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Ata da Reunião Ordinária do dia 19 de dezembro de 2007.....Ata 57 

  

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 19/12/2007, convido o 
Vereador Luiz Leite para proceder a leitura de um trecho da bíblia e solicito a todos que 
permaneçamos em pé; convido o senhor secretário para fazer a leitura do expediente da presente 
reunião; Secretário Vereador Cláudio Santos; requerimento: a mesa diretora através de seu 
presidente, secretario abaixo firmados, vem na forma regimental e após ouvido o plenário, requerer 
antecipação da reunião ordinária do dia 24/12/2007, para o dia 19/12/2007 quinta-feira com inicio as 
11:00 horas, na sede deste poder legislativo, tendo em vista as comemorações natalinas, com 
urgência. Sala das reuniões, 17 de dezembro de 2007. Vereador Vilson Paese, presidente; Vereador 
Luiz Leite, 1º secretário. Convocação: pelo presente convocamos os senhores vereadores para a 
reunião ordinária a ser realizada no dia 19/12/2007 com inicio as 11:00 horas, na sede deste poder 
legislativo, reunião esta antecipada do dia 24/12/2007, tendo em vista as comemorações natalinas. 
Sala das reuniões em 17 de dezembro de 2007. Vereador Vilson Paese, presidente, cientes todos os 
demais vereadores. Expediente de 19/12/2007: emenda modificativa nº 01: Fica acrescido o valor de 
R$ 15,000.00(quinze mil reais). Vereador Felipe Sálvia. Processo nº 3603/256/07. Projeto de lei nº 
173/07. Autor executivo municipal. Ementa: estima a receita e autoriza a despesa do município de 
carazinho para o exercício financeiro de 2008. ementa modificativa nº 02: fica acrescido o valor de R$ 
6.000,00(seis mil reais). Vereador Felipe Sálvia. Processo nº 3603/256/07. Projeto de lei nº 173/07. 
Autor executivo municipal. Ementa: estima a receita e autoriza a despesa do município de carazinho 
para o exercício financeiro de 2008. Emenda modificativa nº 03: fica acrescido o valor de R$ 
16.000,00 (dezesseis mil reais). Vereador Felipe Sálvia. Processo nº 3603/256/07. Projeto de lei nº 
173/07. Autor executivo municipal. Ementa: estima a receita e autoriza a despesa do município de 
carazinho para o exercício financeiro de 2008. Emenda modificativa nº 04: autoria dos vereadores: 
Vereador Adroaldo De Carli, Vereador Antonio Azir , Vereador Felipe Sálvia, Vereador Josélio Guerra , 
Vereador Luiz Leite , Vereador Vilson Paese. Diminui despesas no item elemento da despesa. P- 
3604/257/07. Projeto de lei nº 174/07. autor executivo municipal. Ementa: autoriza a concessão de 
auxílios financeiros, transferências e subvenções sociais no exercício de 2008, para entidades e na 
realização de eventos oficiais e dá outras providências. Emenda modificativa nº 01: acrescenta o 
valor de R$ 100.000,00(cem mil reais) ao projeto de lei nº 174/07, no item auxilio financeiro e 
subvenções sociais. Vereador Felipe Sálvia;  P- 3604/257/07. Projeto de lei nº 174/07. autor executivo 
municipal. Ementa: autoriza a concessão de auxílios financeiros, transferências e subvenções sociais 
no exercício de 2008, para entidades e na realização de eventos oficiais e dá outras providências. 
Emenda modificativa nº 02: autoriza a redução de reserva de contingência.  Vereador Adroaldo De 
carli e VJG; P- 3604/257/07. Projeto de lei nº 174/07. autor executivo municipal. Ementa: autoriza a 
concessão de auxílios financeiros, transferências e subvenções sociais no exercício de 2008, para 
entidades e na realização de eventos oficiais e dá outras providências. Emenda modificativa nº 03: 
altera o valor do item auxílios financeiros e subvenções sociais vinculados a secretária da saúde. 
Vereador Adroaldo De carli, Vereador Felipe Sálvia, Vereador Josélio Guerra, Vereador Luiz Leite  e 
Vereador Vilson Paese; EMENTA: Suprime da rubrica 140.199.999.9999.9999 – Reserva de 
Contingência  o valor de R$ 25.000,00. EMENDA MODIFICATIVA   nº 02 Art. 1º - Fica autorizada a 
redução da Reserva de Contingência – COD 140 199.999.9999.9999 o valor de R$ 25.000,00. Art. 2º 
- Acrescenta o valor de R$ 25.000,00 à Lei nº. 174, de novembro de 2007 – Auxílios Financeiros e 
Subvenções Sociais vinculados aos Encargos Especiais, destinando-se o valor acima às entidades 
assim discriminadas: A – Sociedade Espírita Beneficente Perseverança Salvadora, para obras 
assistências, no valor de R$ 5.000,00; B – Casa da Mulher – MOFECOM, para auxílio de custeio da 
entidade, no valor de R$ 6.000,00; C – Associação de Pais e Amigos do Excepcionais – APAE, para 
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auxílio de custeio da entidade, no valor de R$ 10.000,00; D – Romaria de Santa Rita, para os eventos 
Oficiais do Município, no valor de R$ 4.000,00. Art. 3º - O Executivo deverá enviar a Câmara projeto 
de Lei propondo a alteração de Metas na LDO e os demais quesitos legais. Sala Antônio Libório 
Bervian, 19 de dezembro de 2007.  Vereador Adroaldo De Carli e   Vereador Josélio Guerra; 
EMENDA MODIFICATIVA Nº 01 AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES. Art.1º -  acrescenta o valor de R$ 
100.000,00, (cem mil reais) ao Projeto de Lei nº 174/07, no item Auxílios Financeiros e Subvenções 
Sociais, vinculados aos Encargos Gerais do Município. Função 28 – encargos Especiais, que passa a 
ter a seguinte redação:- Assoc. Carazinhense de Proteção aos Animais – ACAPA  R$14.000,00- 
Aeroclube de Carazinho R$  15.000,00- CMTG – CTG Pedro Vargas, CTG Rincão Serrano, CTG 
Vento Minuano, CTG Alfredo D´Amore e CTG Unidos pela tradição Riograndense R$5.000,00-
CONSEPRO R$20.000,00 Escolinha de Futebol do CanecoR$ 5.000,00- FUCCAR - Fundação 
Cultural de Carazinho R$ 3.000,00- GAPC- Grupo de Apoio a Polícia Civil de Carazinho R$30.000,00 
Liga de Carnaval R$28.000,00 Pinheiro Atlético Clube R$8.000,00-SERCESAR$8.000,00- TV Canção 
Nova – Fundação Fraternidade R$    2.000,00 - Associações de Bairros $  50.000,00 - ACF – 
Associação Carazinhense de FutebolR$  10.000,00- Sociedade Espírita Beneficente Perseverança 
Salvadora R$    5.000,00- Sociedade Espírita Resgate dos Filhos de Órion R$    5.000,00 Cooperativa 
de Produção de Alimentos em Perímetros Urbanos e de  Prestação de Serviços de Carazinho – 
COOPASC Ltda R$    8.000,00- Liga Carazinhense de Pilotos R$    3.000,00- Santuário de Santa Rita 
de Cássia – Paróquia São José R$  12.000,00 Banda Marcial Ex Alunos La Salle R$  10.000,00- 
Genoma Colorado R$    5.000,00SUB-TOTAL R$ 246.000,00; Art. 2º - Fica autorizada a redução das 
dotações abaixo relacionadas:  GABINETE DO PREFEITO: 020104.122.0030.2170 – DIVULGAÇÃO 
OFICIAL E INSTITUCIONAL,  no item 3339039000000 – Outros serviços de terceiros – pessoa 
jurídica R$    8.000,00. - GABINETE DO PREFEITO: 020104.122.0030.1010 – REEQUIPAMENTO 
DO GABINETE DO PREFEITO, no item 3449052000000 – Equipamentos e material permanente  R$    
