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Ata da Reunião Ordinária do dia 10 de dezembro de 2007.....Ata 55 
 
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 10/12/2007, convido o 
Vereador Cláudio Santos para fazer a leitura de um trecho da bíblia e solicito a todos que 
permaneçamos em pé; senhores vereadores hoje nós temos três atas para serem aprovadas, uma da 
reunião extraordinária, outra da reunião de Pinheiro Marcado e uma outra anterior que a funcionária 
se encontrava acamada e não deu para apresentar na reunião passada, coloco em apreciação a ata 
da reunião ordinária do dia 27/11/2007, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovada 
a ata por unanimidade do dia 27 de novembro; coloco agora a ata do dia 29/11/2007 está em 
discussão, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado a ata por unanimidade, essa 
ata do dia 29 foi reunião extraordinária, coloco agora a ata da reunião ordinária do dia 03/12/2007, 
não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, os contrários que se manifestem, aprovada a ata por unanimidade, solicito ao senhor 
Secretário Vereador Cláudio Santos para fazer a leitura do expediente da presente reunião; 
Secretário Vereador Cláudio Santos; expediente 10/12/2007: Of. 248/07 do executivo municipal, 
encaminha  ao projeto de lei n° 181/07, o qual autoriza o poder executivo firmar  convenio com o 
CIEE e dá outras providencias, para apreciação sob regime de urgência. Of. 249/07 do executivo 
municipal, encaminha  ao projeto de lei n° 182/07, o qual revoga a lei municipal n° 5.119/97 de 26 de 
dezembro de 1997, o qual autoriza o município de Carazinho a receber em doação áreas para 
abertura de vias publicas, para apreciação sob regime de urgência. Of. 250/07 do executivo 
municipal, encaminha projeto de lei n° 183/07, o qual inclui meta nas leis municipais n° 6.256 – PPA – 
2006/2009 e 6.450 – LDO 2007. Of. 251/07 do executivo municipal, encaminha  ao projeto de lei n° 
184/07, o qual autoriza abertura de credito especial  no valor de R$ 52.800,00 e abertura de credito 
suplementar no valor de R$ 3.090,30, no orçamento da Câmara municipal de vereadores. Of. 252/07 
do executivo municipal, encaminha projeto de lei n° 185/07, o qual autoriza a contratação emergencial 
de um servidor , para apreciação sob regime de urgência. Projeto de lei de autoria da mesa diretora, 
que Concede reajuste de vencimentos aos servidores da Câmara Municipal de Carazinho. Convite da 
CRE para a realização do IX concerto Natalino dia 16/12. Convite da Assembléia legislativa, para 
entrega do premio responsabilidade social 2007 . Edital de convocação do HCC, para assembléia 
geral ordinária no dia 20 de dezembro. Correspondência do CAPSEM informa encerramento do 
mandato do conselho. Convite do CMEP para a V Expofazer. Convite do IGEPAM.  para a realização 
de curso. Correspondência do Ministério  do desenvolvimento em atenção ao OD 1344/07. 
Correspondência da ACIC, convida para almoço palestra e formatura das miniempresas.  Diversos 
cartões de natal de empresas e entidades de Carazinho. Diversos Comunicados do Ministério da 
Saúde, informando a liberação de Recursos Financeiros do Fundo Nacional. Diversos Comunicados 
do Ministério da Educação, informando a liberação de Recursos Financeiros do Fundo Nacional. 
Diversos Comunicados da Câmara dos Deputados, informando a liberação de Recursos Financeiros 
do Orçamento da União. Comunicado do BNDES, informando liberação de recursos financeiros para 
o município; Presidente Vereador Vilson Paese;  antes da leitura das indicações, requerimentos e 
moções nós queremos saudar a todos que se encontram nessa reunião, e ao longo da reunião nós 
iremos nominá-los, agradecer a presença e hoje nós temos três agraciados por essa casa, pelo 
Poder Legislativo, reconhecendo o trabalho e a importância que teve em nosso município, também 
mais o Renato Suss que vai fazer uma prestação de conta do Consepro, e para só depois fazermos o 
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grande expediente, a seguir eu convido o secretário Vereador Cláudio Santos que preside os 
trabalhos como secretário da mesa diretora para ler as indicações dos vereadores na noite de hoje; 
Secretário Vereador Cláudio Santos; indicações: 3720/1436/07, Solicita serviços de espalhamento 
das pedras colocadas na rua aos fundos do Caic, Vereador Paulino de Moura; 3721/1437/07, Solicita 
serviços de reperfilagem na rua Otto Albino Gherhart no bairro Sommer, Vereador Paulino de Moura; 
3722/1438/07, Solicita com urgência para que a Secretaria de Obras realize trabalho de recolhimento 
de entulhos na Rua Otto Albino Guerardht ao lado do n°. 371, Bairro Sommer. Solicitação  
moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 3723/1439/07, Solicita com URGÊNCIA para que a 
Secretaria de Obras realize reperfilagem asfáltica em toda a extensão da Rua Da Paz, Bairro 
Princesa. Solicitação dos motoristas e moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 3724/1440/07, Solicita 
para o Executivo Municipal, que notifique o proprietário do terreno baldio localizado na Rua Marechal 
Deodoro esquina com a Rua Da Paz, Bairro Princesa, para que seja feita a limpeza do terreno e do 
passeio público, Vereador Adroaldo De Carli; 3725/1441/07, Solicita para que a Secretaria de Obras 
realize trabalhos de limpeza no canteiro central em toda a extensão da Rua Rio Branco, Bairro Glória. 
Solicitação dos moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 3726/1442/07, Solicita para o Executivo 
Municipal, que notifique o proprietário do terreno baldio localizado na rua Luiza F. De Silva esquina 
com a rua Rio Branco, Bairro Glória, para que seja feita a limpeza do terreno e do passeio público, 
Vereador Adroaldo De Carli; 3727/1443/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalho 
de recolhimento de entulhos na Rua Presidente Vargas frente ao n°. 627, Bairro Vargas. Solicitação 
dos motoristas e moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 3728/1444/07, Solicita para que a 
Secretaria de Obras realize trabalho de recolhimento de entulhos na Rua Presidente Vargas ao lado 
do n°. 370, Bairro Vargas. Solicitação dos motoristas e moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 
3729/1445/07, Solicita que, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, reiterando os pedidos 
dos dias 06/06/05 -16/01/06-08/05/06-12/06/06- 03/07/06-05/02/07-02/04/07-11/06/07-13/07/07 -
23/07/07 -06/08/07-20/08/07 -03/09/07- 24/09/07 Solicita com urgência, operação tapa buracos na rua 
Da Paz entre as ruas Mal Deodoro e Coroados no bairro Princesa, pois o referido local está em 
péssimo estado de conservação, Vereador Josélio Guerra; 3730/1446/07, Solicita trabalhos de 
reparos e limpeza no calçamento da rua Marechal Hermes, no bairro Glória. Pois a referida rua esta 
com várias irregularidades; Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e 
limpeza da rua Armando Farina o bairro Alvorada. Solicitação dos moradores da rua; Solicita 
trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua Ipanema, no bairro 
Operário. Solicitação dos moradores a rua; Solicita trabalhos de capina e limpeza das ruas 
Tupinambás e Campos Sales no bairro Broecker. Pois se encontra com matagal invadindo as ruas; 
Solicita trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da rua Guilherme Becon, no bairro Vila Rica. 
Pois a rua esta com varias irregularidades; Solicita trabalhos de reparos no calçamento da rua Ivalino 
Brum, no bairro Vila Rica. Solicitação dos moradores da rua; Solicita trabalhos de tapa buracos na rua 
Gaviões, no bairro São Jorge. Solicitação dos moradores da rua; Solicita trabalhos de reparos na 
pavimentação  asfáltica da rua Padre Gusmão, no bairro Hípica. A rua encontra-se cheia de 
irregularidades; Solicita trabalhos de capina e limpeza nas ruas Jaques Loos e Assis Brasil, no bairro 
Princesa. Solicitação dos moradores da rua; Solicita trabalhos de reparos no calçamento da rua José 
Pereira, no bairro Santo Antônio. A referida rua encontra-se com varias irregularidades; Solicita 
trabalhos de cascalhamento, compactação e limpeza da rua Fernando Subrack, no bairro Camaquã, 
Vereador Luiz Leite; 3731/1447/07, Solicita ao setor competente para que com a maior brevidade 
realize a substituição de telhas quebradas do abrigo de parada de ônibus localizado na Rua Sarandi, 
B. Fey, Vereador Jaime Fragoso; 3732/1448/07, Solicita a colocação de quatro tubos na Rua 
Xavantes, frente ao nº 436, B. Conceição, Vereador Jaime Fragoso; 3733/1449/07, Solicita a 
realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua Selbach, B. Fey;Vereador Jaime 
Fragoso; 3734/1450/07, Solicita ao setor competente a substituição do telhado do abrigo de parada 
de ônibus localizado na Rua Sen. Salgado Filho, próximo a Madeireira Pilger, B. São Jorge, Vereador 
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Jaime Fragoso; 735/1451/07, O vereador abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e 
deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine a 
Vigilância Sanitária do Município e ou ao setor responsável a devida  fiscalização quanto a condução 
de cães em vias públicas, conforme o que determina o Código de Posturas do Município, em seu 
Capítulo XXVII, Art. 184, que diz: “É proibido conduzir nas vias públicas e outros logradouros, cães 
que não estejam convenientemente presos e açaimados, sob pena de multa e ressarcimento dos 
danos que causarem”. pois temos recebido constantes reclamações de pessoas indignadas com o 
fato de que diariamente pessoas circulam em via pública com cães de grande porte, sem qualquer 
proteção que ofereça segurança as demais pessoas, especialmente crianças.  Semanalmente vemos 
divulgados em órgãos de imprensa o ataque de cães ferozes, que mutilam suas vítimas, levando 
muitas delas a morte, e felizmente até hoje nada semelhante aconteceu em Carazinho, mas não 
estamos livres de acontecer, devido especialmente a falta de sensibilidade e responsabilidade de 
muitos que insistem em desrespeitar a Lei.  Há casos em que vemos crianças, adolescentes, 
circulando com tais animais, que com certeza não seriam dominados em caso de ataque, ou alguém 
imagina que uma criança, um adolescente ou até mesmo uma mulher conseguiria deter o ataque de 
um cão feroz. Não podemos ficar de braços cruzados esperando que algo aconteça para tomarmos 
providências, temos sim que evitar que aconteça e para isso basta determinarmos um setor que seja 
responsável por tal fiscalização, que os donos destes cães sejam notificados, que sejam alertados 
quanto aos perigos relacionados a não obediência da Lei, e que posteriormente em caso de 
reincidência sejam então multados, conforme determina o artigo 184 do Código de Posturas. Não 
queremos proibir ninguém de circular em via pública com seus cães, queremos apenas que os 
mesmos estejam devidamente açaimados com focinheira e enforcador, proporcionando aos demais 
pedestres a devida segurança, Vereador Felipe Sálvia; 3736/1452/07, O vereador abaixo assinado 
solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor 
Prefeito Municipal, reiterando mais uma vez nosso pedido para que determine ao setor competente, a 
imediata realização de melhorias na Rua General Cassal Martins Brum, no bairro São Pedro. A 
presente indicação justifica-se em virtude de que esta é uma rua bastante movimentada, com trafego 
intenso de veículos, pois dá acesso a diversas empresas localizadas nas proximidades, necessitando 
então, de reparos urgentes. Mais uma vez queremos deixar claro que vamos continuar solicitando, 
insistindo na realização de tais melhorias, que já vem sendo requeridas há um bom tempo pelos 
moradores das proximidades, Vereador Felipe Sálvia 3737/1453/07, O Vereador abaixo assinado 
solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor 
Prefeito Municipal, reiterando pedido para que determine ao setor competente a realização de 
melhorias na Rua da Paz, trecho entre as Ruas Marechal Deodoro e Coroados, no Bairro Princesa, 
pois há lugares em que a mesma torna-se intransitável, os alunos das escolas que localiza-se nas 
proximidades, tem que desviar dos buracos para transitar pela mesma, sem falar nos danos 
causados nos veículos que por ali trafegam, que para evitar gastos com peças e oficina transitam em 
câmara lenta, Vereador Felipe Sálvia; 3738/1454/07, Solicita que o Executivo Municipal estude a 
possibilidade de enviar a esta Casa um Projeto de Lei viabilizando a contratação emergencial de um 
vigilante para o Parque da Cidade, pois as melhorias que já foram efetuadas naquele local, bem 
como bens materiais que lá foram colocados já estão sendo depredados devido à falta de vigilância. 
Solicitamos ainda que sejam colocadas placas educativas para que os freqüentadores colaborem 
para manter limpo o parque, Vereador João Mafalda; 3739/1455/07, Solicita que sejam efetuados 
serviços de limpeza e recuperação de calçamento em um trecho da Rua Ervino Rohden, pois o 
referido trecho encontra-se quase intransitável devido aos entulhos acumulados e buracos de grande 
proporção causados pela chuva, Vereador João Mafalda; 3740/1456/07, Solicita ao Setor 
Competente para que seja efetuado o conserto da boca de lobo localizada na Rua Barão de Antonina 
em frente à residência nº 673, tendo em vista os transtornos que estão sendo causados aos 
moradores das proximidades devido ao mau cheiro exalado, bem como ao acúmulo de água, 
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Vereador João Mafalda; 3741/457/07, Solicita ao Executivo Municipal a possibilidade de ceder ao 
Cetrat a área antes ocupada pela Escola Aberta, Vereador Cláudio Santos 3742/1458/07, Solicita 
melhorias na rua 21 de Abril no bairro Santo Antônio; Solicita com urgência melhorias na rua Rio 
Negro no bairro Floresta, Vereador Cláudio Santos; 3743/149/07, Reitera ao Poder Executivo que 
determine ao setor competente que efetue melhorias na rua Dona Júlia no bairro Santo Antônio, 
Vereador Cláudio Santos; 3744/1460/07, Reitera mais uma vez ao Executivo Municipal para que 
determine à Secretaria de Obras a realização urgente de melhorias na rua 21 de abril no bairro Santo 
Antônio, Vereador Cláudio Santos 3745/1461/07, Reitera mais uma vez ao Executivo Municipal para 
que determine à Secretaria de Obras a realização urgente de melhorias na última quadra da rua 
Tiradentes no bairro Santo Antônio, Vereador Cláudio Santos; 3746/1462/07, Solicita trabalhos de 
conserto do calçamento da Rua São Paulo. Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de conserto 
do calçamento da Rua Ermínia Tombini por estar em péssimas condições de trafegabilidade. 
Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de conserto do calçamento da Rua Minas Gerais. 
Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de recapeamento asfáltico da Rua Silva Jardim, trecho 
este pertencente ao Bairro Oriental. Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de conserto do 
calçamento da Rua Pinheiro Machado. Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de limpeza de 
um terreno em frente à Escola Ernesta Nunes, sendo este pertencente à Prefeitura Municipal; Solicita 
trabalhos de construção de um quebra molas na Rua Alagoas para maior segurança dos pedestres. 
