal, encaminha  ao projeto de lei n° 162/07, o qual autoriza abertura de credito suplementar no 
orçamento de 2007, no valor de R$ 124.660,00, para apreciação sob regime de urgência; Of. 225/07 
do executivo municipal, encaminha  ao projeto de lei n° 163/07, o qual autoriza abertura de credito 
especial no valor de R$ 13.200,00, e abertura de credito suplementar, no valor de R$ 11.500,00 no 
orçamento do CAPSEM, para apreciação sob regime de urgência; Of. 226/07 do executivo municipal, 
encaminha  ao projeto de lei n° 164/07, o qual autoriza o poder executivo a firmar contrato de 
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colaboração técnica, cedência de servidores, nos termos da lei municipal n° 4.494/93, para a FGTAS 
e revoga a lei municipal n° 4.897/96, para apreciação sob regime de urgência; Of. 228/07 do 
executivo municipal, encaminha  ao projeto de lei n° 166/07, o qual cria cargo no quadro de pessoal 
efetivo do município, para apreciação sob regime de urgência; Of. 229/07 do executivo municipal, 
encaminha  ao projeto de lei n° 167/07, o qual declara situação de emergência, autoriza a contratação 
emergencial de servidores e abertura de credito especial no orçamento de 2007, no valor de R$ 
14.863,01, para apreciação sob regime de urgência; Of. 007/07 do Poder Judiciário, em atenção ao 
OD 1121/07; Of. 270/07 Da EVESC, convidando para Congresso estadual de vereadores de Santa 
Catarina; Of. 3330/07 do Poder Judiciário reitera os termos do of. 3069/07; Of. 466/07 do DAER em 
atenção ao OD 1068/07; Of. 254/07 Do HCC, em atenção ao OD 1212/07; Of. 062/07 do 
Departamento de transito informando novo diretor; Of. 021/07 do CPERS,  manifesta sua 
inconformidade com as ações e projetos do governo do estado; Convite da ABRASCAM, para curso 
Orçamento no Legislativo Municipal; Convite da CONVERSUL, para Seminário de Gestão do 
Município; Convite do CAPSEM,  solicita a alteração na LDO-2008; Convite do Instituto J & B para 
seminário interestadual do poder legislativo Municipal; Convite do IBRAM,  para Congresso  Brasileiro 
de Administração Municipal – Fidelidade Partidária; Convite do SINTER, para evento realizado no dia 
07 de novembro; Convite do HCC para assembléia comunitária a realizar-se dia 19 de novembro; 
Convite do IBRAM para cursos e congressos dos meses novembro e dezembro; Convite do IBRAP, 
para realização de cursos; Convite do INLEGIS para encerramento do exercício 2007; Diversos 
Comunicados do Ministério da Educação, informando a liberação de Recursos Financeiros do Fundo 
Nacional; Diversos Comunicados do Ministério da saúde, informando a liberação de Recursos 
Financeiros do Fundo Nacional; Comunicado da Câmara dos Deputados, informando a liberação de 
Recursos do orçamento da união; Câmara Municipal de Santo Antonio do Planalto. Santo Antonio do 
Planalto, 06 de novembro de 2007. Senhor Presidente: A comunidade de santo Antonio do Planalto, 
através do Poder Legislativo Municipal, em atendimento ao requerimento do Vereador Leodír Irani 
Altmann? PDT; com emenda do vereador Leonel Adler:PSDB, subscrito por todos os demais 
vereadores com assento nesta casa, aprovado por unanimidade em Sessão ordinária no dia 
05.11.2007,  vem cumprimentar efusivamente Vossa senhoria e os demais vereadores da casa pela 
dedicação, empenho e pela mobilização realizada em prol da instalação da empresa Aurora no 
município de Carazinho. Com absoluta certeza, a vinda da Aurora para a região, da qual 
honrosamente fazemos parte, traz uma nova e acalentadora esperança no processo de diversificação 
do agronegócio e principalmente um entusiasmo todo especial à comunidade de Santo Antonio do 
Planalto. Essa conquista, que teve apoio de toda a região, certamente impulsionara os municípios 
envolvidos, além da geração de empregos e renda, a um desenvolvimento espetacular em todos os 
níveis. Aproveitamos a oportunidade para reiterar os votos de estima e consideração. 
Atenciosamente. Vereador Marcos Griebler. Presidente. Ao senhor Vilson Paese. Presidente do 
Poder Legislativo Municipal. Carazinho/RS. Presidente Vereador Vilson Paese; senhores 
vereadores nós fizemos questão que o oficio fosse lido, para que vossas excelências também 
tomassem conhecimento à importância que estão dando a região toda, inclusive outras câmaras já 
telefonaram para nós também, do projeto Aurora se estabelecendo em nosso município, em nossa 
região, então realmente é um assunto que vai repercutir e muito até a instalação e depois da 
instalação muito mais, nós temos certeza disso, a seguir eu convido ao Secretário Vereador Cláudio 
Santos para fazer a leitura das indicações, mas antes disso eu gostaria de perguntar aos senhores e 
também a Ana Maria, a imprensa que está aqui presente, como é que  estão nos ouvindo? Porque 
nós estamos hoje com aparelhagem nova, e nós também temos que nos adaptar com a distancia, 
principalmente quem tem uma voz mais grave, como é o meu caso, ficar mais longe, porque eu não 
estou notando mais ruído, isso melhorou, mas eu gostaria que houvesse o depoimento de quem esta 
no plenário, estão ouvindo perfeito, melhorou, como é que vocês acham que eu devo ficar falando 
aqui, mais próximo, mais longe, perfeito, solicito ao Vereador Cláudio Santos, para fazer a leitura das 



 3 

indicações dos vereadores na noite de hoje; Secretário Vereador Cláudio Santos; indicações: 
3478/1328/07, solicita melhorias na rua Pedro Viau, Vereador Paulino de Moura; 3479/1329/07, 
solicita melhorias na pavimentação asfáltica das ruas Antonio Pasin e Honorato Piccini e demais ruas 
do Bairro Dileta; Vereador Paulino de Moura; 3480/1330/07, reiterando o pedido para eu a secretária 
de obras do município estude a possibilidade de consertar a escada localizada na Avenida Antonio 
José Barlette na passagem dos trilhos próximos à rua Silva Jardim, Vereador Josélio Guerra; 
3481/1331/07, para que a secretaria de obras realize a operação tapa buracos na Avenida Flores da 
Cunha entre as ruas Barão de Antonina e a Rua Alexandre da Motta, sentido Borguetti/rodoviária, 
Vereador Josélio Guerra; 3482/1332/07, reiterando os pedido feitos nos dias 03/4/06 e 04/09/07 e 
13/08/07 e 24/09/07 para que o executivo Municipal estude a possibilidade de colocar em todas as 
aparadas de ônibus bancos com encosto, Vereador Josélio Guerra; 3483/1333/07, Solicita para que a 
Secretaria de Obras realize com urgência patrolamento, cascalhamento e melhorias no escoamento 
das águas das chuvas na Rua Dr. Alberto Velho de Souza, Bairro São Jorge. Solicitação dos 
motoristas e moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 3484/1334/07, Solicita para que a Secretaria de 
Obras realize operação tapa buracos e recolhimento de entulhos em toda a extensão da Rua 
Gaviões, Bairro São Jorge. Solicitação dos motoristas e moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 
3485/1335/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize operação tapa buracos, patrolamento e 
cascalhamento no final da Rua Fernando Ferrari, Bairro São Jorge. Solicitação dos motoristas e 
moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 3486/1336/07, Solicita para que a Secretaria de Obras 
realize a colocação dos paralelepípedos retirados do calçamento e recolhimentos de entulhos na Rua 
Wenceslau Brás, Bairro Sassi. Solicitação dos motoristas e moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 
3487/1337/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de recolhimento de entulhos 
ao longo da extensão da Avenida Pátria, Bairro Centro / Sommer. Solicitação dos moradores, 
Vereador Adroaldo De Carli; 3488/1338/07, Solicita reparos na pavimentação asfáltica da rua Ibaré, 
no bairro Floresta e revisar as demais ruas do bairro; Solicita reparos na pavimentação asfáltica da 
rua Polidoro Albuquerque. Pois a mesma encontra-se com vários buracos; Solicita reparos na rua 
Ipiranga entre a rua Padre Gusmão e Avenida São Bento. Pois o referido trecho encontra-se em 
péssimo estado; Solicita reparos na pavimentação asfáltica da rua Guilherme Becon, o bairro Vila 
Rica. Pois a referida rua esta com vários buracos;  Solicita reparos no calçamento da rua Monte 
Alegre, no bairro Hípica-Floresta. Esta é uma reivindicação dos moradores da rua que reclamam da 