10.000,00.- RESERVA DE CONTINGÊNCIA: 140199.999.9999.9999 – RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA, no item 3999999000000 – Reserva de Contingência R$   82.000,00. Art. 3º - A 
presente Emenda entra em vigor na data de sua publicação. JUSTIFICATIVA: Contemplar com 
auxílios financeiros entidades que precisam da referida assistência para desenvolver suas atividades 
sociais. Sala das reuniões, em 12 de dezembro de 2007.Vereador Felipe Sálvia e Vereador Vilson 
Paese  – PDT;   Presidente Vereador Vilson Paese; a seguir convido o secretario para fazer a leitura 
do requerimento feito a mesa diretora para entrega da placa ao diretor do grupo de escoteiros Levino 
Junges, juntamente com o João Kraessin, chefe das tropas e toda a família de  escoteiros de 
carazinho; Secretário Vereador Cláudio Santos ; requerimento a 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 numa sessão ordinária da câmara municipal aos 
diretores do grupo de escoteiros 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 a comunidade de carazinho  e desenvolve um excelente trabalho de 
valorização do caráter, responsabilidade e  respeito aos jovens da nossa cidade, construindo uma 
linda história que faz parte da vida de todos os carazinhenses e que sem duvida merece nosso 
reconhecimento. Com urgência. Sala Antonio Libório berwing, 10/12 /2007. Vereador Vilson Paese. 
PDT; Presidente Vereador Vilson Paese; senhores vereadores, a entrega da placa para os 
escoteiros pela importância que a mesma merece, a família que recebe essa placa e muito mais o 
reconhecimento desse poder, no momento em que convido aos lideres de bancada para que 
recepcionem diretor e chefe de tropa, juntamente com  todos os escoteiros, no momento da entrega 
eu gostaria que todos os lideres de bancada fizessem a mesma e que todos os vereadores também 
se colocassem ao lado juntamente com a família escoteiro para que nós registrássemos esse 
momento, com todos os vereadores, mas a entrega da placa ao diretor presidente e ao chefe das 
tropas, seja entregue pelos lideres de bancada, enquanto vão se colocando os escoteiros e 
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vereadores, eu solicito ao secretario para a leitura dos dizeres que consta na placa; Secretário 
Vereador Cláudio Santos ; ao transcurso de 78 anos de serviços prestados a nossa comunidade e 
região, a câmara municipal homenageia o grupo de escoteiros Levino Junges e parabeniza pelo 
excelente trabalho de valorização de caráter, responsabilidade e respeito em jovens de nossa cidade, 
construindo uma linda história que faz parte da vida de todos os carazinhenses. Carazinho, dezembro 
de 2007. Câmara municipal de carazinho. Presidente Vereador Vilson Paese; queremos nesse 
momento passar a palavra para o presidente diretor, ou como achar melhor, José Luis Junges, na 
tribuna por gentileza; José Luis Junges; nosso grande amigo Paese, presidente do Legislativo, 
demais vereadores, todos amigos e conhecidos, jovens escoteiros, autoridades presentes, é com 
satisfação que em nome do grupo de escoteiros Levino Junges eu recebo esta placa, e repasso ao 
jovens e principalmente à comunidade de carazinho que sempre deu apoio, sempre valorizou o 
grupo, que aparentemente parece ser bastante simples, mas os fundamentos, o programa, a 
qualidade que temos lá é muito importante, então se não fossem pessoas como os senhores que dão 
o apoio, que valorizam, com certeza já não teríamos mais o movimento em carazinho, então mesmo 
ele sendo mais antigo que o próprio município, trazido naquela época pelo Cônego João Batista Sorg 
ele criou bases, criou raízes, por isso sempre está perdurando, com a qualidade e chefia que nós 
temos hoje, dando essa valorização, com certeza o escotismo de carazinho sempre vai sempre vai 
representar o nosso município, a comunidade e porque não dizer as autoridades que dão apoio, 
muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; diretor José Luis Junges, João Kraessin, 
citando o nome de vocês dois, nós queremos citar o nome de todos esses jovens que aqui estão 
presentes, na pessoa do diretor e do chefe e de vocês queremos também homenagear todos os ex-
escoteiros, o poder legislativo nada mais faz do que reconhecer a importância que vocês exercem e o 
bem que vocês fazem para a sociedade e para o jovem, os dez vereadores dessa casa, todas as 
bancadas, reconhecem e tem no coração isso, se a sociedade reconhece o trabalho dos escoteiros,e 
a câmara, é esta representatividade, só esta fazendo ratificando o reconhecimento da sociedade, 
essa placa que vocês recebem hoje do poder legislativo, vocês são merecedores de muito mais, o 
poder legislativo deseja à você, João Kraessin, José Luis Junges, a todos vocês e a família de vocês, 
um bom final de ano, um feliz natal, e um feliz ano novo, que Deus sempre abençoe vocês, 
continuando fazendo esse trabalho tão bonito, pela importância e pela forma sadia que os escoteiros 
fazem até para que o jovem tenha uma oportunidade, e ao longo de sua vida tenha um aprendizado 
na sua infância,parabéns a vocês, sejam feliz, um bom final de ano, e um feliz ano novo, é o 
reconhecimento do poder legislativo, em nome dos dez vereadores, e porque não dizer de toda essa 
família de servidores, do poder legislativo, muito obrigado a vocês, nós vamos agora ter a votação do 
orçamento, se vocês não tem outro compromisso e quiserem nos dar o prazer de continuar na casa, 
são bem vindos e são convidados, mas se tiverem outro compromisso, fiquem muito a vontade, 
nosso abraço e reconhecimento do poder legislativo, muito obrigado, vamos dar um intervalo de dois 
minutos, até para que os vereadores possam se despedir do grupo de escoteiros, e também do chefe 
e diretor;  reiniciamos a reunião agora para a leitura do projeto do orçamento, e também com as 
emendas, e eu solicito ao secretário que proceda a leitura do nº , emenda e autor do projeto e 
também pareceres da comissão de justiça e finanças e as emendas apresentadas pelos vereadores, 
queremos saudar o Leandro, do Diário da Manhã e também ao nosso amigo Silveira presente nessa 
reunião do orçamento do nosso município, eu solicito ao Vereador João Mafalda  que passe o projeto 
para o secretário da mesa para que o mesmo possa fazer a leitura, não precisa ler todo o projeto, até 
porque isso levará mais do que 10 minutos, e eu tenho certeza pela rapidez de vossa excelência não 
levaria mais que 10 minutos,  mas não há necessidade, eu falo ao Vereador Antonio Azir  que nós 
temos certeza que vossa excelência conhece tudo sobre orçamento, e será lido somente o autor, nº e 
emendas apresentadas pelos vereadores, muito obrigado pela compreensão; Secretário Vereador 
Cláudio Santos ; Projeto de lei autoria executivo municipal. Nº 173/07. P- 3603/256/07. Ementa: 
estima a receita e autoriza a despesa do município de carazinho para o exercício financeiro de 2008.  