Solicitação dos moradores, Vereador Vilson Paese; Presidente Vereador Vilson Paese; a seguir 
solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos apresentados pelos vereadores; 
Secretário Vereador Cláudio Santos; requerimentos: 3747364/07, 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 nas lâmpadas da  Rua Paulo Coutinho (matinho da viação 
férrea) e na Praça 1° de Maio, localizada na Avenida São Bento, 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, motoristas e pedestres, Vereador Adroaldo De Carli; 
48/365/07, Solicita que seja enviado oficio com votos de profundo pesar aos familiares da Sra. Maria 
Capalonga Vieira, que veio a falecer no dia 04 de dezembro de 2007, Vereador Josélio Guerra; 
3749/366/07, Solicita a Mesa Diretora, seja feita a confecção de uma placa a ser entregue durante 
uma sessão ordinária da Câmara Municipal, aos Diretores do GRUPO ESCOTEIRO LEVINO 
JUNGES, em homenagem aos 78 anos em Carazinho, comemorados neste ano. Tal solicitação se 
justifica no fato de ser O GRUPO DE ESCOTEIROS um grande prestador de serviços à comunidade 
de Carazinho e desenvolve um excelente trabalho de valorização do caráter, responsabilidade e 
respeito em jovens da nossa cidade, construindo uma linda história que faz parte da vida de todos os 
carazinhenses, e que, sem dúvida, merece nosso reconhecimento, Vereador Vilson Paese; 
3750/367/07, Solicita que seja enviado ofício às Centrais Elétricas Carazinho S.A. ELETROCAR 
solicitando que a mesma faça um estudo de viabilidade para efetuar melhorias na iluminação pública 
na rua Caldas Junior próximo a praça, na frente à igreja no bairro Vila Rica, pois já recebemos 
diversas solicitações dos moradores deste local, Vereador Josélio Guerra; 3751/368/07, Plenário e 
com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao Comandante da Brigada Militar de 
Carazinho, Tenente Coronel Aderli Maximino Dal Bosco, solicitando que na medida do possível 
providencie o deslocamento de viaturas para realizar um patrulhamento mais ostensivo junto ao 
Bairro Oriental, em diversos horários, especialmente no turno da noite. Nossa solicitação justifica-se 
pelo fato de que fomos procurados por diversos moradores do bairro, que encontram-se preocupados 
com a segurança de suas residências e familiares, em razão de que pelo que percebe-se há muitos 
jovens consumidores de drogas que infelizmente O Vereador abaixo subscrito requer, na forma 
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regimental, que depois de ouvido o cometem pequenos furtos para manter seu vício, deixando a 
população do referido bairro em estado de alerta, Vereador Felipe Sálvia 3752/369/07, O Vereador 
abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação 
dos senhores Edis, seja enviado ofício ao Comandante da Brigada Militar de Carazinho, Tenente 
Coronel Aderli Maximino Dal Bosco, a Policia Civil e ao Consepro, solicitando que sejam tomadas 
medidas urgentes no sentido de reduzir e coibir o consumo de entorpecentes nos bairros de nosso 
município, pois o consumo de drogas entre jovens e adolescentes está se alastrando de forma 
avassaladora. Somos sabedores dos trabalhos que estes órgãos vem realizando, mas acreditamos 
que se não forem tomadas mediadas mais urgentes e enérgicas, em pouquíssimo tempo a grande 
maioria de nossos jovens serão considerados dependentes químicos, e com isso outros problemas 
também relacionados a segurança pública tendem a aumentar, pois sabemos que depois de 
dependentes estes jovens são capazes de cometer delitos para sustentar o vício, começam roubando 
dentro da própria casa e mais tarde partem para roubos em residências, assaltos.  É muito importante 
que se intensifique os trabalhos de patrulhamento nos bairros, especialmente nesta época do ano em 
que muitas pessoas recebem o 13º salário, férias, especialmente aposentados que costumam sacar 
todo o dinheiro para as compras natalinas e de final de ano, vindo a ser os principais alvos devido a 
sua fragilidade física. Que seja encontrada uma solução adequada para evitar que mais jovens 
procurem o caminho das drogas, pois nosso medo é de que em pouco tempo a situação torne-se 
insustentável, Vereador Felipe Sálvia; 3753/370/07, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma 
regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado 
ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES, relacionado a 
ELETROCAR: 1 – Que seja informado a esta Casa se há algum tipo de negociação relacionado à 
venda de projetos que a Eletrocar tem, pertinente à construção de usinas (PCHs)? 2 – Se confirmada 
a hipótese de venda, qual projeto será vendido e qual o valor da venda? 3 – Quem são os 
investidores interessados na compra? Com  urgência.  JUSTIFICATIVA: Nosso pedido de 
informações justifica-se pelo fato de que a ELETROCAR é uma empresa que pertence ao povo de 
Carazinho, para tanto solicitamos que toda a venda de algo que pertence a Eletrocar nos seja 
informada, pois como representantes do povo temos o direito de estar a par das negociações que 
envolvem esta empresa. E é assim, agindo de forma transparente , que vamos ver nossa Eletrocar 
ser cada vez maior.  Nossa preocupação refere-se ao fato de que no passado já tentaram privatizar a 
nossa Eletrocar, então para que não fiquem dúvidas gostaríamos que nos fossem enviadas as 
informações acima solicitadas. Vereador Felipe Sálvia; 3754/371/07, enviado oficio ao Secretário 
estadual de relações institucionais, Celso Bernardi, para que o mesmo se manifeste sobre os valores 
que serão repassados município referente a consulta popular 2006; Vereador Cláudio Santos; 
3755/372/07, Venho por meio desta e da melhor forma solicitar a leitura na sessão ordinária no dia de 
hoje da ata da reunião da comissão de saúde com secretaria da saúde e HCC, realizada no dia 05 do 
corrente, nesta casa legislativa. Vereador Jaime Fragoso – Presidente da Comissão de saúde. Aos 
cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e sete, às 14 hs, nas dependências da Câmara 
Municipal esteve reunidos o Presidente da Comissão de Saúde, Vereador Jaime Fragoso, Presidente 
do HCC, Sr. Muin Salin Rajale, o Diretor do HCC, Sr. Hélio Lutz e o Secretário da Saúde, Sr. Carlos 
Baldo. O Vereador Jaime Fragoso deu abertura a reunião saudando a todos e falando do objetivo da 
reunião, explanando que  muitas reclamações tem chegado a esta Casa, quanto ao 
descontentamento referente ao atendimento ambulatorial até a internação. Relatando que a 
reclamação da população é no sentido de que após consulta no PSF e encaminhado ao pronto 
atendimento do hospital, entra numa nova fila para ser atendido pelo plantonista  o que tem 
acarretado em muito desconforto e muita espera. O Secretário da Saúde, Sr. Carlos Baldo se  
manifestou dizendo que na última segunda-feira  foi realizado uma reunião objetivando harmonizar o 
atendimento, informando que ficou acertado de que no PSF constatado a necessidade de internação 
de um paciente, o médico entrará em contato com o plantonista, que ficará alertado da chegada do 
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paciente que prontamente será atendido. O diretor do HCC, Sr. Hélio Lutz, também se manifestou 
dizendo que esta tem sido uma antiga reivindicação do Hospital. Nada mais havendo a tratar o 
Vereador Jaime Fragoso encerrou a reunião agradecendo a presença de todos que prontamente 
atenderam o convite desta comissão, manifestando sua satisfação pelo empenho para a solução do 
problema; Presidente Vereador Vilson Paese; a seguir solicito ao secretário que faça a leitura das 
moções apresentadas pelos vereadores na noite de hoje; Secretário Vereador Cláudio Santos; 
moções: 3756/634/07, Solicita que, seja enviado oficio de cumprimentos ao Senhor JOSÉ L. JUNGES 
diretor do GRUPO ESCOTEIRO LEVINO JUNGES extensivo aos demais membros pelas 
comemorações aos 78 anos de atividades desta ilustre instituição em Carazinho. Manter por tantos 
anos um GRUPO como este, ensinando nossos jovens a terem princípios, caráter e responsabilidade, 
sempre solidários à comunidade, não é uma tarefa fácil requer muita dedicação, muito 
comprometimento e principalmente muita determinação. Por isso, queremos parabenizá-los pelo 
trabalho realizado por todos esses anos, com competência e seriedade e que muito nos orgulha e 
emociona, Vereador Josélio Guerra; 375/635/07, Solicita que, seja enviado ofício de cumprimentos a 
Direção e Funcionários da TW Transportes, parabenizando pelo prêmio recebido “Destaque Gaúcho 
Empresarial 2007”.Titulo este que vem orgulhar a comunidade de Carazinho, bem como este Poder 
pelo merecimento através dos trabalhos desenvolvidos por esta conceituada empresa na área de 
transporte, proporcionando o crescimento econômico, social e empresarial de nosso município, 
Vereador Luiz Leite; 3758/636/07, Solicita que, seja enviado ofício de cumprimentos a Direção e 
Funcionários da Empresa Rotoplastic, parabenizando pelo prêmio recebido “Destaque Gaúcho 
Empresarial 2007”.Titulo este que vem orgulhar a comunidade de Carazinho, bem como este Poder 
pelo merecimento através dos trabalhos desenvolvidos por esta conceituada empresa na área de 
transporte, proporcionando o crescimento econômico, social e empresarial de nosso 
município;Vereador Luiz Leite; 3759/637/07, Solicita que, seja enviado ofício de cumprimentos ao 
Grupo de Escoteiro Levino Junges, parabenizando pelos 100 Anos de Escotismo no Brasil, e 78 Anos 
de Escotismo em Carazinho. Ao decorrer dos tempos o grupo vem prestando um extraordinário 
trabalho na formação de caráter e de responsabilidade aos nossos jovens, e através deste 
crescimento transforma-se em verdadeiras lideranças em todos os seguimentos da nossa sociedade, 
Vereador Luiz Leite; 3760/638/07, Solicita que seja enviado oficio parabenizando o Presidente da 
Cotrijal Nei Cezar Mânica pela homenagem recebida na Assembléia Legislativa com o Prêmio Folha 
Verde na categoria Cooperativas Agrícolas e pelo Prêmio Destaque Empresarial 2007, recebido pelo 
Presidente da Randon, Sr. David Randon, Vereador Paulino de Moura e Vereador Antonio Azir; 
3761/639/07, Solicita que seja enviado oficio parabenizando a Direção das Empresas TW 
Transportes e Rotoplastic, agraciadas com a distinção pelo trabalho desenvolvido em prol do 
crescimento do Rio Grande do Sul, recebida da Revista Destaque Gaúcho do Instituto Methodus, 
Vereador Paulino de Moura e Vereador Antonio Azir; 3762/640/07, oficio de comprimentos a direção 
da Cotrijal, representada pelo seu presidente Nei Manica que recebeu a homenagem das mãos do 
vice-presidente da Random, o premio destaque gaúcho empresarial 2007, Vereador Paulino de 
Moura e Vereador Antonio Azir; 3763/641/07, Solicita que, seja enviado ofício de cumprimentos ao 
Grupo de Escoteiro Levino Junges, parabenizando pelos 100 Anos de Escotismo no Brasil, e 78 Anos 
de Escotismo em Carazinho. Ao decorrer dos tempos o grupo vem prestando um extraordinário 
trabalho na formação de caráter e de responsabilidade aos nossos jovens, e através deste 
crescimento transforma-se em verdadeiras lideranças em todos os seguimentos da nossa sociedade, 
Vereador Paulino de Moura e Vereador Antonio Azir; 3764/642/07 Solicita que, seja enviado oficio de 
cumprimentos ao CMEP (Centro Municipal de Educação Profissional) na pessoa de sua Diretora, 
Senhora Eunice Rodrigues, pela realização da noite de Lançamento da V EXPOFAZER, na última 
quinta-feira, dia 06 de dezembro. Parabenizamos a Senhora Eunice, professores e demais 
colaboradores do CMEP, pela brilhante iniciativa de valorizar os talentos de seus alunos, realizando 
este bonito evento, onde várias pessoas puderam prestigiar a música, o artesanato e a gastronomia 
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deste centro educacional profissionalizante que tanto tem enriquecido nosso município, Vereador 
Vilson Paese; 3765/643/07, Solicita que seja enviado oficio a comissão organizadora da Copa 60 
Anos da Câmara Municipal de Carazinho, realizado no último domingo no Estádio Paulo Coutinho 
VPM , Vereador Vilson Paese e Vereador Cláudio Santos, 3766/644/07, Solicitam que seja enviado 
oficio parabenizando a Comissão Organizadora do Natal Alegria Gospel da Igreja do Evangelho 
Quadrangular realizado no último sábado na praça central, Vereador Paulino de Moura e Vereador 
Antonio Azir; 3767/645/07, Solicita que, seja enviado oficio de cumprimentos ao Senhor LADINOR 
LOPES, COORDENADOR DO SERCESA, pela conquista de CAMPEÃO ESTADUAL na categoria 
Iniciação e 4° lugar categoria mirim. Conhecemos a história de sucesso desta sociedade esportiva, e 
por isso acreditamos no seu potencial, sabendo que muitos outros títulos estão por vir, Vereador 
Vilson Paese; 3768/646/07, Solicita que, seja enviado ofício parabenizando o Sr. Guilherme Cordazo 
como Presidente 2008 da JCI Carazinho e o Sra Cristiane Rhode para o mesmo cargo em 2009. a 
Posse do conselho diretor ocorreu no dia 07/12/2007 na sede social da entidade com uma grande 
festa e houve também a distinção de 08 novos membros e entrega de prêmios para o melhor 
programa de 2007 e para o Junior destaque e melhor diretor de programa de 2007. Desejamos 
sucesso ao novo conselho sucesso a todos, Vereador Josélio Guerra; 3769/647/07, Solicita que, seja 
enviado ofício parabenizando o Coral Pro-Arte do CDL juntamente com o Maestro Remi João Rigo e 
demais integrantes, pelo lançamento do DVD “LAMENTO DE UM RIO HUMILDE e outras canções do 
coral” O coral que comemora 15 anos de atividades esta sob regência do Maestro Remi Rigo desde a 
fundação e a presidência é Any Marie Suess que desenvolvem um trabalho de arte e beleza com os 
demais integrantes a Musica “lamento para um Rio Humilde” tem a letra do Senhor Odilo Gomes e a 
musica de José A. Xavier, musica da II Seara da Canção Nativista de Carazinho e Arranjo para Coral 
Itelmo Rua Mollmann, A gravação do DVD foi realizada na Usina Hidrelétrica de Mata Cobra, das 
Centrais Elétricas de Carazinho, Vereador Josélio Guerra; 3770/648/07, Solicita que, seja enviado 
ofício parabenizando a Sr Odacir da Cruz, que foi escolhido o novo coordenador do Conselho 
Municipal de Tradições Gaúchas juntamente com o Sr. Edson Vargas de Oliveira escolhido como 
vice-coordenador do conselho municipal de tradições Gaúchas, Vereador Josélio Guerra; 
3771/649/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício de mesmo teor parabenizando o Colégio Notre Dame 
Aparecida de Carazinho, na pessoa da Senhora Diretora Lourdes Dal Bosco, Franciele Giasson 
Presidente da mini-empresa Petis’q e a Associação Comercial e Industrial de Carazinho – ACIC, pelo 
recebimento do prêmio “Produto Destaque do Interior do Estado” que será entregue no dia 11 de 
dezembro de 2007 na sede da FIERGS (Federação da Indústria do Estado do Rio Grande do Sul, em 
Porto Alegre. Em Carazinho o projeto tem o apoio da Associação Comercial e Industrial de Carazinho 
– ACIC, sob a coordenação do Sr. Jocélio Nissel Cunha. O trabalho da Junior Achievement é 
desenvolvido no município há doze anos, sempre com objetivo de despertar o espírito empreendedor 
nos jovens ainda na escola, estimular o desenvolvimento pessoal, proporcionar uma visão clara do 
mundo dos negócios e facilitar o acesso ao mercado de trabalho. Desejamos a direção, aos 
estudantes do segundo ano do ensino médio e demais colaboradores sucesso a todos, Vereador 
Adroaldo De Carli; 3772/650/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de mesmo teor parabenizando a OAB 
Subseção de Carazinho, a Justiça Estadual – Vara do Trabalho, Ministério Público e Justiça Federal 
de Carazinho, pela comemoração ao Dia da Justiça no dia 08 dezembro de 2007 na  Bier Site. 