quantidade de buracos existentes; Solicita que seja retirado de entulhos na rua Dona Júlia esquina 
com a rua Tiradentes; Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da 
rua Leão XIII, no bairro    Princesa. Pois a rua está com várias valetas que dificultam o trafego; 
Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza na rua Travessa Ipiranga, 
no bairro Pádua. Pois a referida rua encontra-se em péssimo estado de conservação; Solicita  
reparos na pavimentação asfáltica da rua John Kennedy, no bairro Vila Rica. Pois a referida rua 
encontra-se em péssimo estado; Solicita reparos na pavimentação asfáltica da rua Antônio Pasin e 
demais ruas do bairro Dileta. Pois as ruas do referido bairro  encontram-se em péssimas condições 
de trafegabilidade, Vereador Luiz Leite; 3489/1339/07, solicita a secretaria de obras a colocação de 
telhas na parada de ônibus localizada na rua Aracajú, proximidades do nº 99, Vereador Cláudio 
Santos; 3490/1340/07, solicita a secretaria de obras para que realize melhorias no calçamento da 
Rua Dom Pedro II, Vereador Cláudio Santos; 3491/1341/07, solicita a secretaria de obras para que 
realize melhorias no calçamento da rua Buenos Ayres, Vereador Cláudio Santos; 3492/1342/07, 
solicita a secretaria de obras para que efetue o tapamento de um buraco no começo do asfalto da rua 
Marcílio Dias, Vereador Cláudio Santos; 3493/1343/07, solicitando a secretaria de obras a realização 
de recapeamento asfáltico na rua João Batista Rodrigues da Silva, Vereador Jaime Fragoso; 
3494/1344/07, solicitando ao setor competente a substituição do telhado do abrigo da parada de 
ônibus localizado na rua Sem Salgado Filho, Vereador Jaime Fragoso; 3495/1345/07, solicitando a 
eletrocar vistoria na rede de iluminação pública e substituição de lâmpadas queimadas na rua 
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Parecis, Vereador Jaime Fragoso; 3496/1346/07, solicitando a secretaria de obras a desobstrução de 
valeta e tubos localizados na rua Xavantes, próximo ao nº 436, B. Conceição, Vereador Jaime 
Fragoso; 3497/1347/07, solicitando a Eletrocar vistoria na rede de iluminação pública e substituição 
de lâmpadas queimadas na rua Afonso Pena, Vereador Jaime Fragoso; Solicita conserto do 
calçamento da Rua Coroados, no bairro Princesa por estar em péssimas condições de 
trafegabilidade. Solicitação dos moradores; Solicita conserto do calçamento da Rua Rio Branco no 
bairro Glória. Solicitação dos moradores; Solicita conserto do calçamento da Rua Independência no 
bairro Glória. Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de recapeamento asfáltico da Rua Padre 
Gusmão por se tratar de um corredor de ônibus e está em péssimas condições de trafegabilidade; 
Solicita conserto do calçamento da Rua Tijuca no bairro Aurora e Princesa. Solicitação dos 
moradores; Solicita trabalhos de limpeza de um terreno localizado na Rua Marechal Floriano ao lado 
da Sociedade Espírita SERFO, pois é um local que oferece riscos as pessoas que por ali passam, 
pois pode servir de esconderijo para meliantes e outros; Solicita conserto do calçamento da Rua 14 
de Julho. Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de consertos da Rua Marques do Pombal. 
Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de calçamento ou asfaltamento da Rua Edmundo José 
Loeff. Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de calçamento ou asfaltamento na Rua 
Fioravante Piva. Solicitação dos moradores, Vereador Vilson Paese; 3499/1349/07, solicitando que 
sejam efetuados reparos urgentes no calçamento da rua Sergipe, Vereador João Mafalda; 
3500/1350/07, solicitando que sejam efetuadas melhorias no calçamento da rua Minas Gerais, 
Vereador João Mafalda; 3501/1351/07, solicitando que a secretaria de obras efetue melhorias em 
toda a extensão da rua Ângelo Gobbi, Vereador João Mafalda; 3502/1352/07, solicitando a secretaria 
de obras que execute trabalhos de limpeza de dois terrenos localizados na rua Machado de Assis; 
solicitando a secretaria de obras que execute trabalhos de conserto do calçamento da rua São 
Sebastião no bairro Conceição; Vereador Vilson Paese;   Presidente Vereador Vilson Paese; 
solicito ao Vereador Cláudio Santos que faça a leitura do projeto de lei de autoria de todos os 
vereadores, para dar entrada hoje esse projeto para ir na próxima reunião se estiver ok, para nós 
podermos colocar em votação no prazo de 15 dias; Secretário Vereador Cláudio Santos; Projeto de 
lei. Autoria de todos os vereadores. P- 3477/249/07. ementa: altera o artigo 2º e os incisos II e III da 
lei Municipal nº 6.496, de 29 de dezembro de 2006. o Art. 2º tem a seguinte alteração: O valor da 
quota mensal será de R$ 1.555,00 (mil quinhentos e cinqüenta e cinco reais) e que serão distribuídas 
da seguinte forma:” Inciso I - ............Inciso II – para a postagem será de R$ 120,00 (cento e vinte 
reais), Inciso III – para telefone será de R$ 300,00 (trezentos reais), Inciso IV - ........Art. 2º - está lei 
entra em vigore na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir de 1º de novembro de 2007. 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; Vereador Vilson Paese – PDT; Vereador Luiz Leite – PDT; Vereador 
Cláudio Santos – PSDB; Vereador João Mafalda – PSDB; Vereador Jaime Fragoso – PSDB;  
Vereador Josélio Guerra – PMDB; Vereador Adroaldo De Carli – PMDB;  Vereador Antonio Azir – 
PTB; Vereador Marcos Soares, na oportunidade como vereador – PTB; Presidente Vereador Vilson 
Paese; colocar também para os colegas que nós assinamos agora o projeto, porque realmente o 
contrato que nós assinamos com a vivo não era o que for acordado, contrato esse que eu assinei em 
nome da Câmara, em nome de todos os colegas, que eu me sinto prejudicado, acabei prejudicando 
todos os colegas, o que nós tínhamos acordado, não é o que eles estão nos cobrando, e sob a 
alegação de que a pessoa que fez o contrato, que veio até essa casa, essa pessoa não está mais, o 
acordo foi da empresa que assumiu, portanto eu acho que cabe a essa casa também, entrar inclusive 
com uma ação, não pode que muitos vereadores recebem muitas ligações a cobrar no celular e não 
tem, vocês podem ver o valor que veio de cada um de vocês, que é assustador o que veio esse mês 
com relação ao telefone, e foi por esse motivo que eu também concordei em altera o valor, que até 
poucos meses atrás o valor que se pagava era bem inferior, do que a vivo está nos cobrando, a 
seguir convido o Secretário Vereador Cláudio Santos, para fazer a leitura dos requerimentos 
apresentados pelos vereadores; Vereador Antonio Azir; questão de ordem senhor presidente; 
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Presidente Vereador Vilson Paese; até porque de acordo com a decisão do colega Vereador Déio, 
nós vamos ingressar com um requerimento, então gostaria que fosse apreciado e votado à ata da 
reunião ordinária do dia 07 de novembro, ates da leitura dos requerimentos; Presidente Vereador 
Vilson Paese; atendendo a questão de ordem do Vereador Antonio Azir, colocamos em apreciação a 
ata da reunião ordinária do dia 07 de novembro de 2007; Vereador Josélio Guerra; senhor 
presidente, questão de ordem; Presidente Vereador Vilson Paese; questão de ordem Vereador 
Josélio Guerra; Vereador Josélio Guerra; gostaria de deixar registrado, que não retiro meu 
pronunciamento da ultima sessão, fica de acordo como está; Presidente Vereador Vilson Paese; 
conforme palavras do Vereador Josélio Guerra, não fará nenhuma mudança no seu pronunciamento, 
e eu coloco em votação da ata da reunião realizada no dia 07 de novembro de 2007, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários que se manifestem, a ata está rejeitada pela maioria, mas a ata permanece na casa, 
fazendo parte dos anais da casa, o pronunciamento de todos os vereadores, com a rejeição eu 
acredito que esse momento que nós estamos vivendo aqui seja único em toda história da Câmara de 
vereadores de Carazinho, que está sendo rejeitada uma ata, até u gostaria de colocar aos 
vereadores, que votaram contrário a ata, que poderia até rejeitar em parte, mas não total a ata, 