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Tem quatro emendas no projeto de lei nº 173/07. EMENDA MODIFICATIVA Nº 01 ORÇAMENTO/2008 
Art.1º - Fica acrescido o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a conta 110727.812.0562.1098 
– AMPLIAÇÃO, CONTRUÇÃO E REFORMAS NO PRÉDIO DA ACAPESÚ, no item: Art. 2º - Servirá 
de cobertura para o valor citado no artigo anterior a redução da dotação 020104.122.0030.2170 – 
DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL – GABINETE DO PREFEITO, no item elemento da 
despesa 3339039000000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. Art. 3º - A 
presente Emenda entra em vigor na data de sua publicação. JUSTIFICATIVA: O Ginásio da Acapesu 
necessita de reformas urgentes, pois trata-se de um patrimônio público, utilizado para a pratica de 
atividades esportivas de escolas, entidades, categorias de base, campeonatos municipais e regionais, 
que encontra-se em péssimo estado de conservação, necessitando de troca de telhado e piso, pois 
em dias de chuva, o piso do ginásio fica completamente alagado devido a grande quantidade goteira, 
e o piso (parquê) está podre devido aos alagamentos, boa parte deles descolando do chão, 
colocando em risco a segurança dos atletas. Sala das reuniões, em 12 de dezembro de 2007. 
Vereador Felipe Sálvia e Vereador Vilson Paese – PDT ; EMENDA MODIFICATIVA Nº 02 
ORÇAMENTO/2008  Art.1º - Fica acrescido o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a conta 
120208.244.0126.2161 – CO-FINANCIAR PROGRAMA/ENTIDADE PROTEÇÃO AS MULHERES, no 
item 3335043000000- SUBVENÇÕES SOCIAIS. Art. 2º - Servirá de cobertura para o valor citado no 
artigo anterior a redução da dotação 020104.122.0030.2170 – DIVULGAÇÃO OFICIAL E 
INSTITUCIONAL – GABINETE DO PREFEITO, no item elemento da despesa 3339039000000 – 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. Art. 3º - A presente Emenda entra em 
vigor na data de sua publicação. JUSTIFICATIVA: A presente emenda justifica-se pelo fato de que a 
Casa da Mulher necessita de recursos para sua manutenção, pois é uma entidade de relevante e 
significativa importância para nossa comunidade, pois proporciona atendimento e proteção as 
mulheres vítimas de violência. Sala das reuniões, em 12 de dezembro de 2007. Vereador Felipe 
Sálvia e Vereador Vilson Paese  – PDT; EMENDA MODIFICATIVA Nº 03 ORÇAMENTO/2008  Art.1º - 
Fica acrescido o valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) para a conta 080526.782.0536.1054 – 
CONSTRUÇÃO, REFORMA E REMODELAÇÃO DE PONTES, no item 3449051000000 - OBRAS E 
INSTALAÇÕES. Art. 2º - Servirá de cobertura para o valor citado no artigo anterior a redução da 
dotação 40199.999.9999.9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA, no item 3999999000000 – Reserva 
de Contingência. Art. 3º - A presente Emenda entra em vigor na data de sua publicação. 
JUSTIFICATIVA: A presente emenda justifica-se pelo fato de que há muito tempo os moradores dos 
Bairros Oriental, Loeff, Braganholo, Medianeira e arredores vem solicitando a construção de uma 
ponte que ligue os referido bairros, pelas ruas Saldanha Marinho ou Olavo Bilac com as Ruas 
Pernambuco ou Amazonas, pois já há no local um pontilhão (tábua) colocado pelos moradores, que 
utilizam o local como um atalho, em razão de que reduz em muito o percurso entre os referido 
bairros, e com a construção da ponte beneficiaria não só os pedestres mais os condutores de 
veículos, reduzindo seus custos e tempo.  Sala das reuniões, em 12 de dezembro de 2007. Vereador 
Felipe Sálvia e Vereador Vilson Paese  – PDT Presidente Vereador Vilson Paese; senhores 
vereadores, nós iremos colocar então o orçamento, mas antes do orçamento as emendas para 
votação, e depois as subvenções com as devidas emendas também, votada a posteriori a votação do 
orçamento, eu pergunto a algum vereador se tem alguma questão de ordem, ou se tem alguma das 
emendas que queira ser cotada em destaque,, questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; Vereador 
Felipe Sálvia; eu gostaria senhor presidente de fazer um requerimento verbal se assim o plenário 
autorizar, colocar o projeto que altera o art. 2º da lei municipal 6.497/2006 que institui o vale refeição, 
se o plenário autoriza gostaria que colocasse em votação quem quisesse; Presidente Vereador 
Vilson Paese; eu tinha até colocado até algumas moções, mas depois nos retiramos, porque como  a 
votação é especifica para o orçamento, mas eu vou atender o pedido de vossa excelência e vou 
colocar em discussão e votação do plenário, como o plenário é soberano, questão de ordem 
Vereador Jaime Fragoso ; Vereador Jaime Fragoso ; eu só queria entender a modificação se ele 
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pudesse nos dizer porque modificação a gente não sabe o que é, valores ou alguma coisa parecida 
para agente poder entender; Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Jaime Fragoso , o 
Vereador Felipe Sálvia pediu a inclusão deste projeto, questão de ordem Vereador Antonio Azir ; 
Vereador Antonio Azir ; senhor presidente, em primeiro lugar acho que há um equivoco muito 
grande por parte do Vereador Felipe Sálvia, que sempre ressalta que tem cinco mandatos na casa, 
mas infelizmente demonstra um inexperiência muito grande, este projeto esta com pedido de vistas, 
ele não pode ser votado, em segundo lugar a reunião do orçamento é especifica, e todos os 
vereadores conhecem essa norma, o plenário somente é soberano quando há alguma questão que 
não está clara, não está cristalina no regimento interno, e quanto a essa votação o regimento interno 
é muito claro, então não há nem o que discutir, obrigado; Vereador Felipe Sálvia; não é o meu 
entendimento, quando nós votamos um projeto inconstitucional nós derrubamos parecer de 
inconstitucionalidade e derrubamos o projeto, o plenário é a vantagem do povo, se o povo assim o 
decidir, se os vereadores quiserem decidir votar  e que se vota pode ser incluído sim, já aconteceu no 
passado isso; Vereador Cláudio Santos ; questão de ordem senhor presidente; Presidente 
Vereador Vilson Paese; questão de  ordem Vereador Cláudio Santos ; Vereador Cláudio Santos ; 
como membro dessa casa dessa casa, senhor presidente, então eu gostaria que vossa excelência 
entendesse que viesse um parecer do jurídico dessa casa, dizendo que pode ser votado, até porque 
eu também entendo que o orçamento é uma reunião especifica para isso, gostaria que o jurídico da 