Nossos parabéns para todos os trabalhadores forenses nesta data especial, AD; 3773/651/0, Solicita 
que, seja enviado ofício parabenizando ao Senhor Ladinor Lopes coordenador das categorias de 
base do SERCESA/ULBRA pela conquista do título de Campeão estadual na categoria iniciação e 4 
Lugar na categoria Mirim e tornando-se tetracampeão da categoria iniciação, em partida realizada em 
Santa Cruz do Sul, Vereador Josélio Guerra; 3774/652/07, Solicita que seja enviado ofício ao GRUPO 
ESCOTEIRO LEVINO JUNGES, na pessoa José Luis Junges, atual Diretor Presidente, 
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parabenizando pelos 78 anos de História em Carazinho, Vereador Jaime Fragoso; 3775/653/07, 
Solicita que, seja enviado oficio de cumprimentos ao Sr JOSÉ L. JUNGES diretor do GRUPO 
ESCOTEIRO LEVINO JUNGES extensivo aos demais membros pelas comemorações aos 78 anos 
de atividades desta ilustre instituição em Carazinho. Manter por tantos anos um GRUPO como este, 
ensinando nossos jovens a terem princípios, caráter e responsabilidade, sempre solidários à 
comunidade, não é uma tarefa fácil requer muita dedicação, muito comprometimento e principalmente 
muita determinação. Por isso, queremos parabenizá-los pelo trabalho realizado por todos esses anos, 
com competência e seriedade e que muito nos orgulha e emociona, Vereador Vilson Paese 
3776/65/07, Solicita que, seja enviado oficio de cumprimentos ao jovem BRUNO DE MORAIS 
WAGNER, Pela conquista do 1° lugar no campeonato brasileiro de Tênis Universitário, realizado em 
Aracajú Sergipe na data de 02 á 08 do mês corrente,Vereador Vilson Paese;  Presidente Vereador 
Vilson Paese; queremos então registrar as pessoas que se encontram nesse plenário, temos aqui do 
cinema Brasília, Marco Aurélio Simon, nosso amigo e nosso irmão que hoje é homenageado também 
acompanhado de seus funcionários hoje aposentados, trabalharam na ativa por longos 50 anos e 
continuam trabalhando ainda, Osmar da Cunha Savoff, tanto é que é apelidado de chefinho, Círio 
Marcondes de Quadros,  conhecido por todo Carazinho atendendo sempre na recepção do cinema 
brasília, a nossa satisfação de registrar e também hoje sendo um dos agraciados o Cônego Padre 
João Gheno Neto, da nossa paróquia Bom Jesus, e também o empresário Romeu Kipper, juntamente 
com Roselete Barretos, cunhado, Carlos Kipper, filho, Denise Padilha e Zilá Mallmann, familiares, 
sejam todos bem vindos, e também queremos aqui relacionar Orlando Stefens, também funcionário 
da empresa, Marlise Stefens, Marlena Stefens, Daniela da Rosa Slabon e Flávio Pereira e esposa, 
nossos amigos do bairro Sassi, presidente também da associação do bairro, Walmor Kemerich, 
Mercedes Kemerich, Valentino Ferrari Junior, filho do meu amigo Valentino, seja bem vindo, Otto 
Gerardt Neto, presente também nessa reunião, Renato Suss o palestrante de hoje, por 10 minutos 
que vai fazer uma prestação de contas do Consepro de nossa cidade, certamente depois os lideres 
de bancada farão algumas perguntas porque hoje certamente nosso tempo será curto, mas nós 
seremos complacentes se precisarmos de alguns minutos a mais, Onabor da Silva, Marilei da Silva, 
Ruben Marcondes Siqueira, Valéria Siqueira, Nelson Portilho, Nataniel Nogueira, Douglas Rovadoski, 
presidente do PTB da juventude, Ivair Edson Guimarães, mais da empresa Hélios, Paulo César da 
Silveira, Daiane Câmara, Ângela Maria Rodrigues, Veronês Teixeira, diretor na nossa secretária de 
obras, João Caramalak, nosso amigo Caramalak, seja bem vindo, professor Jefferson Severino, 
também o Ivo de Souza, Michele de Souza, Eliane de Souza, Zilá da Silva de Souza, todos esses 
também funcionários da empresa Hélios, registramos também o nosso amigo Silveira, sempre 
presente e é chamado até do 11º vereador dessa casa, pergunto aos vereadores, se faremos o 
intervalo regimental, mas eu gostaria que nós o suprimíssemos, questão de ordem Vereador 
Adroaldo De Carli, bancada do PMDB; Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente gostaria de 
solicitar que fosse suprimido o intervalo regimental assim como a substituição do grande expediente, 
para procedermos então a programação já definida das pessoas que estão aqui hoje nesta casa 
recebendo as homenagens como a entidade do Consepro que irá fazer a sua explanação, suprimir o 
intervalo e substituição do grande expediente por essas atividades já programadas; Presidente 
Vereador Vilson Paese; havendo a solicitação do Vereador Adroaldo De Carli, com o acordo das 
bancadas, está suprimido o intervalo regimental, passaremos de imediato para conceder a placa para 
os agraciados, dizer para o Renato Suss que fica por respeito até, as pessoas agraciadas e 
familiares, que nós gostaríamos que depois da entrega todos permanecessem na casa, enquanto 
continuasse a reunião, mas queremos que todos fiquem muito a vontade, podem se retirar assim que 
vocês acharem melhor, mas claro que gostaríamos que permanecessem até o final, então hoje 
recebe a placa, o reconhecimento do Poder Legislativo de Carazinho, pessoas que fizeram história ao 
longo dos anos de nosso município, que é o Padre Gheno da paróquia Bom Jesus, que é o Marco 
Aurélio Simon do cinema Brasília e o diretor da Hélios transportes de cargas Romeu Kipper, e quando 
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nós falamos Romeu Kipper, nós falamos em toda tua família, em todo grupo que fez essa história, 
levando, trazendo, aproximando Carazinho deste país, do Brasil, então eu solicito aos lideres de 
bancada, antes disso, eu gostaria eu me passasse o requerimento que nós fizemos a indicação 
então, do Padre Gheno Neto,  por gentileza secretário para a leitura do requerimento; Secretário 
Vereador Cláudio Santos;  O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
aprovado em plenário e registrado em Ata, seja feita a confecção de uma placa a ser entregue 
durante uma sessão ordinária da Câmara Municipal, ao Padre JOÃO GHENO NETO, em 
homenagem aos 50 anos de sacerdócio em Carazinho, comemorados neste ano. Tal solicitação se 
justifica no fato de ser uma pessoa que sempre teve presença marcante em nossa cidade junto à 
comunidade, construindo uma história que faz parte da história de todos os carazinhenses, e que, 
sem dúvida, merece nosso reconhecimento. Com urgência. Vereador Vilson Paese. PDT. Presidente 
Vereador Vilson Paese; eu solicito então as bancadas que recepcionem o nosso querido Padre 
Gheno, para que ele possa então receber a placa do legislativo; solicito ao secretário então que faça 
a leitura dos dizeres da placa, Vereador Cláudio Santos; Secretário Vereador Cláudio Santos; 
Cônego João Gheno Neto. Homenagem do Poder Legislativo de Carazinho pelos 50 anos de 
sacerdócio no nosso município e o reconhecimento da Câmara Municipal pela relevante contribuição 
com a comunidade carazinhense e região. Carazinho, 03 de dezembro de 2007. Câmara Municipal 
de Carazinho. Presidente Vereador Vilson Paese; como autor do requerimento se os vereadores 
me permitirem, eu gostaria de fazer essa entrega, estou autorizado pelos colegas vereadores, muito 
obrigado, nesse momento nós concedemos a palavra ao Cônego João Gheno Neto para suas 
considerações; Padre João Gheno Neto; Presidente Vereador Vilson Paese, Secretário Vereador 
Cláudio Santos, senhores vereadores, homenageados, parentes e amigos, prometo que não será o 
sermão do vigário, nem coleta vamos fazer hoje, fico muito feliz por esta homenagem que aliás já em 
outras ocasiões me deram o titulo de cidadão carazinhense, e outros trabalhos que pude fazer nessa 
comunidade, só gostaria de desenterrar a primeira Bíblia que eu  dei em 1962, procurem por aí para 
deixar, não digo no museu, mas no histórico da Câmara de Vereadores, portanto há 46 anos eu 
introduzi a bíblia na Câmara de Vereadores, prestigio muito esse trabalho, essa autoridade que tem 
que já nos tempos dos romanos e gregos acharam a melhor forma de gerir a sociedade através da 
democracia, desses poderes legislativos, judiciário e também executivo, então felicito também essa 
casa, pela sede maravilhosa que tem, foi um esforço muito grande que os senhores fizeram, e 
humildemente me coloco a disposição daquilo que me é necessário, um louco até um dia me 
convidou para ser vereador, mas eu disse, olha não sei nem se eu ganho o meu voto, mas eu fico 
muito feliz, que esteja nas mãos de vocês, como leigos, porque eu acho que o religioso já tem o seu 
trabalho na sociedade de evangelização, de assistência, e promoção humana, então essa comenda 
da Câmara de vereadores, recebe meu agradecimento, meu apoio de hoje amanhã e sempre, e fico 
feliz de ver também os outros, Marcos Simon, Marco eu estou fazendo de público um desagravo ao 
senhor, porque o Marco Simon como vice-prefeito não teve oportunidade de exercer o seu grande 
trabalho, a sua inteligência, um homem que sofreu ao longo de alguns anos, também ao Romeu 
Kipper, ao final me reporto ao Senhor Kipper, o pai dele, e os outros familiares, que foram 
fundamentais para esse trabalho importante na sociedade, como a gente se sente bem quando viaja 
lá para o Mato Grosso e a empresa Hélios, que tal, ela está por aí, Carazinho na frente, enfim meus 
queridos amigos, irmãos, vou guardar está placa, quero rezar por todos, desejar um feliz natal, 
abençoado ano novo, que vocês por estar dentro de quatro paredes não fiquem comprimidos, quanto 
à liberdade de cada pessoa, mas dentro da democracia dos partidos possam visar àquilo que é 
essencial, que é as peças fundamentais, a trilogia sagrada, da liberdade, da justiça e do amor, acima 
de tudo a carta magna, será por isso sempre a Santa Bíblia, e a nossa fé Cristã, e se eu posso fazer 
um pedido, se fosse papa já ia mudar alguma coisa também, mas como já não serei prefeito, nem 
vereador, se posso fazer um pedido que é um sonho meu, vocês depois quando eu estiver enterrado 
vão dizer, Padre, nós fizemos o trabalho, que eu acho que seria de fundamental importância, uma 
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pequena rua de cada lado da sanga, nem que seja de quatro metros, porque eu estou passando há 
quase 50 anos por uma viela, me escondendo  atrás da casa, passar uma ponte de madeira perigosa, 
para visitar algum doente, alguma pessoa, então fica marcado aqui, se um dia surgir uma pequena 
rua junto, para não deixar as casas encostadas na sanga, porque ali escorre tudo que é ruim, muito 
obrigado, Deus lhe pague, boa noite; Presidente Vereador Vilson Paese; enquanto o Padre Gheno 
se acomoda e que nós possamos chamar o Marco Simon que é o segundo agraciado da noite, nós 
queremos dizer depois também com a procuração que eu testou me outorgando sozinho, falarei 
então por ultimo para homenagear e fazer as considerações aos três que estão sendo agraciados 
hoje, eu solicito mais uma vez aos lideres de bancada que recepcionem o nosso colega Marco 
Aurélio Simon, para que ele possa vir à frente para receber do poder, e solicito ao secretário que faça 
leitura do requerimento; Secretário Vereador Cláudio Santos; Requerimento à mesa diretora: o 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que depois de aprovado em plenário e 
registrado em ata que a mesa diretora realize no decorrer de uma sessão ordinária a entrega de uma 
placa desse poder à direção da empresa, Cinemas Raul Simon Ltda, de propriedade do Senhor 
Marco Aurélio Simon, em homenagem a sua trajetória de sucesso, que desde de 1923, oportuniza 
para Carazinho e região os encantos da sétima arte. Justificamos tal solicitação, por entender que 
este Poder Legislativo, em seu âmbito de atuação, tem o dever de reconhecer aqueles, que investem 
e acreditam no potencial de nossa terra. Portanto, a entrega desta placa à empresa: Cinemas Raul 
Simon Ltda, tem um único e exclusivo objetivo, reconhecer e parabenizar a historicidade desta 
valorosa empresa em nosso município. Com urgência 1º/10/2007 . Vereador Vilson Paese. PDT; 
Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao Secretário Vereador Cláudio Santos, que faça a 
leitura dos dizeres que consta na placa; Secretário Vereador Cláudio Santos; Aos transcursos os 
50 anos de entretenimento e cultura a Carazinho e região a Câmara Municipal homenageia o Cine 
Brasília, parabeniza a direção que ao longo de seus 70 anos fez da arte cinematográfica alegria e 
cultura de nossa comunidade. Carazinho, 08/10/2007. Câmara Municipal de Carazinho. Presidente 
Vereador Vilson Paese; com a palavra então, o nosso agraciado Marco Aurélio Simon, na tribuna 
então Marco; Senhor Marco Aurélio Simon; é sempre para mim uma satisfação muito grande poder 
voltar aqui, a casa do povo, desta feita para receber uma homenagem dos senhores vereadores 
pelas atividades que min empresa desenvolve em Carazinho, eu inicio saudando o Presidente 
Vereador Vilson Paese, eu saúdo de forma muito especial todos os vereadores que compõe o Poder 
Legislativo de Carazinho, como os mais autênticos representantes do povo desta comunidade, eu 
saúdo os nossos queridos homenageados, meu amigo Romeu Kipper, Padre Gheno a quem tenho 
grande estima e admiração, principalmente aos meus colaboradores, ao Osmar que vocês conhecem 
e ao Círio que é meu velho porteiro do cinema de toda caminhada, são os homens que nos deram as 
mãos para que ao longo desses 70 ou 80 anos de atividade pudéssemos desenvolver o cinema aqui 
em Carazinho, aqui já estive há 40 anos atrás como vereador, tive a satisfação e a honra de poder 
dirigir também este legislativo e aqui também defender como os senhores defendem as causa da 
comunidade, mas é meu desejo, tão somente meu desejo hoje aos senhores vereadores e ao senhor 
presidente a gentileza que tiveram de lembrarem da empresa Simon e homenagearem a ela pelos 
seus 80 anos de atividades em Carazinho, quer me parecer, sejamos nós empresa Simon, a firma 
mais antiga em funcionamento em Carazinho, quer me parecer que sim, e isto para nós realmente é 
um grande orgulho, eu recebo esta homenagem em nome daqueles que a fundaram, daqueles que a 
concretizaram ao longo dos anos, meus falecidos Raul Simon, meu pai, e minha falecida avó, Emilia 
Simon, a eles, tão somente a eles é que os senhores estão fazendo essa homenagem, e por eles eu 
agradeço, para que o estado do Rio Grande do Sul, tem 496 municípios, somente 40 municípios 
possuem a sua casa exibidora, não temos 10% dos municípios que tem cinema hoje no estado do 
Rio Grande do Sul, Carazinho, graças a Deus, graças à participação da comunidade, desfruta desse 
patrimônio, isto realmente é motivo de orgulho, as dificuldades vocês sabem são muito grandes, 
muita concorrência, muita dificuldade, mas estamos aí lutando para ver se conseguimos sobreviver, 
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mas eu finalizo dando um grande abraço a todos, dizendo-lhe muito obrigado, continuem com esse 
seu bom trabalho, em favor da causa carazinhense, que sejam felizes em todas as suas iniciativas, 
bom ano novo, saúde, paz, amor e dinheiro para todos, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson 
Paese; solicito ao Secretário Vereador Cláudio Santos então que faça a leitura do requerimento para 
a empresa de transporte, empresa Hélios; Secretário Vereador Cláudio Santos; Requerimento à 
mesa diretora: O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de aprovado em 
plenário e registrado em Ata, seja feita a confecção de uma placa a ser entregue durante uma sessão 
ordinária da Câmara Municipal, aos Diretores da HÉLIOS TRANSPORTES E CARGAS LTDA, em 
homenagem aos 60 anos de atividade desta empresa em Carazinho, comemorados neste ano. Tal 
solicitação se justifica no fato de ser uma empresa que sempre apostou e investiu em nossa cidade, 
construindo uma história que faz parte da história de todos os carazinhenses, e que, sem dúvida, 
merece nosso reconhecimento. Com Urgência. Vereador Vilson Paese – PDT; Presidente Vereador 
Vilson Paese; solicito então aos lideres de bancada que recepcionem o empresário Romeu Kipper 
para receber a placa do Poder Legislativo; Secretário Vereador Cláudio Santos; Ao transcurso  de 
60 anos de serviços prestados a nossa comunidade  e região, a Câmara Municipal homenageia a 
Hélios transportes e Ltda, parabeniza a direção e funcionários que ao longo de seis décadas 
construiu uma história que faz parte da história de todos os carazinhenses, Carazinho, 03/12/2007. 