porque a reunião saiu, e foi realizada toda, não sei, não tem o jurídico na casa aqui para nos orientar 
sobre essa situação sugenires, que aconteceu nesse momento, questão ode ordem Vereador Antonio 
Azir; Vereador Antonio Azir;  senhor presidente, talvez porque em outras legislaturas, nunca 
houvesse um pronunciamento ofensivo, até houvesse o bom senso dos vereadores que às vezes 
falam algumas coisas  e depois acabam pensando melhor e retiram, então conforme a decisão do 
Vereador Déio eu gostaria de ingressar com o requerimento, assinado por cinco vereadores desta 
casa; Presidente Vereador Vilson Paese; a mesa acata o requerimento e solicito ao Secretário 
Vereador Cláudio Santos, o teor já foi colocado pelo Vereador Antonio Azir, mas nós vamos colocar 
em votação esse requerimento, gostaria que o Secretário Vereador Cláudio Santos proceda à leitura 
do requerimento; Secretário Vereador Cláudio Santos; Requerimentos: 3502/3426/07, 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, para que solicitando ao 
departamento técnico da empresa para realizar uma vistoria  em todas as lâmpadas dos postes da 
Associação dos Moradores do Bairro Oriental, Avenida Pátria proximidades da Exata radiologia e 
Avenida Flores da Cunha, frente ao Supermercado Zaffari Glória e para que seja feita a troca das 
lâmpadas queimadas e colocação de lâmpadas mais potentes nesta região.  Solicita também à 
empresa Eletrocar, após verificação, medidas para solucionar definitivamente este problema da 
escuridão nas ruas, zelando pela segurança dos pedestres, motoristas e moradores destas 
localidades. Solicitação dos moradores e pedestres, Vereador Adroaldo De Carli; 3503/3427/07, 
Solicita que seja enviado oficio com voto de profundo pesar aos familiares do Sr. José Alberto 
Schmidt Graeff, pelo seu falecimento ocorrido no dia 02 de novembro do corrente em nossa cidade, 
Vereador Vilson Paese; 3504/3428/07, Solicita que seja enviado oficio com votos de profundo pesar 
aos familiares da Senhora Gelaci Souza da Luz, pelo seu falecimento ocorrido no dia 23 de outubro 
em Carazinho, Vereador Vilson Paese; 3505/3429/07, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma 
regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado 
ofício do Poder Legislativo de Carazinho a governadora Yeda Crusius, ao Presidente e aos Líderes 
de Bancada na Assembléia Legislativa, a Policia Federal e ao Deputado Federal Enio Bacci, 
manifestando nossa indignação, com relação à descoberta de fraude no DETRAN do Rio Grande do 
Sul. Infelizmente depois de assistirmos situações de corrupção envolvendo o governo Federal, 
deputados, senadores, cargos de primeiro escalão, estamos agora nos deparando com mais com 
uma situação sem explicação envolvendo um órgão do Governo do Estado. Os dois homens que 
comandaram o Detran nos últimos cinco anos e outras 12 pessoas vão responder por crimes como 
formação de quadrilha, fraude em licitações, tráfico de influência, sonegação fiscal, estelionato, 
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peculato e corrupção ativa e passiva. A fraude no DETRAN do Rio Grande do Sul, segundo a Polícia 
Federal contribui para que o preço da carteira no estado, cujo custo médio é de R$ 805,71, seja o 
terceiro mais caro entre os 10 maiores Estados do país. A nossa carteira de habilitação custa mais de 
10 a 20 vezes o valor que custa na Europa ou nos Estado Unidos. Paga-se uma fortuna por um 
documento corriqueiro, que deveria ser distribuído entre as pessoas habilitadas por um valor 
razoável, um valor que as pessoas pudessem pagar sem ter que fazer financiamentos em bancos, o 
que é mais um absurdo.  Será que estes 40 milhões voltarão aos cofres públicos? Será que irá baixar 
o preço para aquisição e renovação das CNHs? Com todo este escândalo fica evidente a 
necessidade de despolitizar órgãos públicos técnicos corroídos pela corrupção, e utilizados 
simplesmente para fazer “caixa” para campanhas políticas, com dinheiro público. Quando vamos 
parar de ver escândalos e mais escândalos envolvendo a política de nosso país, de nosso estado, 
primeiro o escândalo dos selos, agora o detran, e a culpa do estado estar em “crise” é do 
funcionalismo.  Além da Policia Federal ser merecedora de aplausos pelo modo incansável e 
obstinando com que procura combater a corrupção em nosso país, merece também os cumprimentos 
o Deputado Federal Enio Bacci, que quando então Secretário de Segurança Pública denunciou as 
supostas irregularidades no DETRAN e acabou por ser afastado do cargo pela Governadora. Deveria 
ser feita uma auditoria em todas as secretarias, órgãos e autarquias do estado, quem sabe não há a 
necessidade de aumentar ainda mais os impostos para que a renda dos corruptos fique ainda maior. 
Vereador Felipe Sálvia ; 3506/3430/07, CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO. Requerimento ao 
Senhor Presidente. Na última reunião ordinária, ocorrida no dia 07 de novembro de 2007, 
entendemos que o pronunciamento do Vereador Jocélio Guerra, quando utilizou-se da palavra para 
discutir as moções, usou de termos ofensivos aos vereadores e ao Poder Legislativo e Executivo. O 
vereador deve explicar quais as falcatruas vêm ocorrendo no âmbito municipal, tanto no Poder 
Legislativo como no Poder Executivo, pois no seu pronunciamento, disse: "FALCATRUAS E 
SACANAGEM VÊM OCORRENDO NO MUNICÍPIO. OS POLÍTICOS NÃO TEM VERGONHA NA 
CARA." Certamente este tipo de comentário deve ser justificado e provado, pois atitudes como estas, 
são atos atentatórios e denigrem a imagem do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, BEM COMO 
A IMAGEM DE TODOS OS VEREADORES JUNTO A COMUNIDADE. Obstante, o vereador vem 
proferindo freqüentemente palavras que denigrem a imagem deste Poder Legislativo nas reuniões 
ordinárias. O que reforça nossa atitude, vez que, é flagrante o desrespeito do vereador com os 
demais colegas, não se tratando de uma atitude isolada, mas sim de um costume grosseiro do 
vereador denunciado. Assim, esperamos que nosso pleito prospere e resulte em penalidades ao 
vereador denunciado, para que tenhamos um debate democrático balizado pelos bons costumes e 
comportamento adequado para um edil. Diante do exposto, requeremos ao Vereador Presidente, o 
encaminhamento deste requerimento a Comissão de Ética, conforme preconiza nosso Regimento 
Interno. Sala de Reuniões António Libório Bervian, 12 de novembro de 2007. Vereador Antonio Azir – 
PTB, Vereador Paulino de Moura – PTB, Vereador Cláudio Santos – PSDB, Vereador Jaime Fragoso 
– PSDB, Vereador João Mafalda – PSDB; 3507/3431/07, 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 Presidente e aos Líderes de Bancada na 
Assembléia Legislativa, manifestando nossa contrariedade com relação ao aumento de impostos 
promovido pela Governadora Yeda Crusius.Todos somos sabedores de que durante a campanha 
eleitoral, Yeda prometeu um novo jeito de governar, os gaúchos acreditaram e deram um voto de 
confiança e agora ela simplesmente diz que o Estado não tem saída se a população não pagar mais 
impostos. Em seus pronunciamentos durante a Campanha Eleitoral disse na apresentação do Jornal 
do almoço do dia 14/08/2006 que: “A máquina precisa ser modernizada, mas jamais com aumento de 
alíquotas.” E no debate promovido pela TV Pampa, em 11/09/2006, disse que: “Esta crise (a 
financeira) é a mais grave e deve ser enfrentada desde o primeiro dia, mostrando ações de receitas 
para aumentar a arrecadação sem aumentar imposto e ações de despesas de fazer mais com os 
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mesmos recursos.” E agora usa a palavra “crise” para justificar seus atos, pois ao ser indagada sobre 
a venda de parte das ações do Banrisul, outra promessa de campanha não cumprida, ou sobre as 
escolas que estão com turmas superlotadas, comprometendo a qualidade de ensino, sobre a não 
nomeação de professores e policiais, bem como o não reajuste do salário do funcionalismo, ou ainda 
sobre o atraso dos salários dos servidores e demissão dos trabalhadores da Emater, a resposta é 
sempre a mesma “é a crise”. Não podemos admitir que o povo gaúcho pague pela incompetência de 
alguns, afinal de contas esse “tarifaço” atinge em cheio toda a população gaúcha, desde o cidadão 