casa desse um parecer referente a possibilidade de entrar ou não um projeto que não seja o 
orçamento na pauta; Presidente Vereador Vilson Paese;  o projeto esta em pedido de vistas mas eu 
falo para o Vereador Antonio Azir , pedido de vistas, que nós no dia de São bento, nós até falávamos 
que esse projeto iria a votação hoje, e a presidência cometeu um equivoco porque não sabia que nós 
íamos votar o orçamento e que era votação especifica, como eu disse e falei anteriormente que o 
plenário é soberano mesmo, porque deveríamos votar somente o orçamento, eu coloco em votação 
sim; Vereador Antonio Azir ; senhor presidente, só para deixar claro, para depois não dizer que esse 
vereador quer criar polemica na casa, se for aprovado pelo plenário eu vou ingressar com uma ação 
e anularei com certeza a reunião do orçamento, vai prejudicar toda a comunidade de carazinho 
porque certamente nós vamos ingressar o ano sem o orçamento, por causa de um projeto que 
certamente será votado na semana que vem, e esse projeto inclusive eu estou analisando e estou 
vendo benefícios para os funcionários, inclusive de outra forma, que será mais benéfico para os 
funcionários, sem demagogia e sem politicagem, mas sim com vantagens reais aos funcionários, 
obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; está registrado o seu desabafo e o registro que 
entrará na justiça, mas nós vamos colocar em votação, vereadores favoráveis ao pedido de inclusão 
do projeto permaneçam como estão os contrários que se manifestem,  está aprovada a inclusão do 
projeto por 5 votos a 4; questão de ordem Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura ; 
eu gostaria de deixar registrado o meu voto de protesto contra vossa senhoria de não dar a 
possibilidade do consultor jurídico nos orientar, e dizer que esta casa mais uma vez comete erros e 
politicamente, não vou falar a palavra, mas estão usando os servidores para se auto beneficiar, e 
esse vereador ele tem um compromisso com a verdade  com a lealdade, quero deixar registrado que 
eu acho que houve intolerância dessa presidência de não consultar o consultor jurídico para me 
basear de como eu deveria me pronunciar contra o meu voto, seria isso senhor presidente; 
Presidente Vereador Vilson Paese; questão de ordem Vereador Cláudio Santos ; Vereador Cláudio 
Santos ; senhor presidente,quero deixar claro mais uma vez a minha inconformidade com relação ao 
que foi adotado nesse momento, porque o regimento é mais que claro no que diz respeito ao 
orçamento, repito o que eu disse lá em São bento, na ultima manifestação que eu tive, sou favorável 
ao aumento, sou favorável ao projeto, mas no momento certo e na hora certa, o que essa casa esta 
fazendo é uma coisa errada, por isso pedi e gostaria, senhor presidente, já que temos dois jurídicos 
na casa, que pelo menos um nos desse um parecer de que é favorável na votação do orçamento e 
não uma votação especifica, só para deixar registrado, que não é o plenário, quando é claro no 
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regimento interno o que deve ser votado e não deve ser votado, essa é uma reunião ordinária 
especifica para a votação do orçamento, meu voto continua sendo o voto do projeto, agora eu acho 
que nós devemos respeitar o regimento interno; Presidente Vereador Vilson Paese; dizer a vossa 
excelência Vereador Cláudio Santos , que não é a primeira vez que quando foi votado o orçamento foi 
votado mais projetos e mais expediente; Vereador Antonio Azir ; diga por gentileza, um ano que foi 
votado, estou lhe pedindo por gentileza que o senhor me diga um ano que foi votado o orçamento e 
mais outro projeto, por gentileza, que fique registrado nessa casa; Presidente Vereador Vilson 
Paese; eu vou solicitar; Vereador Antonio Azir; porque é um final melancólico presidente; 
Presidente Vereador Vilson Paese; está tudo registrado, vossa excelência disse que ia entrar na 
justiça e certamente fará, solicito então ao diretor de expediente que enquanto nós votamos o 
orçamento peça um parecer para o departamento jurídico para que antes da votação com relação aos 
vales esse parecer venha a essa presidência; Vereador Antonio Azir ; senhor presidente, eu peço 
que se suspenda a reunião, ate que se tenha esse parecer,; Presidente Vereador Vilson Paese; 
Vereador Antonio Azir , nós iremos votar agora as emendas do orçamento; Vereador Antonio Azir ; 
eu peço que o senhor coloque em apreciação do plenário, isso sim é possível; Presidente Vereador 
Vilson Paese; vossa excelência solicita a suspensão, é seu requerimento verbal, vereador? Questão 
de ordem? Então eu coloco em apreciação o pedido para que haja um intervalo até que venha um 
parecer do departamento jurídico; Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem, até que venha o 
parecer do jurídico, vamos dar andamento a reunião, votar todas as emendas; Vereador Paulino de 
Moura ; questão de ordem senhor presidente; se houve incoerência da minha parte, em votar 
favorável ao requerimento do Vereador Felipe Sálvia, eu solicito a ele que tenha a dignidade de 
concordar que venha um parecer do jurídico para que a gente tenha um embasamento legal no que a 
gente esta fazendo, gostaria que fosse suspensa a reunião, para que nós possamos ver o parecer do 
jurídico dessa casa, pelo amor de Deus, senhor presidente, eu, já esta decidido meu voto é favorável 
ao vale alimentação, mas nós não podemos rasgar o regimento interno, só porque nós queremos 
atingir um objetivo, eu assumi um compromisso e vou cumprir esse compromisso, mas eu não posso 
rasgar o regimento interno, porque amanha depois eu vou ser cobrado por isso, desculpa senhor 
presidente, eu peço ao Vereador Felipe Sálvia que concorde com a suspensão dessa reunião, até 
que a gente possa ter um parecer; Presidente Vereador Vilson Paese; está suspensa a reunião; 
reabrimos a reunião e de imediato eu peço ao secretario ler o parecer do departamento jurídico desta 
casa que chega em nossas mãos agora, com relação a solicitação do Vereador Felipe Sálvia, que 
pede a inclusão de um projeto que concede aumento nos vales, solicito ao Secretário Vereador 
Cláudio Santos para a leitura do parecer, Secretário Vereador Cláudio Santos; parecer jurídico: o 
artigo 163 do regimento interno da Câmara de Vereadores, determina o seguinte, as reuniões em 
quase discute o plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento terão a ordem do dia 
reservada exclusivamente a esta matéria, é o nosso parecer. Consultor Hélio Selbach da Rocha. 