Câmara Municipal de Carazinho. Presidente Vereador Vilson Paese; passo a palavra para o Romeu 
Kipper, para os agradecimentos ao Poder Legislativo; Senhor Romeu Kipper; quero agradecer à 
Câmara de Vereadores por  essa homenagem, essa placa, e também em nome da direção e nosso 
quadro de funcionário, familiares, agradecer a Câmara de Vereadores, muito obrigado; Presidente 
Vereador Vilson Paese; quero também dar oportunidade para que os lideres de bancada façam 
pronunciamento cumprimentando os agraciados, num tempo de uns dois minutos para cada líder de 
bancada, primeira bancada do PMDB, Vereador Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De Carli; 
senhor presidente, senhores vereadores, em nome da bancada do PMDB também quero falar em 
nome da bancada do PTB, dos Vereador Antonio Azir e Vereador Paulino de Moura, do colega 
Vereador Josélio Guerra o Déio, não podíamos deixar dessa oportunidade muito importante porque 
nós soubemos que uma comunidade ela é desenvolvida por ações, e quem comete e faz essas 
ações são as pessoas da comunidade, hoje nós temos a satisfação de reconhecer o trabalhos de 
pessoas da nossa comunidade que estão fazendo acontecer essas ações, Padre João Gheno Neto, 8 
anos em Carazinho, 50 anos de sacerdócio, já recebeu o titulo de cidadão honorário de Carazinho, ao 
Marco Aurélio Simon, também já recebeu o titulo e cidadão emérito de nossa cidade, que já participou 
ativamente da nossa política local, como vereador, vice-prefeito sempre colocando seu nome a 
disposição da comunidade de Carazinho para as questões sociais, seu Romeu Elias Kipper, também 
já reconhecido como cidadão honorário de nossa cidade junto com seus familiares que tem 
desenvolvido um trabalho magnífico na empresa Hélios transportes e turismo Ltda, dizer do nosso 
reconhecimento, e da importância do legislativo homenagear as pessoas que fazem as ações para 
desenvolver nossa comunidade, então aos nossos homenageados, aos três, em nome da bancada 
do PMDB e do PTB nós queremos deixar o nosso reconhecimento, dizer à eles que continuem 
ativamente, firmes, acreditando na potencialidade de Carazinho, que com certeza o povo de 
Carazinho, como sempre fez, dará resposta positiva a esse trabalho desenvolvido, muito obrigado; 
Presidente Vereador Vilson Paese; próximo vereador da bancada do PDT, Vereador Luiz Leite; 
Vereador Luiz Leite; senhor presidente, senhores vereadores, servidores da casa, imprensa escrita 
e falada, demais lideranças políticas e eclesiásticas, partidárias, comunitárias que aqui se encontram, 
enfim de diversos segmentos, falar desses três agraciados hoje é uma satisfação muito grande para 
mim como vereador desta casa, e também para o meu partido, o PDT, dizer que o Padre Gheno fez 
história em Carazinho e que como ele mesmo falava na tribuna inseriu a leitura da Bíblia nessa casa 
a 46 anos atrás, isso mostra a liderança, o conhecimento, e também o trabalho do Padre Gheno, que 
vem desenvolvendo ao longo dos anos em nossa comunidade, acredito Padre Gheno que não é do 
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meu conhecimento se no Senado federal, na Câmara federal, usem a leitura da Bíblia sagrada, seria 
oportuno, muito oportuno, que os nossos políticos,representantes políticos das esferas maiores do 
nosso governo do estado, governo federal, também desenvolvesse, esta atividade interna em seus 
parlamentos da leitura da Bíblia Sagrada, porque eu acredito que só assim haveria um pouco menos 
de corrupção neste país, um pouco menos  de roubo neste país e com certeza a sociedade brasileira 
seria mais feliz, falar do Marco Simon é falar de uma história viva que temos na nossa comunidade, 
onde temos o único cinema e na época, alguns anos atrás seriam três cinemas, cinema Brasília, 
cinema Recreio e o cinema Glória, eu era um assíduo freqüentador,dos três cinemas, lembro muito 
bem que existia o dia do troco nas terças-feiras à noite, para dar condições muitas vezes daquele 
assalariado, daquelas famílias cujo seu orçamento era estagnado, de participar, de assistir um filme 
nas suas empresas, então Marco receba o nosso reconhecimento, nosso abraço, por esse relevante 
trabalho que vem prestando a sociedade carazinhense, falar do meu amigo Romeu Kipper, posso 
dizer que para mim é um orgulho e uma satisfação muito especial, que seus familiares saibam disso, 
porque eu tive a honra e a satisfação, na minha infância em tempos muito difíceis, quando meu pai 
era carroceiro, eu também fui, de trabalhar na casa de seus pais, recolhendo lenha, empilhando 
lenha, lavando pátio, muitas vezes Romeu, fazer compras para a finada Doninha nos armazéns com 
a cestinha, eu passei esse grato momento na minha vida, de ser acolhido pela sua família, assim 
como várias pessoas da minha família passaram por lá trabalhando como doméstica, então para mim 
é uma satisfação e um momento muito especial hoje poder lhe homenagear nesse poder que seja 
extensivo aos seus familiares, que podem ter certeza jamais vou esquecer o carinho, a compreensão, 
o apego e a consideração que eu sempre tinha de seus pais como de você e de todos os seus 
familiares, então para mim foi um prazer muito grande, uma satisfação enorme, poder quando criança 
ainda trabalhar na casa dos seus pais, isso me enaltece muito e com certeza, contribui para o meu 
crescimento em todos os sentidos, muito obrigado, eu que te agradeço, por ter me dado essa 
oportunidade, seus pais terem me dado essa oportunidade, e quanto a sua empresa eu acredito 
Romeu, Carazinho só tem a agradecer, vocês participaram ativamente do desenvolvimento dessa 
cidade então todo o comentário é pouco para falar sobre as atividades sua e de seus familiares na 
empresa Hélios que vem prestando relevante trabalho, não só a comunidade de Carazinho, mas por 
onde passam, e ao nosso estado do Rio Grande do Sul, muito obrigado, leve um abraço a todos os 
seus funcionários, seus colaboradores, desse vereador que é eternamente grato pelo carinho que 
recebeu na infância de sua família, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; próximo 
Vereador Cláudio Santos, bancada do PSDB; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, 
senhores vereadores, pessoas já nominadas anteriormente, falo em nome do Vereador João Mafalda, 
Vereador Jaime Fragoso, colegas do PSDB, rapidamente senhor presidente dizer de que falar do 
Cônego João Gheno Neto, Marco Simon, Sr. Romeu Kipper da empresa Hélios, quero dizer de como 
eu gostaria de poder estar sentado prestando um vestibular para medicina, de que a dissertação da 
redação fosse sobre a vida de cada um de vocês, certamente seria uma das redações mais fáceis de 
se construir, porque é muito fácil de falar do que vocês representam no ramo das suas atividades, 
dizer já que outros vereadores também falaram, dizer que é muito simples, quando nós estamos 
recebendo alguma homenagem, ou alguma comenda, mas finalizo Senhor presidente, dizendo que a 
importância da comenda, a importância da homenagem, não está em recebê-la, mas sim em merecê-
la, e vocês certamente merecem, sucesso e que o legado que vocês trouxeram até agora sejam 
seguidos pelos seus familiares, seguido também pela comunidade de Carazinho , parabéns que Deus 
abençoe a todos; Presidente Vereador Vilson Paese; próximo vereador, bancada do PTB, o 
Vereador Adroaldo De Carli já falou em nome da bancada do PTB, quero então fazer as 
considerações finais em nome do Poder Legislativo, não antes de fazer o registro que se encontra 
também nesse plenário o meu amigo Hermes Daniele, do comércio da empresa Fenosul, Romano 
Guerra, presidente do PMDB eu quero pedir escusas se eu esqueci algum nome, mas chegou mais 
um familiar aqui da empresa Kipper, um casal que está aí que eu não sei o nome, já fiz o registro, 
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sejam todos bem vindos, para o poder legislativo é um momento de alegria, quando esse poder 
realmente representa a verdadeira comunidade do município, que está aqui a representação do 
município, porque todos os partidos, claro que não todos que teve partido que não elegeu vereador, 
mas quatro partidos aqui representados concede uma placa de distinção às pessoas, às empresas, 
que fizeram a história de Carazinho, nós queremos aqui falar da empresa Hélios,que nós olhávamos 
aqui um servidor, o Ivo Brum, aposentado, mais de 44 anos na empresa, são funcionários que 
trabalharam ao longo de sua vida dentro dessa empresa, fazendo parte da sua família, a você Ivo, eu 
cumprimentando Vossa senhoria, eu quero cumprimentar seus familiares, e permitam aos 
funcionários da empresa Hélios, que hoje trabalham na parte administrativa, na parte burocrática, 
motoristas, cobradores e os que trabalham também como mecânicos, quero saudar em nome do Ivo 
então a todos os servidores da empresa Hélios, a você Romeu, aos teus filhos, a tua filha, tua nora, 
tua companheira, todas as pessoas ao teu pai, as outras pessoas que tocaram essa empresa antes 
de você, estão sendo homenageado nesse momento por esse poder, quando nós entregamos na 
empresa hélios e falamos nos 60 anos de empresa, é uma data, e hoje o Padre Gheno, 50 anos de 
sacerdócio, Marco Simon 80 anos e vem desde a avó, não é Marco, avó o Raul Simon,história 
familiar trazendo entretenimento, felicidade e cultura para o nosso município, então Romeu, leva o 
nosso abraço para aqueles funcionários que não estão aqui hoje, neste poder legislativo de 
Carazinho, dos 10 vereadores, reconhecimento nosso, por essa importante empresa que aproxima 
todos os município de nós, e que leva o nome do município ao longo desse país, parabéns a vocês, 
porque nós sabemos e nós falamos aqui, todo dia, o empresário paga muito, nós pagamos tudo, e na 
hora de receber nós recebemos muito pouco, tanto é que pagamos planos de saúde enormes e na 
hora de ter um médico nós temos que pagar um plano particular, realmente é um problema e feliz de 
quem agüentou, resistiu, por esse longos anos  que a empresa está ai levando o nosso nome de 
carazinho, parabéns Romeu, Marco, À você marco, leva a tuas filhas, teus dois genros, a tua esposa 
Sogeni, saudando você Marco Aurélio, quero lembrar do meu amigo Raul, a avó de vocês, a tua avó, 
todas as pessoas que fizeram a história do cinema Brasília, o Chefinho, o Savoff, ao Sírio, a vocês 
que trabalharam 50 anos e continuam ainda trabalhando como aposentados, olha como é bom o cara 
ter um chefe bom e um empregado bom, ninguém fica esse tempo se não gosta da empresa, não 
gosta do chefe,e chefe nenhum fica com o empregado se não gosta do empregado, tanto é que o 
Osmar Savoff é chamado de chefinho, parece que é ele lá no cinema e o Sírio que manda na frente, 
e o Marco Aurélio só fica como bilheteiro,quero te dizer Marco Aurélio, que eu também tenho um 
pouco dessa firma, porque eu também fui bilheteiro, naturalmente que eu não penso em entrar na 
justiça, para cobrar os honorários porque nós trabalhávamos como amigos, como irmão, parabéns 
Marco Simon, parabéns a empresa de cinema, para o grande amigo meu, Marco, Padre Gheno, tive o 
prazer de ir a tua festa, quando três Bispos se encontravam aí abençoando a nossa cidade e 
conseguiram me abençoar também, e eu tive o prazer de almoçar no meio de dois Bispos, realmente 
recebendo as bênçãos dos céus, quero até fazer um pequeno comentário aqui do Padre Gheno se 
ele me oportuniza isso, eu cheguei dia 13 de agosto de 73 em Carazinho, em outubro eu fui padrinho 
de casamento na igreja Bom Jesus, lá fui como padrinho, aconteceu todo cerimonial, toda a missa 
que o padre presidiu, e eu tinha certeza absoluta que o padre Gheno não me conhecia, terminou a 
missa, terminou  a saudação, o noivo, a noiva, todas as pessoas que estavam na igreja, e eu fiquei lá 
na frente conversando com um grupo, dali a pouco saiu o Padre Gheno para ir até a sua residência, 
que é ao lado da igreja, passando por mim ele disse assim, tu vieste à igreja hoje, que Deus te 
proteja que essa torre da igreja não caia, eu achando que ele nem me conhecia, ele já sabia tudo, só 
que eu não tinha ido à igreja ainda, eu morava bem pertinho, morava na esquina da Avenida Flores 
da Cunha com a Pedro Vargas, onde está saindo o prédio que é a casa do Ernesto Keller Filho, casa 
de moldura,então veja, tu és uma história viva do nosso município, onde conhece todos, tudo e todos, 
aí que eu vi, vou ter que ir à igreja realmente, senão o Padre Gheno fica sabendo se eu vou ou não, 
parabéns Padre Gheno por essa sua história, o Padre Gheno foi agora, também com recursos 
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próprios, concedeu uma sala para as pessoas deficientes, que está localizada na Silva jardim, isso é 
um gesto de desprendimento, de atender as pessoas mais necessitadas, quero parabenizar, isso é 
um reconhecimento então aos três, Marco Simon, a todos, Kipper, Romeu Kipper, Padre Gheno, nós 
estamos felizes por ter entendido, concedido esta placa, esta comenda simples mas muito importante 
e com muito carinho a vocês que merecem, parabéns; vamos de imediato então para que nós não 
alongamos muito essa reunião, porque depois temos que votar requerimentos, moções e projetos, 
solicito aos lideres de bancada que recepcionem o Renato Suss que vai usar a tribuna para fazer a 
sua prestação de contas do Consepro de Carazinho, quero dizer a todos que aqui a minha direita e à 
esquerda dos senhores tem um cafezinho à disposição de todos os senhores, com a palavra Renato 
Suss; Senhor Renato Suss; aqui neste templo de debates, de construção de projetos, de concreto e 
humanos, tenho a honra de saúdá-lo Presidente Vereador Vilson Paese, demais vereadores aqui 
presentes, a todas as pessoas presentes, principalmente aos agraciados desta noite, as honrarias 
que receberam por merecimento,quero fazer um pequeno retrospecto presidente, eu e o companheiro 
Romeu, nós estudamos juntos no La Salle, foi na 5ª série, 5ª e na 1ª série ginasial, então nós 
tínhamos na 5ª série o irmão Alfredo, o irmão chevrolet como chamávamos, e também na 1ª série 
ginasial onde o nosso mestre era o irmão Justino, naquela época o irmão Justino dava-nos 11 
matérias, para 63 alunos, um herói, grande herói, o Marco Simon nas tardes de cinema, nos 
domingos à tarde, quando íamos ao matine, assistir ao seriado do super homem, a gurizada se 
soltava, batia pé, assoviava e outras coisas mais, né Osmar, então o Marco Simon, vigilante com sua 
lanterninha, nós vigiava e de vez em quando tinha que tirar um gurizão para fora, o Padre Gheno, o 
grande construtor da nossa cidade, foram sete ou oito paróquias que foram construídas padre Gheno, 
até a pouco eu estava contando, a principal onde ele teima em construir, o ser humano, e não poupa 
as palavras para dar os xingões, para ver se acorda os homens, para que iniciem a luta aos seu lado 
nessa grande construção, que hoje nós vemos nossa sociedade, perdendo valores justamente 
porque nós não aderimos a essas palavras, Padre Gheno parabéns pela grande caminhada que o 
senhor faz em nossa cidade, há 50 anos, presidente eu não vou falar do Consepro hoje a noite, eu 
acho que o público não merece ouvir o que eu tinha programado para falar, uma noite de festa, uma 
noite de prêmios, eu me nego a falar neste assunto hoje a noite, eu só quero parabenizá-los, por 
terem escolhidos pessoas da estirpe desses homens que estão aí, que novos agraciados possam ser 
trazidos para cá, ano que vem, assim por diante, era só isso, eu tenho o balancete aqui, eu vou 
deixá-lo em suas mãos, e não vou falar mais nada sobre isso, é um respeito aos agraciados de hoje a 
noite, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; na ordem do dia a votação de 
requerimentos e moções, solicito ao secretário, questão de ordem Vereador Felipe Sálvia ; Vereador 