mais humilde até o mais remediado, pois são aumentos relacionados à luz, telefone, gasolina , 
bebidas, refrigerantes e combustíveis, mas que dão margem para outros aumentos, especialmente no 
setor de alimentos, remédios, transporte. É assim que a governadora pretende recuperar nosso 
Estado? Além deste pacote de impostos, há também o orçamento 2008, que possui um desequilíbrio 
entre receita e despesa, considerado ilegal pela Justiça, além do mais o projeto não cumpre a 
determinação constitucional de aplicar 35% da receita na educação e destina apenas 29,8%. Na área 
da saúde, a situação é muito pior, faltarão R$ 791 milhões para cumprir os 12% da receita 
determinados pela Constituição. Com tudo, há ainda o fato de que o Estado não tem mais empresas 
públicas que possam ajudar a financiar as necessidades dos gaúchos, Vereador Felipe Sálvia; 
Presidente Vereador Vilson Paese;  a seguir solicito ao Vereador Cláudio Santos a leitura das 
moções; Secretário Vereador Cláudio Santos; moções: 3509/564/07, Solicita que seja enviado 
oficio de cumprimentos a Sociedade Beneficente Cultural Ilé ASÉ Alafim Oba Agunjú Jetioká, pelo 
evento realizado no dia 12 de novembro no Plenário da Câmara Municipal, onde foi discutido temas 
ligados à educação e cidadania negra e o estatuto da igualdade racial, Vereador Paulino de Moura; 
3510/535/07, Solicita que, seja enviado oficio de cumprimentos a Sociedade Beneficente e cultural Ile 
Asé Alanfim Oba Agunjú Jetioká , na pessoa de sua Presidente, Senhora CARMEM HOLANDA, 
alusivos às programações do lV ENCONTRO DA CULTURA NEGRA que teve sua abertura oficial 
neste dia 12.11.2007 no auditório da CAMARA DE VEREADORES em nossa cidade. Parabenizamos 
a todos os envolvidos neste projeto de conscientização, tão importante e necessário para a 
valorização da igualdade Étnico Racial,Vereador Vilson Paese; 3511/566/07, O Vereador abaixo 
assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de congratulações do Poder 
Legislativo de Carazinho a Equipe Madeireira Laranjal/Telha Certa, que conquistou o título de 
Campeã do Campeonato Municipal de Trios de Bocha de Carazinho e a Equipe Marchetti, que 
conquistou o Vice Campeonato, realizado na noite do último dia 05 de novembro. A cada dia este 
esporte vem crescendo cada vez mais em nosso município, e é com muita satisfação que queremos 
então cumprimentar as duas equipes finalistas de nossa competição municipal, pois com certeza, é 
em eventos como estes que possivelmente são encontrados bons e novos talentos que darão 
continuidade a este esporte milenar, levando o nome de nosso município em competições a nível 
mundial. Recebam assim, os cumprimentos deste Poder Legislativo Municipal, Vereador Felipe 
Sálvia; 3512/567/07, Solicita que, seja enviado ofício parabenizando a equipe da Marchetti pela 
conquista do título de Vice-Campeão Municipal de trio do campeonato municipal de Bocha realizado 
que teve a grande final no dia 05/11/07; Solicita que, seja enviado ofício parabenizando a equipe da 
Empresa Gloria, pela conquista do título de Campeão da 9ª Copa América, este torneio contou com 
22 equipes convidadas e foi realizado na cidade de Arroio do Tigre nos dias 03 e 04 de novembro de 
2007, Vereador Josélio Guerra; 3513/568/07, enviado oficio parabenizando os atletas da equipe de 
bocha da empresa glória, bem como esta conceituada empresa pela conquista da 9ª copa América 
de bocha, realizado nos dias 03 e 04 de novembro na cidade de Arroio do Tigre, Vereador Luiz Leite; 
3514/569/07, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado 
ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho ao Diretor da Empresa Glória,  Senhor 
Deolindo Capitâneo, cumprimentando-lhes por terem conquistado a 9ª Copa América de Bocha, 
realizada nos dias três e 4 de novembro na cidade de Arroio do Tigre, que contou  com a participação 
de 22 equipes convidadas. Com certeza esta conquista vem mostrar mais uma vez a qualificação da 
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bocha carazinhense, sendo desta forma um orgulho para o esporte de nosso município. Recebam os 
sinceros cumprimentos deste Poder Legislativo Municipal e deste Vereador, pois merece destaque 
esta tão importante conquista de nossos bochófilos, Vereador Felipe Sálvia; 3515/570/07, Solicita 
que, seja enviado ofício parabenizando a equipe Madeireira Laranjal- Telha Certa juntamente com o 
Sr. Higino da Rosa, Ernani Oliveira, Daniel Leirias, pela conquista do título de Campeão Municipal de 
trio do campeonato municipal de bocha que teve a grande final no dia 05/11/07, Vereador Josélio 
Guerra; 3516/571/07, que seja enviado oficio parabenizando a equipe da Marchetti pela conquista do 
titulo de vice-campeão Municipal de trio do campeonato Municipal de bocha realizado que teve a final 
do dia 05/11/07, Vereador Josélio Guerra; 3517/572/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Pasqualotto, na pessoa do  aluno Eric Marins 
Ceccagno, pela comemoração da conquista dos Jogos Escolares do RS – mirin masculino - JERGS  
no mês de novembro de 2007. Campeão invicto com 5,0 pontos em partidas na modalidade xadrez.  
A direção e alunos nossos parabéns, Vereador Adroaldo De Carli; 3518/573/07, Solicita que, seja 
enviado ofício parabenizando o jovem Emerson Gustavo Müller pela conquista do 2º lugar no 
campeonato Estadual de Xadrez dos jogos do SESC, realizados nos dias 10 e 11 de do corrente 
mês, Vereador Cláudio Santos; 3519/574/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a 
empresa EC Suprimentos, na pessoa da  Senhora Elenir da Costa, pela comemoração dos 18 anos 
de fundação da empresa no dia 01 de novembro de 2007. A empresa trabalha com material de 
informática e de escritório e artigos de papelaria.  A direção e funcionários nossos parabéns, 
Vereador Adroaldo De Carli;3520/575/07, Solicita que, seja enviado ofício parabenizando o time 
Castelmaq/ Farmácia Brasil/João de Barro pela conquista título de campeão do Campeonato 
Estadual de Bola 7 do SESC, ocorrido nos dias 10 e 11 do corrente em Porto Alegre,Vereador 
Cláudio Santos;3521/576/07, Solicita que seja enviado ofício a Sra. RAQUEL BUENO, Coordenadora 
Regional de Crianças da Igreja do Evangelho Quadrangular, parabenizando pelo belíssimo trabalho 
que vem realizando junto a esta Coordenadoria, e em especial pela realização do 1º Congresso 
Regional de Crianças, realizado no dia 11.11.07, na 1ª IEQ; Vereador Jaime Fragoso; 3522/577/07, 
Solicita que seja enviado ofício a Sra. ROSÂNGELA DALL’AQUA, Coordenadora do PROCON, 
parabenizando pelo belíssimo trabalho que vem realizando junto a este órgão de defesa do 
consumidor., Vereador Jaime Fragoso; 323/578/07, O Vereador abaixo assinado solicita que depois 
de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício a Juíza Marlene de 
Souza, cumprimentando-a pela postura irrepreensível ao proibir o ingresso dos sem terra que estão 
em marcha para a Fazenda Coqueiros, em todos os municípios da Comarca, incluindo Carazinho, 
buscando assim evitar um confronto, que poderia resultar em vitimas. Mesmo tendo sido pressionada 
por deputados a rever a decisão de impedir a continuidade da marcha, em razão de que estaria indo 
contra a constituição que garante a todos o direito de ir e vir, a juíza mostrou mais uma vez firmeza 
em sua decisão, pois a ação irresponsável de lideranças junto ao MST, estimulando invasões, 
caracteriza clara intenção de afronta ao estado de direito. Mesmo com todas as ameaças de que a 
marcha dos sem terra viria até a fazenda Coqueiros, a Juíza Marlene de Souza não voltou a trás em 
sua decisão de proibir a entrada dos mesmos na Comarca de Carazinho, houve inclusive um recurso 
encaminhado por entidades que apóiam o MST, mas o desembargador entendeu por bem manter a 
decisão da Juíza, por tratar-se de uma questão social, envolvendo ponderação acerca da segurança 
pública, efetividade de direitos individuais e garantia do direito à propriedade. As tentativas de 
negociação propostas através de reuniões presididas pela Magistrada, mesmo que frustradas tem 
tido repercussão nacional, por tratar-se de um assunto de interesse de toda população brasileira. 