Presidente Vereador Vilson Paese; com o parecer do Departamento jurídico, não resta outra 
alternativa a essa presidência colocar pauta exclusiva somente o orçamento e as subvenções com as 
emendas apresentadas pelos vereadores, o projeto de aumento dos vales certamente irá numa 
reunião que tenha condições, porque a próxima reunião também vai ser pauta exclusiva que é a 
votação da mesa diretora, nós vamos ter reunião extraordinária, certamente na primeira reunião 
extraordinária nós iremos colocar em votação , questão de ordem Vereador Paulino de Moura; 
Vereador Paulino de Moura; quero lhe parabenizar pela sua decisão, pela sua sapiência, pela sua 
ponderação, pelo seu equilíbrio de consultar o consultar o consultor jurídico dessa casa, nada me 
surpreende, vindo da vossa pessoa, vossa pessoa terminara o seu mandato com a maior grandeza 
possível, dizer a vossa senhoria que eu quero deixar registrado nesse microfone, na casa do povo, 
que se eu pudesse fazer essa votação especifica do vale alimentação, ou no dia 27 ou numa sessão 
extraordinária que será convocada pelo executivo e anexar esse projeto, eu agradeço do fundo do 
coração, porque eu entendo, já tinha minha posição tomada e eu iria mudar minha posição se 
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houvesse intolerância, e graças a Deus, graças a sua sapiência, a sua ponderação, não houve e  eu 
agradeço ao Vereador Felipe Sálvia também por compreender isso, porque nós não podemos aqui 
brincar, nós temos que legislar em prol do servidor da casa, em prol do povo de Carazinho, em prol 
de todos que precisam do nosso apoio, obrigado senhor presidente; Presidente Vereador Vilson 
Paese; eu pergunto aos vereadores se tem algum pedido com relação as emendas, para que seja 
votada alguma delas em destaque, Vereador Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De Carli; senhor 
presidente, se já esta estipulado por vossa excelência que será votação em bloco as emendas, então 
nós queremos destaque do projeto 173 da emenda modificativa  nº 04, por assim ser a emenda de 
origem de cinco vereadores, 50% dos vereadores dessa casa assinaram essa emenda, gostaríamos 
então que houvesse em destaque essa emenda, assim como do projeto 174 a emenda nº 03 também 
contemplado por cinco vereadores desta casa, que houvesse em separado, não sei se vossa 
excelência colocará em apreciação em bloco; Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador 
Adroaldo De Carli, por solicitação de vossa excelência colocaremos a emenda que vem assinada por 
cinco vereadores, essa emenda será votada em destaque, as demais emendas serão votadas em 
bloco, esta em discussão as emendas apresentadas pelo Vereador Felipe Sálvia, Vereador Vilson 
Paese, e também a emenda apresentada pelo Vereador Cláudio Santos e Vereador Adroaldo De 
Carli, desculpa Vereador Cláudio Santos é o Vereador Déio e Vereador Adroaldo De Carli, tem um a 
emenda de autoria dos dois vereadores da bancada do PMDB, está em discussão, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação as emendas do orçamento, vereadores favoráveis 
permaneçam, solicito ao Secretário Vereador Cláudio Santos que faça a leitura do parecer da 
comissão de justiça; Secretário Vereador Cláudio Santos; Comissão de justiça e finanças, parecer: 
o presente projeto de lei é constitucional com as emendas modificativas  nº 01, 02, 03 e 04 e quanto 
ao aspecto financeiro nada a opor. Carazinho 19 de dezembro de 2007. Vereador Adroaldo De Carli, 
secretário e relator; Vereador Felipe Sálvia, presidente e Vereador João Mafalda, membro; 
Presidente Vereador Vilson Paese; colocamos em votação o parecer, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que 
se manifestem, aprovado o parecer por unanimidade; coloco agora em discussão as três emendas, 
para discutir Vereador Felipe Sálvia, bancada do PDT; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, 
senhores vereadores, pessoas que assistem a reunião na casa do povo, funcionários, estas emendas 
que eu fiz no projeto de lei 173 do orçamento são aquelas mesmas emendas que eu apresentei eu e 
o Vereador Vilson Paese , e gostaria Paese que tu assinasse, foi com relação acapesu, reforma do 
telhado, com relação ao Mofecon, casa da mulher, mais dinheiro a casa da mulher que presta um 
serviço muito grande a nossa cidade, acapesu vocês sabem que precisa um telhado novo, não sei 
quanto custa um telhado, mas eu coloquei R$ 15.000,00 e também fiz uma emenda para pontes, há 
tempo que o pessoal do bairro oriental, do bairro Marcondes, vem pedindo uma ponte para ligar o 
bairro oriental com o bairro medianeira, na ultima reunião que nós tivemos no bairro oriental, foi 
discutido esse assunto, e eu pensei e fiz a emenda, também há um pedido do delegado Danilo, para 
o GAPE, aqui na lei de auxílios e subvenções, aqui tem emendas pequenas minhas, na lei de auxílios 
e subvenções, para o Genoma Colorado, para a COOPASC, enfim várias emendas que eu deixo a 
vontade do plenário para decidir aprovação ou não dessas emendas, obrigado; Presidente Vereador 
Vilson Paese; continua em discussão, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação 
as três emendas, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, 
estão rejeitadas as três emendas por 5 votos a 4, coloco agora em discussão o projeto, exatamente, 
tem a emenda modificativa, que foi solicitado o destaque, que é de autoria e cinco vereadores, 
emenda nº 04, já foi lida, coloco essa emenda em discussão, para discutir Vereador Adroaldo De 
Carli; Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, senhores vereadores, irei comentar tão 
somente essa emenda, apesar de ter apresentado outras, e nós vamos se ater a essas emendas, as 
outras por si só já justificam, então senhor presidente a outra em destaque também irei comentar 
porque ela é um conseqüência dessa emenda, a primeira é do orçamento, onde nós estamos junto 



 8 

com os vereadores, Vereador Felipe Sálvia, Vereador Josélio Guerra, Vereador Luiz Leite e Vereador 
Vilson Paese, também conversei com os vereadores da bancada do PTB, conversei com o Vereador 
Jaime Fragoso, não tive oportunidade por falar de tempo de conversas com o Vereador Cláudio 
Santos, e Vereador João Mafalda, mas quero aqui fazer o convite que também se integrem, fazer um 
apelo público, para esse vereadores, outros cinco vereadores também assinasse a nossa emenda, 
para que a emenda fosse do legislativo de Carazinho, ela contempla em mais de R$ 240.000,00 ao 
hospital de caridade carazinho, pela necessidade que nós observamos, na questão da deficiência 
financeira, cerca de 85% do atendimento do hospital é do SUS, esse 85 % do trabalho, ele gera um 
déficit mensal de R$ 140.000,00 , que é de uma forma contemplado através de atendimentos 