Felipe Sálvia; senhor presidente eu gostaria de pedir a suspensão do meu requerimento pedido de 
informações, até a próxima semana, para mim ter mais informações sobre o pedido, estão gostaria de 
pedir a suspensão até a próxima semana do meu pedido; Presidente Vereador Vilson Paese; por 
solicitação do autor do pedido de informação, Vereador Felipe Sálvia, está suspenso para que ele 
possa receber maiores informações e reapresentá-lo numa outra oportunidade, numa próxima 
reunião, assim que vossa excelência desejar; Vereador Adroaldo De carli; senhor presidente; 
Presidente Vereador Vilson Paese; questão de ordem Vereador Adroaldo De Carli; Vereador 
Adroaldo De carli; senhor presidente eu gostaria de solicitar que os requerimentos, moções fossem 
apreciadas em bloco assim como os projetos, com exceção do item 10, dos projetos, como é um 
relatório de execução orçamentária da câmara municipal, o seu parecer é diferenciado dos demais, 
então deixa por exceção desse projeto, os demais projetos em bloco; Presidente Vereador Vilson 
Paese; o Vereador Adroaldo De Carli então que solicitou que todos os projetos sejam votados em 
bloco, assim como requerimentos e moções, com exceção do relatório orçamentário, outubro de 2007 
da câmara municipal, faremos então a votação em separado, solicito ao Vereador Cláudio Santos , 
para ler o nº e autor dos requerimentos; Secretário Vereador Cláudio Santos ; requerimento de nº 1 
Vereador Adroaldo De carli, PMDB; requerimento de nº 4 Vereador Josélio Guerra, PMDB; nº 5 
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Vereador Felipe Sálvia, PDT; nº 6 Vereador Felipe Sálvia; PDT; nº 8 Vereador Cláudio Santos, PSDB; 
Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em discussão a urgência dos requerimentos, não 
havendo vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade; coloco agora em 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, 
aprovados todos os requerimentos por unanimidade; solicito ao Secretário Vereador Cláudio Santos  
que proceda a leitura do nº e autor das moções; Secretário Vereador Cláudio Santos ; moção de nº 
01 Vereador Josélio Guerra , PMDB; do mesmo teor moção de nº 05 autoria do Vereador Luiz Leite , 
PDT; moção de nº 09 VAA e Vereador Paulino de Moura , PTB; nº 20 Vereador Jaime Fragoso 
,PSDB; nº 21, Vereador Vilson Paese, PDT; nº 02 Vereador Luiz Leite , PDT, subscrito por outros 
vereadores, de mesmo teor moção de nº 07 Vereador Antonio Azir e Vereador Paulino de Moura , 
PTB; nº 04, Vereador Luiz Leite  PDT; nº 06 Vereador Antonio Azir  e Vereador Paulino de Moura , 
PTB; nº 08 Vereador Antonio Azir  e Vereador Paulino de Moura , PTB; nº 10 Vereador Vilson Paese, 
PDT; nº 11, Vereador Paulino de Moura , PTB, Vereador Vilson Paese, PDT e Vereador Cláudio 
Santos , PSDB; nº 12 Vereador Paulino de Moura  e Vereador Antonio Azir  PTB; nº 13 Vereador 
Vilson Paese, PDT do mesmo teor nº 19 autoria do Vereador Josélio Guerra , PMDB; nº 14 Vereador 
Josélio Guerra , PMDB; nº 15 Vereador Josélio Guerra , PMDB; nº 16 Vereador Josélio Guerra , 
PMDB; nº 17 Vereador Adroaldo De carli, PMDB; nº 18 Vereador Adroaldo De carli, PMDB; nº 22 
Vereador Vilson Paese, PDT; Presidente Vereador Vilson Paese; queremos registrar a presença da 
Ana Maria da rádio Gazeta que faz a cobertura dessa reunião ordinária na noite de hoje, coloco em 
discussão a urgência das moções, não havendo vereador que queira discutir coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários que se manifestem, aprovado por 
unanimidade; coloco agora em discussão as moções com as urgências já aprovadas, para discutir 
Vereador Paulino de Moura , bancada do PTB; Vereador Paulino de Moura ; senhor presidente, 
senhores vereadores, comunidade aqui presente, servidores da casa que com muito brilhantismo 
ajudam no desenvolvimento dessa reunião, ao Padre João Gheno Neto, parabenizar pela indicação 
que o Vereador Vilson Paese  fez para homenagear a vossa senhoria, pelos bons serviços prestados, 
porque nós precisamos de pessoas que busquem e tragam conscientização para nossa população, 
ao Romeu, dizer a ti Romeu, que eu também fui funcionário por muitos anos de uma empresa que é a 
transportes Valdemar, e eu sei o quanto vocês tem lutado, tem batalhado, tem trazido 
desenvolvimento para nossa comunidade, quero dizer a ti, que acho que faz uns quatro ou cinco anos 
estive na tua casa, então como Papai Noel, e eu vi o quanto essa tua família ela é maravilhosa, ela é 
boa, eu não me esqueci daquele natal jamais, quero te parabenizar, dizer a ti que desse cidadão 
humilde, eu gostei de ti, tu foi curto, grosso e objetivo, a vida tem que ser assim, não adianta falar um 
monte de baboseira e não alcançar o que tu quer alcançar, que é o coração das pessoas, parabéns e 
continue essa pessoa simples e humilde, a radio Gazeta, a Ana que na tarde de ontem, com aquele 
calor, com aquele sol, lá estava  a representar e eu quero dizer aos colegas vereadores, está ai 
próximo à escolha das pessoas que representam a imprensa, quero deixar claro que eu estou muito 
feliz com o trabalho que essa jovem tem desenvolvido no nosso município, ela está presente em 
todos os eventos,organizados na comunidade constituída, então Ana eu estou deixando o meu 
reconhecimento, pelo bom trabalho que tu vem desenvolvendo, porque para que a gente possa 
anunciar, para que a gente possa comunicar, a gente tem que saber, e você tem buscado 
conhecimento de causa, quero deixar o meu reconhecimento, e a ti meu presidente, Vereador Vilson 
Paese, pelo campeonato organizado na tarde de ontem pelos 60 anos do nosso poder legislativo, eu 
quero dizer a ti que foi um evento que para muitos possa não ter um bom numero de pessoas, mas o 
que vale não é o numero, mas a qualidade das pessoas que estão no evento, então está de parabéns 
a vossa senhoria, está de parabéns o Vereador Cláudio Santos , que lá estiveram também o nosso 
colega da câmara e servidor dessa casa, Tio Pisca esteve lá no evento, onde se sagrou campeão, o 
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Juventus, e vice-campão o Esporte Clube Santa Cruz, para nós do poder legislativo, foi um evento de 
suma importância e ali, Vereador Vilson Paese e Vereador Cláudio Santos , vi o quanto o nosso 
esporte amador está abandonado, o quanto o nosso esporte amador precisa de uma injeção, porque 
nós poderíamos ter um numero maior de representação, e não tivemos pela dificuldade que eles 
enfrentam para montar suas equipes, fardamento, bola, chuteira, então acho que nós temos que dar 
uma injeção muito forte no esporte amador de carazinho, até porque ele está por desejar, também fiz 
uma moção junto com o Vereador Antonio Azir , uma empresa a qual o meu irmão esta fazendo 40 
anos de empresa, o meu pai esta fazendo 38 e eu com muito orgulho fiz parte dessa empresa por 20 
anos, que é a transportes Waldemar, na pessoa na direção dessa empresa, eu entendo que essas 
empresas que trabalham com transporte tanto de pessoas como de objetos, elas tem que ser 
valorizadas porque elas trazem o desenvolvimento, elas trazem a desenvoltura e trazem os 
dividendos para manter o nosso município, para manter a nossa comunidade então esta de parabéns 
a transportes Waldemar, onde recebe um destaque gaúcho empresarial 2007, na revista destaque, 
está de parabéns a empresa Hélios que leva Mato Grosso, Cuiabá, Foz do Iguaçu, no ultimo sábado 
eu vim com a empresa de Soledade até Carazinho, então eu vi o quanto vocês tem se esforçado, 
Romeu, para que essa empresa continue a gerar emprego, renda e alimentação para as pessoas no 
nosso município, seria isso senhor presidente, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; 
próximo Vereador Cláudio Santos , bancada do PSDB; Vereador Cláudio Santos ; senhor 
presidente, colegas vereadores, Ana Maria da rádio Gazeta, demais pessoas que participam dessa 
reunião, venho a essa tribuna só para falar rapidamente sobre três moções, inclusive duas delas eu 
subscrevo, mas não poderia deixar de aproveitar a oportunidade senhor presidente, assim como os 
demais os fizeram, de cumprimentar com satisfação o fundador que hoje vem a essa casa, e que há 
um tempo atrás foi chefe do meu setor de furadeira na Max, e tive na oportunidade, sendo seu 
subordinado, aprendi muito na Max, e hoje estar aqui e poder representar a comunidade de carazinho 
como vereador e dizer que são ensinamentos que levamos para  a vida toda, principalmente para dar 
oportunidade para tantos jovens que muitas vezes não tem possibilidade financeira e acreditam que o 
sucesso às vezes não acontece, todos os vereadores são exemplo disso, são vereadores  que se 
alguns hoje gozam de uma oportunidade melhor na vida, porque foi construída por si e pelos seus 
familiares, mas quero, Nabor, agradecer pelo tempo que fui teu tuco na Max operadora de furadeira, 
queria senhor presidente falar sobre essa moção do Vereador Paulino de Moura  e Vereador Antonio 
Azir , parabenizando a organização do natal alegria que aconteceu no sábado, organizada pela igreja 
Evangélica quadrangular, onde muitas pessoas foram até a praça central deram louvores, fizeram 
ouvir várias manifestações, acredito eu que aquilo que esta faltando em nossa comunidade é crer 
mais de que Jesus pode fazer tudo aquilo de que precisamos, isto foi uma oportunidade que foi dado 
no sábado, e também no domingo, ontem à noite a Igreja Batista Filadélfia também levou várias 
pessoas também fazendo parte do Natal Gospel, Natal Alegria Gospel desse ano de 2007, 
parabeniza-lo senhor presidente já que assinei também a moção de vossa excelência, tivemos hoje 
na parte da tarde junto com o Vereador Paulino de Moura  e Vereador Jaime Fragoso , recebendo na 
sua sala o jovem universitário de carazinho, Bruno  de Moraes Vagner, que recebeu de nós os 
parabéns pela conquista do primeiro lugar no campeonato de tênis universitário, realizado em 
Aracaju, Sergipe,dizer que eu só fiz essa alusão com respeito a essas possibilidades de se vencer na 
vida, que ele como universitário vai se entender uma critica, como universitário da UPF de Passo 
Fundo, ele teve apensa o apoio do DCE da UPF, foi a Aracaju, trouxe o primeiro lugar, disputando 
com feras do tênis brasileiro, na categoria universitário, e após trazer, de trazer de Aracaju o troféu de 
primeiro lugar, imediatamente foi procurado pela assessoria de imprensa da UPF, para pousar para 
jornais, para dar entrevista na rádio, na TV UPF, mas que antes, para poder se deslocar até Aracaju, 
teve que conseguir auxilio do DCE porque a própria UPF não o ajudou, e eu acredito senhor 
Presidente de que nós como carazinhenses, alguns noutros adotados, como meu caso que vim de 
Vacaria, digo que é o orgulho para carazinho ter esse jovem, com todas essas dificuldades, trazendo 
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para cá esse troféu e esse titulo tão importante, e mais uma prova viva, de que hoje todos os 
homenageados puderam também nos dar, que mesmo com dificuldades se tem condições de se 
chegar ao sucesso,e essa é mais uma prova, Bruno, de que mesmo com tantas dificuldades, 
inclusive colocadas pela própria universidade, a qual ele representou lá, conseguiu com muito esforço 
trazer esse premio para carazinho, gostaria d parabenizar o Bruno através dessa moção que vossa 
excelência fez e eu subscrevi, acredito que os demais vereadores queiram subscrever porque 
representas muito para carazinho este titulo ainda mais sofrido e nas condições que o Bruno teve 
para se deslocar e se manter em Aracaju nesse período e trazer muito mais conhecimento inclusive 
essa oportunidade de portas que foram abertas para o Bruno através do titulo que ele conquistou, 
que abriu uma oportunidade a partir do ano que vem ele conseguir terminar a universidade em Nova 
York com bolsa oferecida totalmente gratuita, eu acredito que se deve aproveitar sempre as 
oportunidades mesmo com dificuldades, com certeza quando se colocam dificuldades em nossa vida 
é porque mais ali na frente Deus tem grandes vitórias para fazer em nossas vidas, seria isso senhor 
presidente, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, eu solicito 
ao Vereador Felipe Sálvia que assuma os trabalhos da mesa para que eu possa usar a palavra; 
Presidente Vereador Felipe Sálvia; com a palavra o Vereador Vilson Paese; Vereador Vilson 
Paese; senhor residente, senhores vereadores, funcionários desta casa, a todos os amigos que nós 
já saudamos ao longo dessa reunião, mas não posso esquecer o nome do suplente de Vereador 
Marcos Soares, PTB, aqui presente também, Dr. Veiga que acaba de chegar, está tomando seu 
cafezinho, seja bem vindo, ratificamos a nossa saudação anterior que nós fazemos a todos, os 
agraciados, familiares e amigos que estão presentes nessa reunião, foi aprovado anteriormente já um 
requerimento nesta casa, senhor presidente, senhores vereadores, onde nós colocamos também que 
neste ano e neste mês 78 anos de escoteiros em nosso município, Levino Junges, todos conheceram 
e todos conhecem o trabalho que os escoteiros fazem, não existe uma promoção sequer, grande 
naturalmente, quando o asilo faz o seu galeto com massa, quando o Patronato faz, estão lá os 
escoteiros para fazer o trabalho com o brilhantismo que só esse grupo tem, por isso nós fizemos 
também um requerimento para que ainda neste ano venham a esta casa receber o reconhecimento 
deste poder, recebendo uma placa, muitos vereadores apresentaram também a moção do 
reconhecimento dos escoteiros de Carazinho, Vereador Cláudio Santos, quero fazer minhas as tuas 
palavras com relação ao Bruno, que bom quando um jovem sai de Carazinho representa Carazinho 
ao longo do Brasil, lá em Aracaju, e trás o primeiro premio, levando o nome de Carazinho, Vereador 
Cláudio Santos, não houve o reconhecimento ontem, haverá no dia de hoje e de amanhã assim são 
as grandes figuras, eu digo que todo grande profissional, e eu não quero aqui ser mal interpretado, 
mas senhoras e senhores,os grandes profissionais da humanidade, são de famílias que vieram com 
sacrifício, de baixo, onde tiveram que lutar no dia a dia, para poder estudar e ganhar o pão de cada 
dia, você analisa ao longo das histórias quem são os homens, poucos são de famílias bem 
aquinhoadas, porque eles tem tudo, tem a facilidade do ter, mas a pessoa que vem do sofrimento, 
essa não perde um minuto, ela valoriza aquilo que Deus oportunizou, e aquilo que ele, os familiares, 
os pais, deram a ele, e aí está o exemplo Vereador Cláudio Santos, senhores vereadores, deste 
menino de família simples, que hoje, no tênis, levou o nome de Carazinho para todo o Brasil, vejam 
amigos vereadores, a importância desse titulo, na hora estava ele em todos os jornais, citando o 
nome de Carazinho, já recebeu condição de ir para Nova York, fazer a faculdade, participar de um 
torneio nos Estados Unidos, de repente nós temos aí um grande, um Guga aqui de Carazinho, 
representando nosso município, nosso município tem que estar em letras garrafais na imprensa de 
Carazinho, da região, do Rio Grande do Sul e do Brasil também, em coisas boas, eu agradeço 
Renato Suss que tinha muito para nos apresentar e nos deixa o balancete do Consepro, Renato se 
você vê a história do Consepro, tu vai ver que este teu amigo fez parte também do Consepro, logo no 
inicio do Consepro, figurando lá o Vilson como integrante do Consepro, nós trabalhamos e a gente 
reconhece este grande trabalho que vem fazendo junto à segurança do nosso município, mas 
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permitam senhores vereadores que eu mostre aos senhores, eu recebi hoje uma visita de manhã, de 
uma proprietária de um salão de beleza, vizinha do meu amigo Hermes da Fenosul, lá da Borguetti, 