Recebas assim, o reconhecimento deste Poder Legislativo Municipal, por sua atitude de tentar chegar 
a um consenso, com o cuidado de preocupar-se em zelar não só pelo patrimônio dos proprietários da 
Fazenda Coqueiros, mas também pela vida de pessoas que em um confronto poderiam ser 
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vitimadas, Vereador Felipe Sálvia; 324/579/07, O Vereador abaixo assinado solicita que depois de 
ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao CPERS/Sindicato, as 
Escolas Estaduais do Município, e a Delegacia de Policia de Carazinho, manifestando o apoio desta 
Casa Legislativa com relação à paralisação que está ocorrendo no dia de hoje, onde as duas classes 
reivindicam melhores condições de trabalho. Quanto a Educação, já nos posicionamos anteriormente 
totalmente contra ao Projeto de enturmação e multiseriação, bem como concordamos plenamente 
que é insustentável a atual situação da escola pública, o estado não investe em melhorias e ainda 
não repassa verbas, não nomeia mais professores e funcionários, fecha bibliotecas e laboratórios de 
informática, e se não fosse o esforço dos pais através das Associações de Pais e Mestres, que 
realizam festas, rifas, galetos com massa, a situação seria ainda mais degradante. Como se não 
bastasse todo esse desleixo com a educação pública de nosso estado, a Governadora ainda achou 
por bem bombardear os gaúchos com o aumento de impostos. Aumentasse, se ao menos em 
contrapartida desse ao ensino público condições dignas de trabalho. Prova de que muito pouco 
preocupa-se com a educação de nosso estado é o fato de ter destinado no orçamento para 2008 
valor inferior (29,8%) ao que determina a constituição (35% da receita) para a educação. Quer ela, 
precarizar ainda mais a educação de nosso estado. Com relação à paralisação dos agentes da 
Polícia Civil, também manifestamos publicamente nosso apoio, pois como proporcionar segurança a 
nossa população se o estado não proporciona mínimas condições de trabalho aos policiais que tem 
essa missão? Se este é o novo jeito de governar de nossa Governadora, que demonstra já neste 
primeiro ano de mandato que não cumpre sequer as promessas de campanha, certamente 
chegaremos ao final destes quatro anos em estado caótico, onde a população que muito pouco confia 
em políticos passará a confiar menos ainda, afinal de contas quem prometeu em campanha que não 
venderia o Banco do nosso estado? Quem prometeu que não iria aumentar impostos. Palavra, ou se 
tem ou não, só que confiança só se perde uma vez, e a confiança que o povo gaúcho depositou na 
Yeda, no seu novo jeito de governar caiu por terra e com certeza não será recuperada jamais, 
Vereador Felipe Sálvia;  Vereador Josélio Guerra; questão de ordem senhor presidente; Presidente 
Vereador Vilson Paese; Questão de ordem Vereador Déio; Vereador Josélio Guerra; gostaria de 
pedir a supressão do grande expediente e do intervalo regimental, foi acordado entre as bancadas; 
Presidente Vereador Vilson Paese; há um pedido do Vereador Josélio Guerra, bancada do PMDB, 
pedindo que seja suprimido o intervalo regimental, e também que não seja feito o grande expediente; 
Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, até para acrescentar também a solicitação para 
apreciação em bloco dos requerimentos, moções e projetos, evidentemente que os pedidos de vista 
da reunião anterior ficam em separados; Presidente Vereador Vilson Paese; bancada do PMDB 
concorda e solicita que seja incluída a votação em bloco dos requerimentos, moções e projetos; 
bancada do PDT, Vereador Luiz Leite; OK, bancada do PTB, Vereador Antonio Azir, Vereador 
Antonio Azir; concordamos com o requerimento do Vereador Déio e também com o requerimentos 
do Vereador Adroaldo De Carli; Vereador Jaime Fragoso; de acordo presidente; Presidente 
Vereador Vilson Paese; OK, até a presidência fica feliz hoje que os vereadores peçam que seja 
suprimido  o grande expediente, até porque nós permanecemos na casa hoje o dia  todo, e a ultima 
reunião que nós esperávamos que era uma reunião que não ia demorar tanto, mas com relação há 
um requerimento e uma moção a reunião acabou a meia noite, e espero que as discussões dos 
requerimentos e moções não  estendam hoje a reunião até uma hora, não tem problema Vereador 
Cláudio Santos, nós sabemos disso, mas  a compreensão, que tiver que ir até de manha cedo nós 
sabemos aguardar, nos demoramos e aguardamos, não tem problema nenhum, está suprimido o 
grande expediente, e o intervalo regimental, e vamos de imediato então para a leitura do nº do 
requerimento e autor, solicito ao secretário que realize a leitura dos mesmos;Secretário Vereador 
Cláudio Santos; requerimento de nº 03 , Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº 04 Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em discussão a urgência dos 
requerimentos, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
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permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade, coloco agora 
em discussão os requerimentos com as urgências já aprovadas, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovado por unanimidade todos os requerimentos; eu  coloco agora, solicito ao 
Secretário Vereador Cláudio Santos, que lei a o nº do requerimento que tinha um pedido de vistas, do 
Vereador Jaime Fragoso, na ultima reunião, do Paulinho de Moura, na ultima reunião do dia 07 de 
novembro; Secretário Vereador Cláudio Santos; requerimento nº 07 da reunião do dia 07/07/2007, 
de autoria do Vereador Felipe Sálvia, PDT; Presidente Vereador Vilson Paese; eu pergunto ao 
Vereador Felipe Sálvia que quando a presidência da casa, na oportunidade desse requerimento 
desempatou, eu colocava naquele instante também aos vereadores da situação, que se houvesse 
algumas alterações em alguns termos do requerimento e se vossa excelência fez alguma mudança 
com relação ao requerimento não, eu dizia até na justificativa do meu voto, com relação a uma 
matéria que veio da governadora, que não queria ser eu a causa de um dia Carazinho perder algum 
investimento, acho que não pode acontecer isso, mas foi a forma que eu justifiquei o meu desempate, 
então está em discussão o pedido de vistas, e dizer aos vereadores que o pedido de vistas já foi 
discutido, foi discutido requerimento pedido de vistas, vou só colocar em votação, eu coloco a 
urgência do pedido de vistas, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, coloco agora em 
discussão o pedido de vistas, em votação, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, eu 
lamento a decisão e eu esperava até a compreensão até dizia até para os vereadores da situação 
que o requerimento pudesse ser adequado, mas não houve adequação então o requerimento está 
rejeitado, solicito ao secretário que proceda a leitura do nº autor das moções; Secretário Vereador 
Cláudio Santos; moção de nº 01 Vereador Paulino de Moura – PTB, do mesmo teor nº 14 do 
Vereador Vilson Paese PDT; nº 12 Vereador Felipe Sálvia – PDT, do mesmo teor de nº 04 de autoria 
do Vereador Déio PMDB; nº 09 Vereador Luiz Leite – PDT; nº 03 Vereador Felipe Sálvia – PDT; com 
o mesmo teor Vereador Déio – PMDB; nº 06 Vereador Déio – PMDB; nº 07 Vereador Adroaldo De 
Carli – PMDB; nº 08 Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; Nº 10 Vereador Cláudio Santos – PSDB; 
Nº 11 Vereador Cláudio Santos – PSDB; nº 12 Vereador Jaime Fragoso – PSDB; nº 13 Vereador 
Jaime Fragoso PSDB; nº 15 Vereador Felipe Sálvia – PDT e assinado pelos demais vereadores; 
Presidente Vereador Vilson Paese;  coloco em discussão a urgência das moções, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários que se manifestem, aprovada a urgência por unanimidade; coloco agora em discussão as 
moções com as urgências já aprovadas, para discutir Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino 
de Moura; senhor presidente, senhores vereadores, imprensa aqui presente, rádio gazeta, jornal e 
rádio diário da manhã, suplente de vereador Marcos Soares, as demais pessoas que nos dão a honra 
de estar na casa do povo, aos servidores da casa, boa noite, uma é relacionada a um evento 
realizado neste Poder Legislativo é conduzido pela mãe Carmem, onde foi discutido a desigualdade 
social e racial, eu quero fazer aqui, senhor presidente um registro, que me deixou bem chateado no 
momento que nós cedemos a casa do povo, nós cede o recinto desse Poder Legislativo, e hora 
entrando dentro desse poder, nós estávamos pejorativamente denegrindo a nossa imagem, quanto a 
uma situação que hora aconteceu referente a cedência ou ao desse poder, e quis Deus que naquele 
momento a casa lotada, eu estivesse adentrado esse recinto, e foi me dado à palavra, foi franqueada 
a palavra a mim, que era o único representante desse poder, naquele momento, dentro desse evento, 