particulares e convênios, mas como nós temos a saúde plena no nosso município, o hospital é 
contratado pelo município para fazer frente, essa demanda das internações hospitalares e 
atendimentos, nós gostaríamos que o valor fosse um pouco maior despendido na despesa do 
hospital, que é uma saúde pública, é o único hospital que nós temos, acredito que os vereadores 
contemplam dessa idéia, nós temos um hospital deficiente, nós queremos um hospital que realmente 
, quem viu, quem conheceu o atendimento novo da oncologia, observou a beleza daquele prédio 
novo, as suas instalações, com conforto, comodidade aos pacientes, nós temos mais de 250 pessoas 
na oncologia, fazendo atendimento, pessoas da região toda, Carazinho também, o que acontece, o 
hospital já está preparado para abrir a emergência lá ao Aldo dessa parte nova, uma parte mais 
ampla, onde tem um atendimento especial para quem chega de ambulância, para entrar na 
emergência, nas salas de cirurgias, e também na parte superior nós temos dois blocos cirúrgicos, 
para ser concluídos, e a gente conversa com a classe médica, a grande dificuldade de termos espaço 
no bloco cirúrgico atualmente, inclusive algumas cirurgias sendo até postergadas para atendimento 
porque não há espaço, não é uma valor substancial, temos certeza absoluta que o orçamento do ano 
de 2008 vai ser maior do que está ai, vai haver excesso de receita, há uma previsão realmente muito 
boa, na questão não só industrial mas também agrícola, Carazinho esta muito envolvida nisso, faço 
um apelo aos colegas que não assinaram, que venham junto conosco para todos fazer parte dessa 
emenda, mostrar que o legislativo também faz a sua parte, também esta preocupado com a saúde 
pública e todos os vereadores aqui são defensores dessa causa, esperamos que essa emenda seja 
aprovada e a gente conta com todos os vereadores, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson 
Paese; continua em discussão para discutir Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de 
Moura; senhor presidente, senhores vereadores, servidores da casa que muitos nos auxiliam, 
sempre estão a nossa disposição para nos ajudar, a imprensa, eu quero falar sobre a situação dessa 
emenda apresentada pelos 5 vereadores que hora foram relatados, a minha visão é estando em 
Carazinho assumindo esse mandato e vendo a situação do executivo  e do hospital me deixa 
bastante satisfeito, bastante a vontade, para que não vote favorável, não assine juntamente com esse 
5 vereadores, é um direito deles fazer a emenda, porque o executivo repassou todo o recurso 
aportado tanto via legislativo como via executivo, para o hospital Municipal, e não deve um centavo ao 
nosso hospital de Carazinho, e em contra partida, e eu quero que a imprensa também saliente que o 
hospital já tem um aporte de energia elétrica que tinha se comprometido a sanar junto as centrais 
elétricas em torno de R$ 280.000,00 a minha visão pensando na instituição hospital de caridade, que 
o Poder Executivo sempre com o hospital veja o que o hospital necessita, para dar continuidade aos 
trabalhos que vem fazendo junto a nossa comunidade, individualizado, ou localizado, tem algumas 
coisas que o hospital  precisa melhorar, e eu vou relatar a situação e não é porque é dessa casa, não 
é porque é vereador, o então vereador e presidente da comissão de saúde que muitas vezes eu 
procurei para que fosse resolvido as coisas em prol daquela pessoa que não tem o mandato como 
tem hoje o Vereador Antonio Azir, essa situação aconteceu com ele e eu tive que interceder através 
do telefone com o Hélio Lutz, onde, presentes e imprensa,  nosso hospital, mas nós temos que dizer 
as coisas boas, nós temos que dizer as coisas ruins, as duas crianças dele, em estado de 
enfermidade, orientado pelo médico para que se fizesse a medicação, não queriam baixar as 
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crianças, qualquer cidadão que hora está nessa idade, tem o direito de ser bem atendido, eu gostaria 
que a direção do hospital estivesse aqui hoje, para fazermos um debate antes da votação do 
orçamento para que a gente pudesse dizer isso á eles, eu quero dizer para a imprensa e para as 
pessoas que estão aqui, eu não sou contra o hospital, hoje sendo base d o governo, para eu seja 
dado continuidade do que foi feito até agora pelo prefeito Alexandre, que não deve um centavo para o 
hospital do repasse que foi autorizado pelo poder legislativo e executivo, não assinarei, vão ligara na 
parte da tarde para a direção do hospital vou dizer porque não assinei, gostaria que viessem até esse 
poder, para que lá se olhasse, se analisasse, o que tem para dar ao hospital para que se possa dar 
continuidade e para que atenda melhor a nossa comunidade, não estão atendendo como deveriam 
atender, estão se fazendo muitas coisas boas, mas tem que se melhorar, só se melhora com a 
conversa, com o dialogo, e com a parceria, seria isso, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson 
Paese; continua em discussão, para discutir Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; senhor 
presidente, senhores vereadores, imprensa aqui presente, quero fazer um registro especial de que 
nós estamos muito bem representado na área da imprensa, por jovens talentosos, com uma 
capacidade muito grande de levar informação a nossa comunidade, quero parabenizar através do 
poder legislativo, tanto a Ana quanto o Leandro que aqui estão, nossa imprensa carazinhense, as 
demais pessoas presentes, a nossa saudação, quanto as emendas, me permita a questão das 
emendas do Vereador Felipe Sálvia, são emendas boas, mas creio eu que R$ 15.000,00 para o 
hospital da Acapesu realmente não vai resolver, o ginásio da acapesu ou qualquer outro ginásio, 
Carazinho precisa ter um ginásio Municipal, nós precisamos juntamente e empenhados, com as 
lideranças municipais, e com o executivo municipal, precisamos buscar recursos para fazer um 
grande ginásio Municipal, um centro de eventos em Carazinho, não adianta tapar buracos na 
acapesu, já reformamos diversas vezes, já foi gasto o valor de um ginásio, tapando buraco em telha, 
trocando parque, trocando paredes, infelizmente tudo continua igual, quanto a ponte ligando os dois 
bairros, também é boa, mas entendo eu que primeiro tem que haver um loteamento do lado de la´, 
porque ali existem terrenos particulares, nós não podemos fazer uma ponte, abrir uma rua, em cima 
de terrenos particulares, certamente o município vai sofrer um processo na justiça, primeiro temo que 
resolver isso, quanto a emenda ao hospital, com certeza todos os carazinhenses, principalmente nós, 
que representamos essa comunidade, temos a consciência da importância do hospital, não somente 
para o município de Carazinho, mas para toda a região, o hospital de Carazinho deve ser uma 