deixou agora para o natal, lindo o seu salão para receber os clientes, está aqui e gostaria que 
passassem para que todos pudessem ver o que fizeram na noite que passou, os pichadores, 
destruíram com o salão, eu gostaria depois que alguém passasse,para que as pessoas analisassem 
a destruição, então realmente, o Renato não quer falar, nós não queremos falar em coisas ruins, mas 
elas existem, que pena é nós temos um postinho policial lá, para que possa fazer o registro de quem 
entra e de quem sai, e o postinho não tem presença da brigada militar, o comandante nós já fomos 
várias vezes falar com ele, que tem uma dificuldade de ter um numero de soldados para poder 
atender todo o nosso município, mas que coisa triste, nós só queria falar de coisa boa, mas as cosias 
ruins estão aí, eu gostaria que, por gentileza Vereador Jaime Fragoso, passe para os demais 
vereadores, para concluir então senhor presidente, senhores vereadores, nessa noite que essa casa 
alguns dos empresários que fizeram sua história o Poder Legislativo reconhece a todos os 
vereadores que nos antecederam, e vossa excelência foi um vereador aqui nessa casa na época 
vereador não tinha salário, foste presidente também dessa casa, então tudo é muito passageiro, nós 
temos o mandato uma, dias, três, o Vereador Felipe Sálvia é a quinta vez, a quinta legislatura, tem 
muitos vereadores de quatro, de três, de duas, mas tudo passa muito rápido, e neste período que a 
gente está aqui representando a comunidade, deve fazer sempre o melhor, para que a sociedade 
seja bem representada, mas Romeu, como é difícil você continuar acreditando, quando em outras 
épocas Rui Barbosa já falava, dizia e concluo senhor presidente, que de tanto ver triunfar as 
nulidades e prosperar os canalhas, o homem chega a rir-se da honra, ter vergonha de ser honesto, 
Rui Barbosa, mas permita que nós registramos, porque aqui tem muita gente descontente, que não 
acredita mais em políticos, mas se nós deixarmos de votar nos bons  vão ficar os ruins, quando a 
gente vê esse cenário de lama, realmente nós ficamos a nos perguntar, até quando eles irão 
representar, o povo tem o voto, boa noite; Presidente Vereador Felipe Sálvia; devolvo os trabalhos 
ao Presidente Vereador Vilson Paese; Presidente Vereador Vilson Paese; não havendo vereador 
que queira discutir as moções, coloco em votação, já foi votado a urgência, agora está em votação 
todas s moções coma as urgências já aprovadas, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários que se manifestem, aprovadas todas as moções por unanimidade; passaremos de 
imediato para a votação dos projetos; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, foi pedido ao 
plenário para votação dos projetos em bloco, projeto de nº 167 tem o parecer da comissão de justiça 
e finanças, eu gostaria que fosse votado em separado, porque trata-se de um parecer que da o 
projeto como inviável, ou seja inconstitucional, gostaria que fosse votado em separado, o nº 1 da 
pauta; Presidente Vereador Vilson Paese ; deixamos esse projeto de nº 1 para o final, com exceção 
do relatório de execução orçamentária de outubro de 2007, também será separado, os demais o nº 2 
ao nº 9 serão votados em bloco, eu solicito ao Secretário Vereador Cláudio Santos que preside os 
trabalhos da mesa para ler o parecer da comissão de justiça e finanças também autor e nº dos 
projetos; Secretário Vereador Cláudio Santos; Projeto de lei mesa diretora. P – 3670/268/07. 
Ementa: concede reajuste de vencimentos aos servidores da Câmara Municipal de Carazinho. 
Projeto de lei mesa diretora. P- 3662/260/07. Ementa: altera a redação das leis 6.514/007 e 
6.515/2007 e dá outras providencias. Projeto de lei autoria executivo Municipal. Nº 170/07. P- 
3527/252/07. Ementa: inclui meta nas leis nº 6.256/06 – PPA 2006/2009 e na lei nº 6.644 – 
LDO/2008. Projeto de lei autoria executivo Municipal. Nº 178/07. P- 3665/263/07. Ementa: autoriza o 
Poder Executivo a firmar convênio com o estado do Rio Grande do Sul, através do departamento 
estadual de transito – DETRAN RS. Projeto de lei autoria executivo Municipal. Nº 179/07. P- 
3666/264/07. ementa: autoriza a cessão de uso bens e móveis do Patrimônio do município ao 
sindicato dos servidões públicos municipais de Carazinho. Projeto de lei autoria executivo Municipal. 
Nº 180/07. P-3667/265/07. Ementa: autoriza a administração pública direta e indireta a utilizar-se de 
meio eletrônico para a movimentação financeira, junto ao Banco do Brasil, Banco do estado do Rio 
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Grande do Sul, Banco Santander e Caixa econômica Federal. Projeto de lei executivo municipal. Nº 
183/07. P-3716/271/07. Ementa: inclui meta nas leis municipais nº 6.256 – PPA e 2006/2009 e 6.450 
– LDO/2007. Projeto de lei autoria executivo Municipal. Nº 184/07. P-3717/272/07. Ementa: autoriza 
abertura de crédito especial no valor de R$ 52.800,00 e abertura de crédito suplementar no valor de 
R$ 3.090,30 no orçamento da Câmara Municipal de vereadores. Parecer da Comissão de justiça e 
finanças de todos os projetos: O presente projeto de lei é constitucional e quanto ao aspecto 
financeiro nada a opor. Carazinho, 06 de dezembro de 2007. Vereador Felipe Sálvia – presidente e 
relator; Vereador Adroaldo De Carli – secretário e Vereador João Mafalda – membro; Parecer da 
Comissão de ordem economia e social de todos os projetos: o presente projeto de lei encontra-se 
apto a ser incluído a ordem do dia. Sala das reuniões, 10 de dezembro de 2007. Vereador Luiz Leite 
– presidente e relator, Vereador Josélio Guerra – secretário e Vereador Antonio Azir- membro; 
Presidente Vereador Vilson Paese; registramos também a presença do Moisés da empresa Hélios 
também, presente nessa reunião, eu coloco em discussão o parecer da comissão de justiça e 
finanças de todos os projetos, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado o 
parecer de justiça e finanças de todos os projetos por unanimidade, com exceção dos dois já 
registrado anteriormente, coloco agora em discussão 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 o parecer da ordem econômica 
e social de todos os projetos por unanimidade; coloco agora em discussão os projetos com os 
devidos pareceres já aprovados, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovados todos 
os projetos do nº 02 ao nº 09 por unanimidade; solicito ao Secretário Vereador Cláudio Santos que 
faça a leitura do parecer da comissão de controle financeiro e orçamentário com relação ao relatório 
orçamentário de outubro de 2007; Secretário Vereador Cláudio Santos; comissão de controle 
financeiro e orçamentário: relatórios de execução orçamentária: balancete contábil e o balancete da 
despesa, bem como conciliação bancária da Câmara municipal de Carazinho relativa aos mês de 
outubro de 2007. Parecer: após analise dos relatórios de execução orçamentária: balancete contábil e 
o balancete da despesa, bem como conciliação bancária relativa ao mês de outubro de 2007m esta 
comissão conclui referidos relatórios estão em conformidade com as normas técnicas da 
contabilidade pública, solicitando ao plenário desta casa a aprovação deste parecer. Carazinho, 10 de 
dezembro de 2007. Vereador Adroaldo De Carli – presidente e relator, Vereador João Mafalda – 
secretário e Vereador Jaime Fragoso – membro; Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em 
discussão o parecer da comissão de controle financeiro e orçamentário, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que 
se manifestem, aprovado por unanimidade; Secretário Vereador Cláudio Santos solicito a vossa 
excelência a leitura do auto e nº  do ultimo projeto que o parecer da comissão de justiça pelo parecer 
do IGAM está argüindo a inconstitucionalidade do mesmo; Secretário Vereador Cláudio Santos; 
Parecer da comissão de justiça e finanças: conforme parecer do IGAM e da consultoria jurídica desta 
casa, somos pela inviabilidade do presente projeto de lei, haja vista que não se admite a contratação 
relativa a cargo não criado por lei , ademais, não ser possível lei que vise a regularizar, 
retroativamente, contratação temporária por excepcional interesse público, além de que a situação de 
emergência deveria ter sido previamente decretada pelo prefeito, não devendo ser objeto do projeto 
de lei. Carazinho, 27 de novembro de 2007. Vereador Felipe Sálvia – presidente e relator, Vereador 
Adroaldo De Carli – secretário e Vereador João Mafalda- membro; Presidente Vereador Vilson 
Paese; esse projeto se encontra na casa desde o dia 12/11/2007, senhores vereadores, eu vou 
colocar em discussão então o parecer da comissão de justiça e finanças, está em discussão, para 
discutir Vereador Antonio Azir, bancada do PTB; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, 
senhores vereadores, todas as pessoas já nominadas anteriormente, nossa saudação, realmente 
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uma noite bonita na casa do povo, de homenagens a pessoas e empresas merecedoras, referente ao 
parecer do IGAM, certamente o IGAM não recebeu todas as informações necessárias para emitir o 
parecer que nós já votamos nessa casa a criação dos cargos destes contratos emergenciais, eles já 
foram votados, e aprovados, portanto já existe a criação dos cargos e não pode ser objeto de 
justificativa do IGAM para dizer que o projeto é inconstitucional, portanto certamente ao encaminhar 
para o IGAM faltou o projeto que criou os cargos em questão, obrigado; Presidente Vereador Vilson 
Paese; continua em discussão, para discutir Vereador Adroaldo De Carli, bancada do PMDB; 
Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, senhores vereadores,pessoas homenageadas, 
dirigentes de empresas, demais pessoas, a imprensa aqui presente, apenas para justificar senhor 
presidente, como membro da comissão de justiça e finanças, que realmente a comissão de justiça e 
finanças ela analisa os projetos pelos teores técnicos, e não o mérito do projeto, se nós vamos 
aprovar ou rejeitar, realmente o projeto da nossa consultoria jurídica, que nos auxilia nesse parecer 
que é exclusivamente técnico, ele deu pela inviabilidade, exatamente o Vereador Antonio Azir colocou 
que realmente não tem todas as informações necessárias para analise, se for o caso seria 
interessante nós enviarmos essas informações, para que esse instituto que nos auxilia e da seu 
parecer possa então com mais embasamento dar um parecer diferenciado, o que nós queremos com 
isso, explicar que a comissão de baseia unicamente na questão técnica jurídica, inconstitucional ou 
viável do projeto,  o que aconteceu, segundo os pareceres esses cargos deveria ter sido criados não 
me parece que foram criados, mas enfim o que nós queremos senhor presidente, o que interessa 
nisso tudo, é que é uma forma ate de nós protegermos o administrador público, que muitas vezes o 
administrados público, que é realizar algumas ações, alguns atos, pode muitas vezes ser prejudicado 
no futuro, que tem o tribunal de contas que fiscaliza o executivo, tem a promotoria pública que 
também fiscaliza os atos inconstitucionais, nós queremos com isso aí, para quem sabe o executivo 
reforme o projeto de um maneira viável, e nós com certeza aprovaremos o  projeto, o que a comissão 
de justiça pretende, se eles do Instituto do IGAM, que é o órgão que assessora a questão da 
legalidade do projeto, os pareceres dos consultora jurídica da casa, anexado ao projeto dizendo que 
é inviável, como é que nós da comissão vamos fazer um parecer dizendo que  estão errados os 
pareceres, nós temos que dar munição aos consultores jurídicos, ou então que o executivo reformule 
o projeto para eu seja viável e que venha a essa casa realmente preparado para ser votado de uma 
maneira justa, então nós queremos dizer mais uma vez  e já disse mais de uma vez isso, quando a 
gente faz a inconstitucionalidade à inviabilidade que isso é uma forma de proteção do administrador 
púbico que muitas vezes querendo realizar algumas obras, algumas ações, comete alguns erros, sem 
intenção,que possa no futuro ser prejudicado o administrador público, é essa a nossa questão, 
senhor presidente, senhores vereadores na questão do parecer,muito obrigado; Presidente 
Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir Vereador Paulino de Moura; Vereador 
Paulino de Moura; senhor presidente, senhor presidente, senhores vereadores, hora está em tela 
um projeto que já esta se discutindo há bem mais tempo, um projeto onde foi autorizado por esse 
poder, e aí eu não consigo compreender, côo é que os colegas vereadores, principalmente o 
Vereador Adroaldo De Carli, diz que não tem lei para isso, foi aprovado nesse plenário, foi aprovado 
por essa Câmara, que o prefeito tinha autorização para contratar essas pessoas, e aí, está o povo de 
Carazinho, comunidade que está nos assistindo, o contraditório, que bom que essa casa Marcos, ela 
é do contraditório, ela é da democracia, e a democracia funciona com maioria, o que eu quero dizer 
infelizmente, esta se tentando inviabilizar muitos projetos que são de cunho social, que é de cunho de 
beneficiar a nossa comunidade, esse projeto especifico, onde nós estamos votando a contratação 
emergencial de marroeiros para quebrar a pedra, para fazer o pó, para resolver os problemas das 
suas ruas, dos seus bairros, infelizmente eu não quer tripudiar em cima do colega Vereador Adroaldo 
De Carli, que eu tenho uma estima muito grande por ele, uma admiração muito grande por ele, mas já 
está aprovado, já foi aprovado neste plenário desta Câmara, sim colega Vereador Antonio Azir; 
Vereador Antonio Azir; um à parte vereador, nós até queremos colocar certamente a comissão de 
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justiça e finanças sabe muito mais que os demais membros, os demais vereadores, que para 
desencadear esse projeto foi necessário à votação de três projetos já aprovados, o PPA, a LDO, e a 
criação do cargo hoje simplesmente se autoria a contratação emergencial do cargo, é claro se a 
comissão de justiça e finanças remete um projeto solitário quando ele está amarrado a outros três 
projetos pra o IGAM dar o parecer, é lógico que vai vir um parecer de lá totalmente distorcido, então a 
comissão de justiça e finanças tem que tomar esse cuidado, tem pessoas preparadas e capacitadas 
para realizar isso, remeter realmente todas as informações para que o IGAM tenha condições de dar 
um parecer técnico, jurídico,dentro daquilo que requer  assunto, não é a primeira vez que ocorre 
nesta casa, que o IGAM remete parecer distorcido, por falta de informações; Vereador Paulino de 
Moura, senhor presidente, senhores vereadores, com a complementação do Vereador Antonio Azir, 
eu pediria encarecidamente, tem pessoas gabaritadas dentro da comissão de justiça e finanças, para 
que possam fazer esses pareceres, para que nós possamos votar eles cm maior tranqüilidade, mas 
nós não podemos ficar na ânsia e afoitos em quer não votar o projeto, o projeto é uma coisa, o 
parecer da comissão é outra, realmente acho que a comissão de justiça e finanças se passou nesse 
projeto, eu não vou crer que isso é birra, não deixar os projetos andar, eu tenho convicção que 
juridicamente toda comissão formada ela tem capacidade sim de nos orientar, porque o que eu quero 
que a população entenda que nós votamos os projetos aqui nesse poder, baseados na comissão de 
justiça e finanças, ordem econômica e social, e o IGAM, então nós temos esse embasamento para 
poder votar, queria deixar claro, esse projeto eu gostaria que fosse a votação, porque já foi votado o 
PPA, já foi votado o que era de direito ser votado, eu gostaria que os vereadores, por questão de 
coerência e de justiça,m derrubassem esse parecer da comissão de justiça e finanças, seria isso 