e eu deixei claro aí, que o Poder Legislativo, ele sempre foi aberto a movimentos sociais, senão como 
instituição e sim como instituição, porque foi cedido o local para se realizar um evento, individual para  
cada vereador, sempre trabalhando em prol das pessoas, excluídas, das pessoas branca, preta, 
negra, amarela, índia, nós sempre defendemos essas pessoas menos favorecidas dentro desse 
poder, eu estou fazendo uma moção, porque ele foi de suma importância como evento e sei que a 
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mãe Carmem não queria dizer aquilo, que ela referendou nessa tribuna, senhor presidente eu 
gostaria que o senhor tomasse conhecimento disso porque eu fiquei um pouquinho chateado porque 
ela acha que nós como poder, como vereadores, ela citou como vereadores, nós não lutamos pelas 
causas sociais, e se vocês verem, e entenderem, eu disse isso aqui na tribuna, que o carnaval nada 
mais é que um evento social voltado ao negro, voltado ao carnavalesco, e esse evento foi aprovado 
por essa casa, recursos para se fazer carnaval aqui em Carazinho, e sempre foi aprovado isso, então 
eu quero deixar registrado, que o negro, as pessoas de cor, elas tem o mesmo valor para mim e 
tenho certeza que para os dez vereadores, como qualquer outro branco, nós valorizamos as pessoas 
como pessoas, como ser humano, então eu gostaria de deixar registrado isso senhor presidente, e 
depois eu gostaria de conversar com vossa senhoria, porque o Tio Pisca já me explicou os motivos, 
já disse o que tinha acontecido, e nós tivemos que notificar ela que tinha um outro evento aqui, só 
que parece que esse evento não ficou claro para ela,  parece que nós estaríamos a prejudicar o 
evento, que seria o dia inteiro dela, então essa é uma moção e dizer que, e aqui esta o Vitor que 
pode passar para a raça, para o povo querido, para as pessoas amadas, que nós vereadores, os dez 
estamos ao lado das lutas sociais, estamos ao lado do povo, também parabenizar o Vereador Felipe 
Sálvia, que é com grata satisfação que ao retornar a essa casa, eu tenho notado que ele tem feitos 
bons trabalhos, bons requerimentos, que tem causado boas discussões e hora hoje ele faz uma 
moção a Drª Marlene ao qual eu digo assim, e tenho um apreço muito grande, e hoje eu vejo na Drª 
Marlene o que eu vejo na governadora Ieda, parece que não tem nexo, mas na minha visão simples e 
humilde ela tem nexo, porque a governadora Ieda, com muita coragem, com muita determinação, 
está tomando algumas ações que muitos homens hora estando no governo não tomaram gente, ela 
dói, dói, aumentar imposto dói, mas temos que ver a busca que ela está buscando para acionar, vou 
me desviar um pouquinho do assunto porque  as duas situações que ela está tomando medidas 
fortes, para que possa se corromper a corrupção, até a Drª  Marlene com muita coragem, com muita 
determinação, determinou que os invasores não teriam possibilidades de entrar na fazenda 
coqueiros, e essa decisão ela continuou e esta tomando como mulher, como pessoa da nossa 
sociedade, porque ela quer o bem da nossa sociedade, e hoje eu estava dizendo para algumas 
pessoas ali na prefeitura, que como seria bom se essas pessoas estivessem num trabalho, mas vai 
oferecer um trabalho para eles, para a grande maioria deles, eles não querem saber de trabalho, eles 
querem saber de agito, de baderna, de fazer confusão, de ganhar sacolão, mas a Drª Marlene com 
muita coragem, com muita fibra, tem tomado posições voltadas ao bem estar de nossa comunidade, 
seria isso senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado e até uma próxima oportunidade; 
Presidente Vereador Vilson Paese; continua  em discussão, para discutir Vereador Felipe Sálvia; 
Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que assistem a reunião 
na casa do povo na noite de hoje, em especial um abraço ao Vitor, cumprimentando o Vitor eu 
cumprimento toda platéia que assiste a reunião, dizer ao Vereador Alemão que eu também tenho 
uma estima dos trabalhos dele, dizer que realmente, eu tenho apresentado bons trabalhos, mas que 
pena que meus trabalhos não tenham passado, tenham sido derrubados aqui por essa casa, pela 
maioria, que eu respeito, eu respeito o voto, eu sempre disse que respeito o voto de qualquer 
vereador, e sei perder, mas gosto de perder lutando, e quando esse meu requerimento foi hoje 
rejeitado, ele poderia ter passado na semana passada, nós tínhamos a maioria, quando o Vereador 
Vilson Paese aceitou o  pedido de vistas, também respeito à posição do vereador, mas poderia ter 
passado, dizer que esse meu requerimento de hoje, essa moção de hoje, o alemão fez uma 
comparação, o Vereador Alemão, da Drª Juíza Marlene, com a governadora Yeda Crusius, eu acho 
que não dá para comparar, essa é uma posição minha, do Vereador Felipe Sálvia, porque a Drª Juíza 
Marlene, ela não prometeu para ninguém que ia, e nem pode prometer porque não é da alçada dela, 
mas a governadora prometeu, que não ia aumentar impostos, mas aumentou, isso está gravado na 
RBS e TV Pampa, saiu na Zero Hora, saiu no correio do povo, a Drª firmemente disse com ação e 
não deixou o sem terra e a minha luta contra o sem terra aqui nessa casa vem de tempo, e essa casa 
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sabe disso, porque eu sempre disse, se invadirem a fazenda coqueiros, amanhã, depois de manhã, 
vai ser outra fazenda, vai ser outras granjas, por causa disso, a minha briga contra os sem terra, que 
quebram, invadem, matam, incendeiam plantações, Incendeiam maquinários, fazem tudo que é tipo 
de aberrações, por causa disso essa minha moção para essa juíza, que está sendo reconhecida não 
no estado, mas no país inteiro, pela decisão firme dela, de não deixar os sem terra entrar, não 
somente em Carazinho mas em toda comarca do município que abrange a região de Carazinho, e ela 
foi pressionada, por políticos, por desembargadores, e firmemente como juíza manteve essa decisão 
e esta mantendo, então ela merece senhores vereadores o apoio de todos os vereadores dessa casa 
para que seja aprovado essa minha moção, para que ela receba desse poder, os votos de um bom 
trabalho que vem fazendo em nossa cidade e em nossa região, era isso senhor presidente; 
Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir Vereador Adroaldo De 
Carli; Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, senhores vereadores, imprensa aqui 
presente, demais pessoas companheiras do partido também não podia deixar de vir aqui, Vereador 
Felipe Sálvia, com a sua autorização, assinar esse requerimento, da Drª Marlene, o que realmente 
demonstra assim, uma pessoa preparada para estar no cargo em que está, uma forma assim 
inteligente, pacifica, realmente ela tomou essa decisão esta firmemente convicta, e está certa, nessa 
sua decisão de realmente não deixar esses movimentos virem se unirem, de um lado de outro, e 
conseqüentemente causar até um caos, dentro daquela localidade, então acredito que foi uma 
medida justa, medida realmente de grande inteligência, e que certamente vai servir de exemplo, pode 
ter certeza colegas vereadores, para outros magistrados, em outros casos semelhantes, porque 
quem está ai, está aí, até pode o ministério da reforma agrária, fazer a desapropriação, uma maneira 
legal, justa como tem que ser, a maneira como deve ser feito, indenizar os proprietários, até pode ser 
feito, e dar a terra para quem o ministério achaque tem que dar, agora de uma maneira certa, correta, 
pacifica, que o povo na grande maioria são um povo ordeiro, pessoas de paz, ninguém quer tumulto, 
esse movimento da maneira que se propõe, vindo daqui, dali, não sei nem de onde, de todos os 
lugares do estado, pode nesse acumulo de pessoas, acarretar ou por conseqüência, danos violentos 
a nossa comunidade, que muitas vezes não tem nada haver com isso, então uma forma inteligente, 
acho que o Poder Legislativo, senhor presidente não poderia ficar de fora, e parabenizar e reforçar a 
juíza Marlene, até para ela se sentir assim com o apoio do Poder Legislativo da sua cidade, que 
pertence a sua comarca, também nesse ato, por isso a bancada do PMDB, eu o Vereador Déio a 
minha pessoa também firmemente apoiamos esse requerimento, essa moção à Drª, e esperamos 
que realmente esse conflito não vá adiante, e que a situação de uma melhor possível para todos seja 
resolvida, seria isso muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese;  continua em discussão, eu 
solicito ao Vereador Felipe Sálvia, que assuma os trabalhos a mesa para que eu possa discutir; 
Presidente Vereador Jaime Fragoso; assumo os trabalhos e passo a palavra ao Vereador Vilson 
Paese; Vereador Vilson Paese; senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, 