referencia na área médica, serviços, como já vem sendo, mas deve melhorara cad vez mais, deve 
prestar mais atendimento, com mais especialidade, porque realmente nós podemos atrair para 
Carazinho uma grande região, isso representa recursos para  nosso município, isso representa 
desenvolvimento, Passo Fundo desenvolveu muito, exatamente com a utilização do hospital São 
Vicente de Paula, mas precisamos abrir um parênteses a respeito do nosso hospital comunitário, à 
vários e vários anos, se discute nessa casa todos os anos, emendas para o hospital, problemas do 
hospital, recursos para o hospital, infelizmente o hospital nunca sai da UTI, todos os anos é o mesmo 
acontecimento, creio eu que o hospital merece todo o apoio, merece toda a atenção do Poder 
Executivo e de toda a nossa comunidade, não somente do poderes constituídos, mas antes disso nós 
precisamos abrir uma grande discussão sobre o hospital, nos precisamos saber como esta sendo 
administrado nosso hospital, porque a muitos anos pessoas estão se perpetuando na administração 
do hospital, nada contra as pessoas, até porque são minhas amigas, mas nós quando falamos em 
saúde pública, quando falamos em interesse público, nós precisamos tratar isso fora a amizade, 
precisamos saber se esta havendo ma administração competente, se esta havendo uma 
administração moderna, se esta havendo uma racionalização das despesas do hospital, porque muito 
dinheiro é investido no hospital, a reclamação da população é sempre a mesma, basta conversarmos 
com qualquer pessoa, de qualquer bairro, todos os dias se houve as mesmas reclamações de 10 
anos atrás, não adianta colocarmos mais uma emenda, mais recursos no hospital e não resolver o 
problema, nós temos que verificar a questão do hospital, não é porque aconteceu com dois filhos 
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meus ontem, um de dois anos e outro de nove, passando mal, felizmente hoje já estão se 
recuperando muito bem, graças a Deus, não é porque aconteceu com a minha família, quando eu 
estava em Porto Alegre, tive que sair diversas vezes de uma audiência com o secretario de 
segurança publica quando tratavam assuntos interessantíssimos de nossa comunidade, para tentar 
via telefone, para que meus filhos tivessem atendimento, medicação no hospital, acho que aqui a 
maioria é pai, são mães ou vão ser, uma mãe com dois filhos, passando uma manha inteira no 
hospital, não é porque sou vereador, porque qualquer pessoa tem que ter mo mesmo tratamento, mas 
uma pessoa esclarecida, minha esposa tem curso superior, eu sou vereador, as pessoas me 
conhecem, se eu recebo esse tipo de atendimento, qual será o atendimento daquela pessoa que vem 
la da vila, aquela pessoa que já chega ali apavorada com a doença, que já chega ali com medo do 
funcionário, então fica aqui o meu lamento, que o hospital depois de décadas, continue na mesma 
situação, com saúde não se brinca, não interessa o partido ou vereador que esta fazendo a emenda, 
isso eu quero dizer ao Vereador Adroaldo De Carli e aos 5 vereadores que fizeram a emenda, 
parabenizo vocês pela atitude, porque vocês estão preocupados em resolver o problema do hospital, 
creio eu, que o problema do hospital não é somente receber uma emenda aqui, uma ajuda ali, nos 
precisamos verificar o que esta acontecendo no hospital, abrirmos uma grande discussão com a 
própria comunidade, com as própria entidades representativas, nós termos um hospital eficiente, que 
atenda bem a nossa gente, na saúde as pessoas precisam de um bom atendimento, nós sabemos 
que o SUS é deficitário, mas sabemos que o hospital possui bons convênios e paga muito bem, 
sabemos que toda a administração, e o Vereador Adroaldo De Carli foi um grande empresário 
administrou sempre muito bem suas empresas, ela precisa ser uma administração técnica, hoje não 
existe mais espaço para amadorismo, não existe mas espaço para administração com base  no 
discurso, carapinho precisa sim de um hospital eficiente, que ajude o nosso povo, o povo da região, 
também vai ajudar a desenvolver a nossa região economicamente trazendo mais desenvolvimento, 
gerando mais emprego na área da prestação de serviço, eu não sou contra a emenda, eu vou lutar 
muito, durante 2008 para que o hospital receba recursos e todo apoio, mas antes  disso quero dizer 
aos senhores presentes responsabilidade com o dinheiro publico, precisamos sim, não fazer uma 
pequena emenda, mostrar um balancete mostrando que dá prejuízo, e é deficitário todo mês, 
precisamos abrir a caixa preta, participar do que esta acontecendo no hospital,  se for preciso 
pagarmos um técnico para verificarmos um grande projeto de recuperação desse hospital, nós 
acreditamos que deveremos investir nisso, seria isso, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson 
Paese; continua em discussão, para discutir Vereador Luiz Leite, PDT; Vereador Luiz Leite; senhor 
presidente, senhores vereadores, servidores da casa, demais pessoas que se encontram no plenário, 
imprensa escrita e falada, que aqui se encontra, primeiramente quero parabenizar a imprensa, a Ana 
Maria que esta sempre presente nas nossas reuniões, registrando os acontecimentos, os projetos, as 
reivindicações dos vereadores que representam a nossa comunidade, ao Leandro também quero 
deixar registrado nessa casa o nosso reconhecimento, reconhecimento desse vereador, de nossa 
comunidade, em nome dela que vos falo, do meu partido PDT, por a vossa pessoa fazer parte, estar 
inserida entre os cinco jornalistas de maior destaque com os seus trabalhos apresentados quanto ao 
aquecimento global a nível nacional, isso para nós é um orgulho muito grande, senhor presidente 
demais vereadores, termos um jornalista tão jovem e merecedor de tão grande destaque no cenário 
estadual  nacional, eu sei que a sua carreira é altamente promissora, acredito que são apenas os 
primeiros passos da sua pessoa como jornalista na busca de grandes conquistas, que irão enaltecer 
sem duvida a nossa comunidade, em nome já referenciado das pessoas do meu partido que o 
parabenizo por isso, quanto a essa emenda do HCC que fui convidado a assinar, eu dizia para o 
colega, Vereador Adroaldo De Carli, no meu gabinete, que eu não gostaria mais de assinar emendas, 
não faço isso acho  que há uns dois ou três anos, porque mesmo que as vezes seja aprovado a um 
veto lá na frente da administração Municipal, por julgar um monte de outras questões, que  envolve a 
aplicabilidade dos recursos públicos, mas em se tratando do nosso HCC, eu assinei esta emenda, 
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que julgo ser de um importância muito grande, economicamente para o desenvolvimento das 
atividades da área da saúde do nosso HCC, mas não posso deixar de concordar em alguns pontos 
com o Vereador Antonio Azir, em ternos da situação financeira que o nosso HCC vem enfrentado nos 