senhor presidente, mito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para 
discutir Vereador João Mafalda, bancada do PSDB; Vereador João Mafalda; senhor presidente, 
senhores vereadores, senhoras, senhores, saudar especialmente aos homenageados da noite de 
hoje, eu como faço parte da comissão de justiça e finanças, não poderia deixar de fazer a minha 
manifestação, como membro eu discordo dos pareceres dos outros dois colegas, Vereador Felipe 
Sálvia e Vereador Adroaldo De Carli, meu parecer é contrário ao parecer do IGAM, até porque como 
o Vereador Antonio Azir frizou anteriormente, já houve por parte desse instituto da assessoria jurídica 
para a nossa Câmara, erros, má interpretação junto aos projetos para esta casa, na minha opinião é 
constitucional, por isso meu parecer é contrário, essa é a minha justificativa de voto, eu peço também 
já que meu parecer é contrário, que o parecer seja colocado em votação até pela necessidade da 
aprovação deste projeto que é de extrema importância para dar continuidade aos trabalho onde já foi 
aprovada a criação dos cargos efetivos, seria isso senhor presidente; Presidente Vereador Vilson 
Paese; conti em  discussão para discutir Vereador Felipe Sálvia, bancada do PDT; Vereador Felipe 
Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, pessoas homenageadas na noite de hoje, em 
especial o Padre Gheno, família Kipper, dizer para o senhor presidente, senhores vereadores, que 
nós da comissão de justiça, como disse  Vereador Adroaldo De Carli, nós se baseamos na parte 
técnica, muitas vezes e a semana passada, semana retrasada eu e o Vereador Antonio Azir 
discutimos, porque faltou documentação nos processos que veio da prefeitura, nós também , na noite 
de hoje senhor presidente são quase dez projetos que estão sendo votados, não tem mais projeto 
para ser votado nesta casa, nós da oposição não queremos segurar projeto nenhum, nós querermos 
ajudar, como todos vereadores que estão aqui querem ajudar a comunidade, então não queiram 
confundir a platéia, querem derrubar o parecer da comissão de justiça não tem problema nenhum 
pode derrubar, agora só que daria para esperar nós pegar um parecer do jurídico, eles estão aí, o 
jurídico está ai? Já tem parecer do projeto, dá para parar a reunião por cinco minutos e pedir um 
parecer para o jurídico, ou votar em respeito a essa platéia, porque hoje Vereador Alemão, você me 
falou, eu tinha um pedido de informação , retirei também, como disse o Renato, hoje em respeito a 
comunidade que está ai, hoje é dia de festa, não vamos discutir muito, então eu disse para o alemão, 
vou pedir a suspensão do pedido de informação que ia dar mais discussão ainda, e o povo tenho 
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certeza que em para ficar uma hora e meia assistindo as homenagens vão ficar mais tempo, mas 
então fica a minha sugestão, ou se consulta amanhã de novo a área jurídica, nem manda para o 
IGAM, só área jurídica, e coloca a semana que vem em votação, ou se derruba o parecer, não tem 
problema nenhum, era isso que eu queria falar; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em 
discussão, para discutir Vereador Luiz Leite, bancada do PDT; Vereador Luiz Leite; senhor 
presidente, demais vereadores, já cumprimentei a todos da platéia anteriormente, até para uma 
justificativa de voto desse vereador, depois de ouvir os argumentos dos demais colegas, nossa 
comissão a qual eu presido, e o Vereador Déio faz parte, também o Vereador Antonio Azir, não passa 
pela nossa comissão ao ser julgado inconstitucional o projeto, desta forma, o conhecimento sobre o 
parecer do IGAM nos fugiu um pouquinho do nosso conhecimento, fugiu um pouquinho da nossa 
comissão, e sabendo que existe já o projeto aprovado da criação de cargos, não tem como, este 
vereador, não sei se os colegas vão compactuar dessa idéia, votar contra o projeto, desta forma eu 
vou votar, se não houver outra solução, dos nobres colegas, pela derrubada do parecer da comissão 
de justiça e finanças, até porque se cobra muitas obras do município, muitas ruas, a pavimentação de 
muitas ruas, e esse projeto vem beneficiar muitas pessoas, muitas famílias de nossa comunidade, 
porque é para a contratação dos marroeiros, ou calceteiros como bem entender, só para justificativa 
de voto dez vereadores, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em 
discussão, para discutir Vereador Cláudio Santos, bancada do PSDB; Vereador Cláudio Santos; 
senhor presidente só para deixar mais esclarecido esse projeto, vossa excelência já a pedido do 
prefeito a tempos atrás solicitou a comissão que fosse levado a votação, não foi atendido, dia 12/11 
deu entrada esse projeto na câmara, somente no dia 20/11, portanto oito dias depois, o projeto veio 
para cá em regime de urgência, oito dias depois a comissão remeteu o projeto ao IGAM pedindo 
parecer, isso no dia 20/11, no dia 23/11 três dias após, o IGAM mandou o parecer, pela  
inconstitucionalidade, mais tarde no dia 27/11, quatro dias depois, é que veio o parecer jurídico desta 
casa, mesmo depois do dia 21/11 somente hoje dia 10/12 é que nós estamos votando um projeto 
com regime de urgência, então poderia ter sido discutido já anteriormente a questão a 
inconstitucionalidade, já que desde o dia 23/11 o projeto está na casa, na reunião subseqüente 
poderia ter se incluído na pauta, já poderia ter sido discutido, votado, rejeitado, aprovado o parecer da 
comissão, mas desde o dia 12/11 está peregrinando esse projeto, tramitando na casa, de extrema 
importância, não para o prefeito, mas para a comunidade de Carazinho, onde trata-se da contratação 
de cinco marroeiros, seis zeladores, Dois atendentes de abrigo, á para  abrigo professora Odila, pois 
não Vereador Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De Carli; um a parte Vereador Cláudio Santos, 
só para justificar para a platéia aqui presente, o projeto entrou dia 12/11 mas dia 15/11 houve um 
feriado, então nesse feriado 15 de novembro, o expediente na Câmara foi cancelado, realmente foi 
prejudicado o andamento imediato do projeto, vamos ser bem coerentes, após o despacho do 
presidente, houve esse feriado e evidentemente no outro dia, na outra segunda-feira, já era dia 19 e 
20 então só para justificar, neste sentido, e dizer que vossa excelência como líder do governo nesta 
casa, nunca veio até a comissão de justiça solicitar que esse projeto fosse agilizado, nós fizemos os 
tramites dentro dos prazos normais, acredito eu que é estabelecido no regimento interno, só isso; 
Vereador Cláudio Santos; vereador, pois não Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de 
Moura; até para auxiliar vossa senhoria Vereador Cláudio Santos, o Vereador Vilson Paese , que 
está a presidir esta casa, solicitou a comissão de justiça e finanças que desse o parecer logo que o 
projeto chegou, porque havia necessidade de aprovação desse projeto, o que estou vendo, eu não 
queria entrar por esse caminho, eu estou vendo o seguinte, está havendo ingerência na comissão de 
justiça e finanças para que os projetos não estejam aptos a ser incluído na ordem do dia, porque ao 
há interesse tanto do Vereador Adroaldo De Carli quanto do Vereador Felipe Sálvia de que esses 
projetos venham à votação porque isso vai ajudar a população e a comunidade, não queria entrar por 
esse caminho, mas eu sou obrigado a dizer, esse projeto foi solicitado pelo presidente esta casa, logo 
que chegou ao Senhor Vereador Adroaldo De Carli, e ao Vereador Felipe Sálvia, seria isso Vereador 



 23 

Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos; só para finalizar senhor presidente, até para deixar claro, 
o feriado que o Vereador Adroaldo De Carli se refere foi no dia 15/11 e esse dia 15 foi numa quinta-
feira, vossa excelência passou a comissão de justiça e finanças esse projeto no dia 13/11, e se 
quisessem no mesmo dia 13 ou no mais tardar no dia 14/11 poderia ter sido remetido ao IGAM, pela 
importância do projeto, foi remetido somente no dia 20/11, esta dentro dos prazos nós  sabemos 
Vereador Adroaldo De Carli, agora tem projeto que tem que se dizer, eu é de importância que são 
retidos dentro da comissão de finanças, tem que se dizer,nós também não gostaríamos de levar para 
esse lado, mas se é para esclarecer nós temos que esclarecer, o próprio presidente da Câmara já 
pediu há um bom tempo atrás que esse projeto fosse incluído n pauta do dia, para concluir senhor 
presidente, dizer que até me sensibilizo Vereador Adroaldo De Carli, quando vossa excelência vem à 
tribuna e diz que se preocupa com o executivo para que não haja nada de apontamentos do tribunal 
de contas ao executivo, na qualidade de líder do governo já levei ao executivo esse parecer do IGAM, 
obviamente que eles já devem ter consultado seus jurídicos, seus técnicos, certamente de que se 
houver a necessidade, se ele achar que não deva promulgar ou sancionar essa lei certamente ele o 
fará, mas só para dizer que eu acho que é de suma importância que esse projeto seja decidido pelo 
sim e pelo não, pela derrubada ou não do parecer da comissão de justiça e finanças; Presidente 
Vereador Vilson Paese; continua em discussão, antes de nós colocarmos em votação, eu também 
quero registrar aqui que são dez projetos que nós colocamos hoje com pareceres da comissão de 
ordem econômica e também da comissão de justiça, pelo trabalho feito pelas comissões quero 
agradecer este trabalho tão importante, dizer que nós temos mais três reuniões ordinárias, espero 
não precisar convocar nenhuma reunião extraordinária para nós limparmos a gaveta, hoje na casa 
deve ter uns 13 projetos, ate o final do ano e nós queremos não deixar para o próximo presidente 
nenhum projeto engavetado, na ultima reunião queremos fazer uma prestação de contas de todas as 
nossas atividades, antes de nós colocarmos em votação o parecer eu gostaria depois de conversar 
com os vereadores, com relação à reunião dia 17/12 nós estaremos fazendo a ordinária em São 
Bento, dia 24 é véspera do dia 25/12 então acho que nós vamos antecipar essa reunião, nós 
queremos conversar com todos os vereadores para nós encontramos um dia que haja um acordo de 
todos os vereadores, também no dia 31/12, que tem vereadores viajando então nós não queremos 
dificultar a vida de ninguém de vossas excelências, tu queres um à parte Vereador Antonio Azir; 
Vereador Antonio Azir; até não é o momento mas já que  está se discutindo de projetos na 
comissão de justiça e finanças, eu quero apenas relembrar a presidência e a própria comissão e fazer 
um pedido todo especial, porque oi um projeto que nós nos dirigimos a Porto Alegra, onde a gente 
vem trabalhando a mais de sesi meses, hoje esse projeto é uma realidade e esta na casa, é o projeto 
que trata da remissão da divida ativa, aquelas pessoas carentes que hoje se encontram inclusive em 
via de execução judicial, já esta em andamento? Boa a informação do Vereador Adroaldo De Carli, 
dar a prioridade desse projeto para que se vote ainda esse ano, para que possa valer para o ano 
seguinte, obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese;  mas não tenha nenhuma duvida Vereador 
Antonio Azir, isto é uma preocupação deste vereador,  vossa excelência acho que da maioria dos 
vereadores, os carentes, as pessoas que tem a divida ativa não poderão pagar, consta lá na 
prefeitura dinheiro para receber, do credito que nunca vai receber, será tirada essa divida dessa 
pessoas, nada melhor do que isso, esse parlamento fará isso na próxima reunião, tenho certeza, das 
dois comissões e também dos demais vereadores e da presidência da casa, não havendo vereador 
que queira discutir, coloco em votação o parecer da comissão ode justiça e finanças que diz: o projeto 
pelo parecer do IGAM é inconstitucional, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários que se manifestem, derrubado o parecer da comissão de justiça e finanças por sete votos 
contrário de dois favoráveis, neste momento então passo o projeto à presidência da comissão de 
ordem econômica e social, o Vereador Luiz Leite, para que também com os vereadores integrantes, 
façam o parecer para a próxima reunião, apresenta par a próxima reunião então, nós votaremos o 
projeto na próxima reunião com o parecer a ordem econômica e social, questão de ordem Vereador 
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Luiz Leite, solicita o parecer com brevidade enquanto isso nós vamos lendo e agradecendo, deixando 
todos à vontade, Flavo, a sua esposa Vera, muito obrigado pela presença, voltem sempre, leva o 
nosso abraço aquele povo do bairro Sasse, abraço de todos os vereadores, do nosso querido bairro 
Sasse, nosso boa noite também a todos que compareceram nesta reunião ordinária na noite de hoje, 
Marco Simon, boa noite, nosso abraço, queremos permanecer nós temos mais alguns minutos, 
queremos agradecer a presença de todos aqui nesta casa, queremos comunicar  e colocar aqui as 
Representações e cedência do Auditório: Dia 06 de dezembro de 2007 – quinta-feira – Às 8h e 
30min, o Presidente Vilson Paese concedeu entrevista a Radio Diário da Manhã AM abordando 
assunto sobre o contrato de telefonia móvel firmado pela Câmara com uma empresa de Passo 
Fundo; Dia 06 de dezembro – quinta-feira – 20:00 horas - A Assistente Parlamentar Simone Oliveira 
do Nascimento representou o Presidente da Casa no Coquetel de Lançamento da 5ª Expofazer – 
Feira de Produtos Artesanais e de Gastronomia, no Centro Municipal de Educação Profissional. Dia 
07 de dezembro – sexta-feira – 20:00 horas – A Assistente Parlamentar Simone Oliveira Nascimento 
representou o Presidente da Casa na cerimônia de posse do Conselho Diretor de 2008 da JCI – 
Júnior Chamber International, tendo como local a Câmara Júnior de Carazinho; Dia 08 de dezembro – 
sábado – das 14:00 às 18:00 horas – Foi cedido o Auditório da Câmara Municipal ao BMC/Bradesco 
e Banco Daycoval para realização do 1º Encontro Regional dos Agentes dos mencionados bancos; 
Dia 09 de dezembro – domingo – A partir das 14:00 horas foi realizada no Estádio Paulo Coutinho a 
Copa em homenagem aos 60 anos de instalação do Poder Legislativo em Carazinho, onde a mesma 
foi disputada por seis equipes do nosso futebol amador. A finalíssima teve a brilhante vitória do 
Juventus frente ao Santa Cruz, pelo elástico placar de 6x0. Logo após os jogos, houve a cerimônia de 
encerramento da competição, com a entrega da premiação através do Presidente da Câmara, 
Vereador Vilson Paese, além do Vereador Paulino de Moura e do Diretor de Expediente Sérgio 
Peixoto, popular Tio Pisca, além do Presidente da Fundescar, Gilberto Kamphorst e da Diretora das 
Categorias de Base da Fundescar, Daniela Portilho da Silva. Presença também do Vereador Cláudio 
Santos e do Servidor Rudimar Barcellos. Dia 10 de dezembro de 2007 – segunda-feira – O 
Presidente Vilson Paese representou a Câmara na reunião-almoço na ACIC/CDL, onde teve como 
palestrante o Prefeito Municipal Alexandre Goellner, sendo abordado o seguinte tema: “Carazinho em 
Ação, Metas e Pólo Regional”. Quero dizer aos vereadores, foi derrubado o parecer da comissão de 
justiça,agora é o parecer da ordem econômica e social, não havendo mais necessidade para o 
parecer jurídico, já foi votado não há mais necessidade de parecer jurídico, já foi derrubado, solicito 
aos integrantes da comissão de ordem econômica sejam rápidos para assinatura do parecer, solicito 
ao secretário então Vereador Cláudio Santos que proceda a leitura do parecer da ordem econômica e 
social; Secretário Vereador Cláudio Santos; parecer da comissão de ordem econômica e social: o 
presente projeto encontra-se apto a ser incluído n ordem do dia, para posterior votação em plenário. 