imprensa através da Ana Maria a Gazeta, Cássia Lopes a do Diário da manhã, Marcos Soares, 
suplente de vereador, Portilho, nosso amigo juntamente com seu filho, os dois professores, Savoff e 
também  o Jefferson, ao Vitor Silveira, nosso amigo Moacir, a todos o nosso abraço, registramos a 
presença de todos, e que bom que aparecem na casa do povo, com relação a moção  que o 
Vereador Felipe Sálvia faz hoje, para Drª Marlene, durante a tarde, na companhia do diretor da 
eletrocar, nós estivemos até numa chácara da Segredo, para ver o vendaval ando prejudicando e 
caindo os postes, e vieram me solicitar e eu chamei, pedi à eletrocar e ele veio até o local para que 
possa resolver o problema, daqueles moradores lá, na saída, logo adiante do cemitério, tem um posto 
da policia, da brigada militar especial, Não perguntei a eles, mas deve ser da capital, montaram um 
posto ali para não deixar ninguém passar, sem se identificar, vejam nobres colegas, o custo de tudo 
isso aí, e quando o estado de direito, ele é prejudicado, eu até ia entrar hoje com um requerimento, 
com relação a todos os movimentos sociais, para que nós pensássemos melhor e elaborássemos um 
requerimento à altura para não ofender com termos pesados, pejorativos, mas colocar o nosso 
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pensamento, deixamos para apresentar esse requerimento na próxima segunda-feira, mas não é 
justo seja quem for, que tem o direito de fazer o que quer, sobre a proteção da lei às vezes, quando 
nós que arcamos com muitos impostos, se cometermos qualquer erro, somos executados no 
momento e eu vejo, hoje o ministério público de Carazinho cumprindo o seu dever, mas entra outro 
inquérito nessa casa, solicitando mais informações de todas aquelas que nós já informamos, e uma 
solicitação bem mais ampla, e nós estamos aqui há muito tempo, outros presidentes também, 
saneando a situação toda da Câmara, fazendo a administração que todos os pares sabem, diretor de 
expediente está aqui, os funcionários que nos acompanham, tentando fazer com a máxima lisura 
possível, e não estamos fazendo nada mais do que nossa obrigação, mas estamos sendo cobrados a 
cada minuto, então eu acho que todas as pessoas tem os mesmos compromissos perante a lei, 
somos iguais, com relação Vereador Paulino de Moura, ao movimento da raça negra, eu estava na 
casa, quando eles chegaram, eu estava na casa quando eles saíram, eu também vim nesse plenário, 
fui, me apresentei, e também falei, o descontentamento, da Carmem e de outras pessoas, foi com 
relação a Câmara também não ter entendido, uma devida importância de valores, porque quando 
você vai solicitar ao prefeito que tire do duodécimo, você tem que ter a verba na rubrica para poder 
entender, você não pode, fazer uma coisa por conta, pelo seu bel prazer, e nós não fizemos que se 
para ninguém nesse ano que estou. Terminando meu mandato, espero ter cumprido com o meu 
dever, e aí eu me apresentei, e vi o descontentamento com relação até a confusão que se colocou 
aqui, com relação o dia todo que ia ser explanado o movimento da raça negra, tinhas pessoas 
importantes do estado de Pernambuco, São Paulo, pessoas intelectuais, e eu falei em nome de todos 
os vereadores, e disse que não foi possível estar na abertura, mas estava í para falar em nome dos 
dez vereadores, e que esse poder, porque tinham me levado à informação, de que estamos sendo 
retalhados, que esse poder de forma nenhuma, em época nenhuma, usou qualquer tipo de 
descriminação, qualquer tipo de retaliação, principalmente a raça negra, nunca, e se nós não 
tínhamos estendido o valor para o evento, é porque realmente quem faz a parte técnica e trabalham 
nos bastidores, nos dão o respaldo, diz que não havia possibilidade de dar valor nenhum, mas hoje, 
eu falei para a Carmem, acamara faz um esforço redobrado, e vai estender mil reais, vai estender mil 
reais, tira também da diária dos vereadores, para o movimento, depois de colocar Vereador Paulino 
de Moura, e nobres colegas, porque era o poder que estava sendo prejudicado e eu não poderia 
passa deixar passar em brancas nuvens, e parece que foi acertado, até a Carmem, falo: Nós 
entendemos, compreendemos, e disse, já te darei a palavra Vereador Paulino de Moura, nós até 
entendemos de forma nenhuma nós queríamos prejudicar vocês, porque essa casa sempre foi aberta 
para todo mundo, e jamais nós íamos deixar vocês prejudicados, mas como tinha sido marcado na 
parte da tarde, já antes do pedido da raça negra, para o ministério público, que também viemos aqui 
na abertura e falamos também, em nome dos dez vereadores, não podia ter os dois movimentos 
durante a tarde, o que aconteceu, a Carmem que é socióloga, professora, entende de sociologia, até 
dos movimentos, de todos os movimentos que existem, em todos os países, ela entendeu, 
compreendeu, deixou um abraço para todos os vereadores, para esse poder, ela sabe que na vida 
pública é assim mesmo, e nos convida para que durante esses dias, o vereador que quiser 
comparecer, lá na Tupinambás, onde tem uma escola que é uma creche, onde a instituição dela dá 
alimento para os mesmo, que nós vá até lá ver todas as obras que estão expostas lá agora, que é a 
literatura dos autores que aqui estavam presentes hoje, vocês estão convidados, porque às vezes 
agente peca por não levar requerimento e oficio que vem a essa casa, era isso, mas antes de eu 
concluir vou ouvir o a parte do Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; questão de 
ordem senhor presidente, o senhor vê o quanto essa tribuna é importante, porque tem varias formas 
de você fazer algum questionamento, como eu não sabia até porque fui pego de surpresa, dentro do 
evento, e o senhor com tão sabiencia, está a colocar a nós e a comunidade através da imprensa, os 
fatos realmente como aconteceram, como bom é ser conduzido pela vossa excelência como 
presidente dessa casa, por isso que eu digo muitas vezes eu poderia ter chegado a essa tribuna e 



 14 

cobrado de outra forma, o que aconteceu, mas como  a gente amadureceu e tem um pouquinho mais 
de calma, eu fiz essa cobrança e  estou satisfeito com o que vossa senhoria coloca e dizer mais uma 
vez, estando vereador hoje como estou, estou feliz de ser conduzido pela vossa senhoria como 
presidente, obrigado; Vereador Vilson Paese; muito obrigado Vereador Paulino de Moura, é mais 
bondade sua do que sou merecedor, mas agradeço, peço desculpa de eu ter me estendido no tempo, 
além dos 7 minutos; Vereador Jaime Fragoso; devolvo os trabalhos ao Presidente Vereador Vilson 
Paese; Presidente Vereador Vilson Paese; não havendo mais vereador que queira discutir, coloco 
em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, 
aprovado por unanimidade todas as moções,  existe uma moção que foi pedido vistas do dia 07/11, 
na ultima sessão do Vereador Jaime Fragoso, que nós vamos colocar de imediato, sem discussão, 
nem pedido de vistas, nem a moção nem nada, vamos colocar em votação, solicito a Secretário 
Vereador Cláudio Santos que coloque o autor e numero; Secretário Vereador Cláudio Santos; 
moção nº 25 autoria Vereador Felipe Sálvia, PDT; Presidente Vereador Vilson Paese; coloco agora 
em votação, a moção que tinha sido pedido vistas na ultima reunião, Vereador Felipe Sálvia, foi a 
moção e foi o requerimento nós ficamos lá por duas horas lá na discussão, não havendo vereador 
que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários 
que se manifestem, aprovado por unanimidade; está rejeitada a moção por cinco votos a quatro; de 
imediato passaremos a votação dos projetos, solicito ao Secretário Vereador Cláudio Santos que leia 
o nº e autor do projeto, e também, o parecer da comissão de justiça e da ordem econômica e social, 
já foi solicitado e os projetos serão todos votados em bloco são sete projetos; Secretário Vereador 
Cláudio Santos; projeto de lei executivo Municipal. P- 2283/223/07. Nº 142/07. Ementa: autoriza o 
Poder Executivo a firmar convênio para cedência de servidores, nos termos da lei Municipal nº 
4.494/93, para Fundescar. Projeto de lei executivo Municipal. P- 2310/225/07. nº 144/07.  Ementa: 
autoriza doação de área à campanha de habitação do estado do rio grande do sul – COHAB. Projeto 
de lei executivo Municipal. P- 2311/226/07. Nº 145/07. Ementa:autoriza doação de área à companhia 
de habitação do estado do rio grande do sul – COHAB projeto de lei executivo Municipal.  Projeto de 
lei executivo Municipal. P-3396/239/07. Nº 158/07. Ementa: autoriza abertura de crédito suplementar 
no orçamento da Fundescar, no valor de R$ 2.800,00. Projeto de lei  executivo municipal. P- 
3397/240/07. Nº 159/07. Ementa: autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento da 
Fundescar no valor de R$ 500,00. Projeto de lei executivo Municipal. P- 3474/246/07. Nº 165/07. 
Ementa: autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento da Fundescar no valor de R$ 
1.100,00. Projeto de lei de todos os vereadores. P-3477/249/07. Ementa: altera o artigo 2º e os 
incisos II e III da lei Municipal nº 6.496 de 29 de dezembro de 2006. Pareceres das comissões de 
justiça e finanças  e ordem econômica e social, parecer de todos os projetos é o mesmo, Parecer da 
comissão de justiça e finanças: o presente projeto de lei é constitucional  quanto ao aspecto 
financeiro nada a opor. Carazinho, 09 de novembro de 2007. Vereador Felipe Sálvia presidente, 
Vereador Adroaldo De Carli secretário e Vereador João Mafalda membro; Parecer da comissão da 
ordem econômica e social: o presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia. 
Sala das reuniões 12 de novembro de 2007. Vereador Luiz Leite presidente, Vereador Josélio Guerra 
secretário e Vereador Antonio Azir membro; Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em 
discussão o parecer da comissão de justiça e finanças, não havendo vereador que queira discutir os 
pareceres, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovado por unanimidade; coloco agora os pareceres de ordem econômica e social 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; 
coloco agora em discussão os sete projetos, com os devidos pareceres aprovados, não havendo 
vereador, Vereador Cláudio Santos para discutir o projeto; Vereador Cláudio Santos; só para fazer 
alusão a dois projetos não que os demais não sejam importantes, e na qualidade de líder do governo 
agradecer mais uma vez a comissão de justiça e finanças e a comissão de ordem econômica e 
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social, até porque um dos projetos que está sendo votado hoje deu entrada nessa casa hoje, e os 
vereadores entenderam que trata-se tanto quanto os outros projetos de importância, mas devido ao 
período em que esse projeto esta pedindo, esta dotação orçamentária, esse valor que é para esse 
final de semana, de votar esse projeto e acredito que seja aprovado, o prefeito Municipal tem 
entendido senhor presidente e colegas vereadores que a função da fundescar vinha sendo feita de 
forma diferenciada, e entendeu o senhor prefeito Municipal, que deveria agir a Fundescar como vem 
agindo agora, este ano, trabalhando mais em cima do esporte amador, da cultura, que é essa a 
finalidade da fundescar, e através da fundescar tem aí o valor aprovado de R$ 500,00 para o corredor 
Eupideo Ribas, que vai a Curitiba participar de uma maratona, representando o município de 
Carazinho, e vossa excelência e os demais vereadores já devem ter recebido a presença do próprio 
Eupideo aqui, principalmente no final do ano, quando ele vem pedir auxilio aos vereadores para 
participar da são Silvestre, em São Paulo e não recebia apoio da fundescar e muitas vezes ele ia lá e 
não conseguiu, e desta vez  a coisa tem sido feita de forma diferente, então recebe ele da fundescar 
o apoio de R$ 500,00 para que possa participar dessa maratona em Curitiba, como também, o CTG 
Alfredo D’Amore, o CTG Rincão Serrano, e também unidos pela tradição que devem participar nesse 
final de semana como representantes de Carazinho, no Enart em Santa Cruz do Sul e através da 
Fundescar, é cedido a eles a quantia de R$ 1.100,00 para que eles possam se deslocar, através 
dessas atitudes, mesmo com quantias pequenas, mas acredito eu de significativa importância para 
essas pessoas que hoje estão tendo o apoio de Poder Executivo através da fundescar, como teve a 
semana passada e vossa excelência participou e outros vereadores também participaram, a 
promoção da fundescar do Guri bom de bola bom na escola, que através dessas atitudes estão 
sendo feitas formas de incentivar o esporte e a cultura de Carazinho, quem sabe senhor presidente e 
senhores vereadores essa casa possa, estar na próxima segunda feira, homenageando esses 
representantes de Carazinho, que estarão trazendo talvez um premio de 1º ou 2º lugar que tenho 
certeza os vereadores estarão fazendo moção parabenizando essas pessoas que lá vão estar; 
Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação todos os projetos, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários que se manifestem, aprovados os sete projetos por unanimidade por unanimidade; 
senhores vereadores, antes que nos façamos à leitura e não quero usar a tribuna, vossas excelências 
até vão entender, eu quero só ler, um oficio que veio do capsem, para essa casa, falando com 
relação ao projeto de lei que nós aprovamos, conforme havíamos ressaltado no oficio da tarde de 06 
de setembro viemos solicitar a vossa senhoria que seja providenciado a alteração na LDO, da 
Câmara referente ao exercício de 2008, além de providenciar o credito especial para abertura dos 
valores previstos em lei, desde maio de 2007, que corresponde hoje um debito dessa casa de R$ 
57.000,00 que amanhã nós vamos tratar como nós vamos pagar isso, vamos fazer num pagamento 
só, para melhor elucidar o assunto, anexamos cópia xerox do oficio referido acima, na lei Municipal nº 
6.627/07 do termo técnico que proporcionalizarão passivo da prefeitura Capsem e Câmara de 
Vereadores, então para que vossas excelências saibam, e a que compete fazer isso aqui, 
adequarmos a LDO que nós já aprovamos, correto então, vamos tentar nessa semana, semana que 
vem, fazermos isso aqui para terminar o ano enquadrado dentro do que pede a nova lei; No dia 09 de 
novembro, sexta-feira, às 20 horas, o Auditório da Câmara Municipal, foi cedido ao SENAC, para 
Formatura de alunos do curso de Massagem. No dia 12 de novembro – segunda-feira – das 8h às 12 
horas, o Auditório da Câmara, foi cedido a Secretaria de Educação, para a realização de Palestras a 
temas ligados a Educação e Cidadania Negra. Palestrante o Dr. Jorge Arruda, Séc. Executivo de 
Promoção de Igualdade Étnico-Racial do Estado de Pernambuco. No dia 12 de novembro, segunda-
feira, entre 14 hs às 16 horas, foi cedido o Auditório da Câmara, para o Ministério do Trabalho e 
Emprego – Sub-delegacia de Carazinho, para divulgar o SISTEMA MEDIADOR as entidades 
sindicais e empresas, com a Chefia de Relações de trabalho da Delegacia Regional do Trabalho do 
Rio Grande do Sul, Sra. Maria Tereza Pedroso de Albuquerque; questão de ordem Vereador Antonio  
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Azir; Vereador Antonio Azir; sempre tem uma questão de ordem , até parabenizo pela sua justa e 
sabia decisão, em promover uma audiência publica sobre o projeto que altera a denominação da 
praça 1º de maio, gostaria de pedir a vossa excelência que designasse se possível para a semana 
que vem esta audiência pública; Presidente Vereador Vilson Paese;  vereador, não tem problema 
nenhum com relação a quanto antes melhor, gostaria também que vossa excelência ajudasse, até 
para que as pessoas ao menos ao redor dessa praça, que pudessem vir na audiência, para não fazer 
uma audiência com meia dúzia de pessoas; Vereador Antonio Azir;  creio eu que os residente, 
devam ser comunicados virem se manifestar na Câmara; Presidente Vereador Vilson Paese; nós 
faremos isso, nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus declaro encerrada a presente 
reunião, convidando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 
19/11/2007 as 19:15 horas,muito obrigado a todos, o nosso boa noite a todos.  

 
 
 
 

Vereador Vilson Paese   Vereador Cláudio Santos 
Presidente       Secretário 

 
 
 