Sala das reuniões, 10 de dezembro de 2007. Vereador Luiz Leite – presidente e relator, Vereador 
Josélio Guerra – secretário e Vereador Antonio Azir- membro; Presidente Vereador Vilson Paese; 
com a confirmação dos três vereadores então nós colocamos em discussão o parecer da comissão 
de ordem econômica e social, está em discussão, não havendo vereador que queira discutir, coloco 
em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, 
aprovado por unanimidade o parecer da comissão de ordem econômica e social, coloco agora em 
votação o projeto, em discussão o projeto; Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, 
senhores vereadores, demais pessoas eu ainda estão presentes no plenário, suplente de Vereador 
Marcos Soares, nossa saudação, dizer senhor presidente que nós já havíamos até quando nós 
justificamos a questão do parecer da comissão ode justiça e finanças, exatamente isso aí, nós não 
somos contra o projeto, nós gostaríamos que pela analise da comissão de justiça e finanças, viesse 
com parecer perfeito, viável, constitucional, ficaria tudo tranqüilo para todo mundo, essa a questão da 
comissão de justiça e finanças, Vereador Antonio Azir e Vereador Alemão também que se 
pronunciaram aqui, a gente está com a maior boa vontade, tanto é que teve projetos que entrou hoje 
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na casa e já demos parecer, mas erma projetos que  não havia duvida quanto a constitucionalidade, 
então essa é a questão, nada mais que isso, nós estamos ai sim para trabalharmos darmos 
pareceres, para auxiliarmos o executivo para eu faça uma boa administração acima de tudo, deixar 
isso muito bem claro e registrado senhor presidente, Vereador Alemão falou que até eu não gostei 
que nós somos contrários,  não é nada disso, pode ficar tranqüilo, somos totalmente favoráveis a 
contratação, apenas gostaríamos que o projeto, que se precisasse fazer uma adequação que se 
fizesse uma adequação, então queremos deixar muito claro senhor presidente, nesta questão, 
derrubado o parecer só nos resta apreciar o mérito do projeto, evidentemente que este vereador, é 
favorável ao projeto; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, quero dizer ao 
Vereador Felipe Sálvia, o Vereador Adroaldo De Carli, nós temos certeza absoluta e eu não acredito 
que nenhum vereador, mesmo que tenha abordado anteriormente, que vossas excelências estão aí 
para prejudicar os projetos, nós até entendemos a preocupação de vossas excelências, agora, tinha 
eu a condição de presidir essas casa aqui, estou presidindo até dia 31/12, estou saindo, esperamos 
que a gente possa ter feito um bom trabalho, dizer que a presidência nunca quis segurar nenhum 
projeto, até porque não queria eu ser tachado de fazer  com que a prefeitura não pudesse executar 
as obras e o andamento do bom serviço, mas quando me pediram da urgência desses projetos que é 
para contratação dos marroeiros, eu fiquei sensibilizado, na oportunidade pedi a vossas excelências 
que analisassem e colocassem os projetos, agora, o plenário é soberano, o plenário vota, a gente 
não é mais nada eu alguém que reside os trabalhos e tem que tocar para o bom andamento da casa, 
eu quero hoje dizer a vocês todos e agradecer pela boa condução dos trabalhos e a forma , porque 
hoje nós tínhamos a casa cheia de homenageados, ouvimos do presidente do Consepro que dizia 
que não é o momento para eu dizer aquilo que eu tenho aqui para revelar, essa casa foi sensível, até 
nos debates, agradecer a vossas excelências, quentão de ordem Vereador Paulino de Moura; 
Vereador Paulino de Moura; eu tenho que voltar a dizer, não estou dizendo que eles estão contra, 
especificamente neste projeto, ele oi solicitado pela vossa senhoria, eu não vou vir aqui, nessa 
Câmara, respeitando a todos os vereadores fazer papel de joguete, expressar o que eu penso que 
especificamente nesse projeto, houve sim, não vou dizer má vontade para se aprovar, mas a 
dificuldade que criaram para que esse projeto fosse a votação, isso eu tenho que deixar claro que 
houve, queria justificar isso, eu não queria entrar nesse caminho em respeito a população que estava 
encarecidamente,  aqui hoje eu procurei o Vereador Felipe Sálvia, que tinha um pedido de informação 
polêmico, onde causaria um debate acalorado, ninguém ganharia com isso, nem eu, nem ele,nem a 
população, mas eu iria dizer algumas verdades, que está expressado documental, fotografado, tudo, 
quero deixar claro que não quero entrar nesse campo de debate de prejudicar alguém, tem que 
deixar claro que a votação deste projeto Vereador Adroaldo De Carli, ele sim teve ingerência para 
que não fosse a votação, e peço mais senhor presidente, para concluir, nós temos um recurso orçado 
pela FGTAS,  na ordem de oitenta a cem mil reais, par eu possamos locar esses recursos em 
Carazinho para fazer cursos de qualificação das pessoas que possivelmente serão funcionárias da 
Aurora, esse projeto esta na casa, eu pediria a comissão de justiça  e finanças, encarecidamente que 
desse esse pareceres porque para que esse recurso venha, nós temos que ter a cedência das 
pessoas do município para trabalhar na FGTAS, quero deixar claro ao colega Vereador Adroaldo De 
Carli, nós precisamos porque foi feito em 62 municípios essa parcerização, não é em Carazinho , 
porque Carazinho é do PSDB, do PTB do PMDB, isso é no estado eu quero deixar registrado,porque 
isso é de suma importância, se nós pudéssemos votar esse projeto na próxima segunda-feira, seria 
isso, desculpa a minha delonga; Presidente Vereador Vilson Paese; questão de ordem Vereador 
Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; primeira mente quero dizer que já quase que findando os eu 
mandato o Sr. primou pela harmonia desta casa, pela agilidade nos projetos, auxiliando assim no 
processo legislativo, a comissão de justiça e finanças, nós muitas vezes também elogiamos, mas há 
alguns projetos que me parece que há uma certa má vontade, em dar o parecer, por uma virgula, por 
um ponto fora do lugar, simplesmente não se dá o parecer, felizmente eu e o Felipe não fomos para 
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as vias de fato, porque certamente essa casa teria um grande estrago, porque aquela sala seria 
quebrado computador, mesa, porta, tudo, porque ele diz que não arreda pé, eu também não 
arredo,nós ia se arrebentar totalmente, felizmente o Vereador Adroaldo De Carli estava lá e nada 
aconteceu, no geral, creio eu que as duas comissões estão trabalhando bem, o sr. presidente vem 
conduzindo bem também, é normal que no parlamento haja discussões, haja desentendimento, que 
algum projeto realmente ocorra algum tipo de atraso ou cosia assim, mas no geral a casa está de 
parabéns, até o dia 10/12 quase que findando o exercício legislativo, a casa vem aprovando todos os 
projetos que são enviados, obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; não havendo vereador 
que queira discutir, coloco em votação o projeto, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade; senhores vereadores, já lhe darei questão 
de ordem Vereador Felipe Sálvia, eu falei a vossa excelências antes que nós faríamos uma reunião 
mas eu quero que vocês entendam, o presidente da casa esta na casa desde de manha cedo, as oito 
horas da manhã, eu também estou cansado, eu gostaria de  convocar, convidar vossas excelências 
para amanha, um horário das nove horas da manhã, se alguém não pode que coloque para nós qual 
p melhor horário, para fazermos uma reunião com relação as duas ultimas reuniões, que é no dia, 
24/12 e dia 31/12, para eu nós encontrássemos uma data mais apropriada para fazer essas reuniões, 
isso que eu quero dizer, com relação a FGTAS, senhores vereadores, com conhecimento de causa, 
nós todos sabemos a condição do estado do Rio Grande do Sul, tudo que tem hoje de filial, seja da 
autarquia,secretaria, se não houver parceria, e o estado, a união larga para os estados e os estado 
para os municípios, sem dar nada em troca, se não houver parceria do município, serão fechadas 
muitas agencias, nós temos o caso do Ipê, que os postos do IPE que presta relevantes serviços nos 
municípios, serão todos fechados se o município não ceder, sala e servidor, porque o estado na esta 
mais contratando as pessoas estão se aposentando, nós entramos em 4 mil servidores, hoje estamos 
em quatrocentos e poucos, só no estado, esta é uma realidade ruim, tenho certeza Vereador Paulino 
de Moura que o projeto será votado sim porque Carazinho não quer perder esses cursos, para 
encerrar, questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, 
somente para justificar o meu voto favorável ao projeto, que nós não estamos contra, eu e o Vereador 
Adroaldo De Carli não somos contra, quando eu disse na tribuna nós se baseamos em pareceres do 
jurídico dessa casa, tem dois jurídicos, o IGAM,  a gente é a favor, ninguém quer morcegar, segurar 
projeto, não é da nossa função, o ano inteiro nós trabalhamos em harmonia, agora o Vereador 
Antonio Azir diz que queria brigar, quebrar, eu não brigo assim Azir, porque é quebrar coisa do 
publico, do povo, é ruim, mas não é o momento, dentro de um Poder Legislativo brigar, fica feio, 
vamos parar com isso, aqui é casa de paz, dizer os seguinte, que não tem um projeto que não esteja 
despachado da comissão, tem três projeto no IGAM, e um que foi para o SINE, a não ser os projetos 
que entraram hoje, não tem nada na casa, foi de prache, nós trabalhamos o ano passado, acho que 
fui eu o Vereador Adroaldo De Carli, e se não em engano o Vereador Alemão, na justiça, não o 
Vereador Alemão não estava aqui, o Vereador Paulo Silva, mas quando chegou meados de 
dezembro não tinha projeto nenhum na casa, é costume do vereador não  segurar projeto; 
Presidente Vereador Vilson Paese; quero dizer a vossa excelência que os dois projetos que 
entraram hoje na casa foi dados os parecer e foi votado hoje; Vereador Felipe Sálvia; a situação 
sabe, tem projeto que entra na noite e é votado, votamos porque quando é projeto simples que não 
precisa parecer mais aprofundado, a gente vota, da parecer, somente para clarear; Presidente 
Vereador Vilson Paese; dizer até que o projeto da Câmara que foi pedido o executivo mandou que é 
o pagamento do Capsem, e aí eu quero também agradecer os vereadores que deixaram mais uma 
vez nós tirarmos importante de rubrica da casa, para pagar dividas do CAPSEM, estamos deixando 
para o novo presidente, todas as dividas pagas, faremos a prestação ode contas a você e a 
comunidade de Carazinho, no momento oportuno, nada mais havendo a tratar e sob a proteção de 
Deus declaro encerrada a presente reunião, convocando os vereadores para a  próxima reunião 
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ordinária a ser realizada no dia 17/12/2007  no salão comunitário do distrito de São Bento as 19:15 
horas, boa noite a todos., nosso abraço muito obrigado pela presença de todos. 
 
 

Vereador Vilson Paese   Vereador Cláudio Santos   
Presidente       Secretário 

 
 
 
 
 
 
 
 