últimos anos, isso não é de agora, isso já vem de 15 anos fora, não é Vereador Adroaldo De Carli, 15 
a 20 anos, e a gente vem acompanhando isso, mesmo antes de ser vereador eu já acompanhava,  
acredito que, a contratação de uma auditoria possa fazer um trabalho, não para comparar ou 
prejudicar alguém, mas para fazer um trabalho de recuperação da nossa casa de saúde, seria muito 
bom para a comunidade de Carazinho, é algo a se pensar sim Vereador Antonio Azir, teria sem 
dúvida o apoio desse legislativa todo e da nossa comunidade, e da imprensa, para que nós 
tentássemos levar saúde a quem quer saúde, saúde financeira, administrativa e econômica da nossa 
casa de saúde, e o HCC, por mais que seja um hospital comunitário, ele enfrenta as dificuldades 
como uma empresa privada, como as administrações públicas enfrentam, e quando isso acontece, 
nobres colegas, e que vem se arrastando há muitos anos,a cura é mais difícil, porque certamente não 
houve a prevenção, a cura preventiva, que é o que trata da saúde do cidadão, das nossas crianças, 
das pessoas idosas, quando preventivamente você ataca a doença, você pode liquidar com ela e 
curá-la, quando não existe a prevenção, por falta de recursos, ou ate de capacidade administrativa, e 
isso eu não estou falando dessa gestão, mas vem se arrastando há muitos anos, isso complica lá na 
frente, e eu digo mais a vocês, nosso hospital é um hospital regional de saúde pública, porque dentro 
desse estudo que buscamos a recuperação econômica da nossa casa d saúde, não possamos nós, 
nos unirmos, nos dar as mãos com a administração Municipal e outros segmentos  da nossa 
comunidade, visitar o hospital, buscar quem sabe uma solução imediata, buscando a parceria dos 
outros municípios, uma parceria mais forte, mais viável, porque não adianta o município mandar R$ 
5.000,00 para o nosso HCC, e consumir 30 ou 40 em assistência de saúde, seria no meu 
entendimento, Vereador Adroaldo De Carli, demais colegas, nós deveríamos sim colaborar 
juntamente com todas as outras entidades, com ACIC/CDL, com nosso HCC, com os empresário da 
cidade, com a participação dos outros municípios, quem sabe elaborar um grande plano de 
recuperação para nossa casa de saúde, eu não enxergo sinceramente outra forma de recuperar a 
nossa casa de saúde se não for por esse caminho, quem sabe um recurso à fundo perdido do 
governo federal, que existe, destinam para tantas outras coisas a nível de Brasil, porque não buscar 
recursos a fundo perdido, para a recuperação do nosso HCC, porque recuperando economicamente  
a nossa casa de saúde, estamos recuperando a dignidade da nossa comunidade em termos de 
saúde pública, eu acompanhei pra a par, os problemas que aconteceram com os filhos do nosso 
companheiro e amigo Vereador Antonio Azir, a indignação foi muito grande, por parte dele como pai, 
como cidadão, não como vereador, mas o que será que levou a acontecer isso, eu acredito, caro 
vereador que foi mais uma falta de preparo, uma falta de treinamento, eu falava essa semana com a 
Luciana, na minha sala, nossa contadora, eu dizia para ela, se u for o presidente dessa casa, com 
certeza, chegando lá, cada vez mais nós vamos qualificar sim, todos os servidores da casa, e 
também dar oportunidade para que os vereadores se qualifiquem através de cursos preparativos e de 
conhecimento, porque esta casa representa o povo, se nós não qualificarmos nosso quadro, como é 
que nós vamos nos explicara lá fora, em determinadas circunstancias, é aqui que o povo quer ser 
bem recebido, nós como representantes de nossa comunidade também temos que estar cada vez 
mis buscando nos preparar para melhor representá-lo, não só aqui, mas em audiências 
importantíssimas, como a que estivemos em Porto Alegre, e vossa excelência estava presente, é 
dessa forma que eu enxergo que as cosias começam a mudar, que Carazinho poderá caminhar a 
passos largos, para a recuperação da nossa casa de saúde, e esta casa começara também 
oportunizando como vem sendo feita por várias gestões, os presidentes que aqui passaram e este 
que está ainda o Vereador Vilson Paese, nessa gestão, oportunizando as pessoas, buscando a 
qualificação, pis não Vereador Déio; Vereador Josélio Guerra; eu gostaria então, pelo respeito que 
tenho pela vossa excelência, que o senhor explicasse para nós, de que forma o HCC, que eu tenho 
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um grande respeito pela administração, acredito que nós estamos equivocados, porque eu não vejo 
uma maneira de qualificar também os funcionários sem recurso, se fazer uma analise na região, tem 
hospitais de menores porte, que tem muito mais recurso e passam dificuldades, a gente imagina que 
o hospital de Carazinho, que atende a região, sem esse recurso, como foi colocado pelo Vereador 
Antonio Azir, inclusive, teve a questão da acapesu, R$ 15.000,00 é pouco, eu também acho pouco, 
mas nós não podemos se iludir que vai amanha ou depois ser construído um grande ginásio de 
esportes, com um investimento de milhões, se agente não pode recuperar aquele telhado com R$ 
15.000,00, acredito que o Vereador Felipe Sálvia foi muito feliz, nessa emenda, porque nós temos 
que pelo menos  tapar aqueles buracos, porque senão aquele porque vai apodrecer, temos que 
reservar, já que não temos recursos para construir, questão da potes, o senhor colocou muito bem 
que tem que desapropriar área, a semana passada minha assessora tirou foto de uma ponte que eu 
pedi para ela, é muito importante a construção de pontes, tem uma ponte que as pessoas tem que 
pular para chegar na primeira tabua, para começar a caminhar, não tem um corrimão, é importante a 
construção d pontes, Vereador Felipe Sálvia, acho que nós temos que fazer a nossa parte, deixar 
passara as emendas, se o executivo fazer ou não essa é a parte dele, eu parabenizo a administração 
do hospital, que eu vejo que ela é heróica, ela esta na CTI, espero que não venha a falecer, por culpa 
nossa, seria isso; Vereador Luiz Leite; entendo a sua preocupação nobre vereador, eu dizia antes, 
buscando parcerias, mais verdadeiras, mais reais, porque hoje no orçamento, tanto na área privada, 
como da saúde publica, como da nossa casa de saúde, muitas vezes depende de você saber 
distribuir melhor os recursos, a gente sabe das dificuldades, eu sou um vereador que reconheço a 
luta da direção  que ai esta, lutando pela recuperação da nossa casa de saúde, a gente sabe do 
empenho não só da direção, mas também dos servidores, dos colaboradores, do quadro funcional, 
agora, se nós mesmo dentro de uma realidade adversa, um pouquinho que seja, a gente não treinar 
os nosso servidores da área de saúde, pode ter certeza, a coisa fica ainda pior, nesse sentido que eu 
quero falar, quando melhor bons prepararmos, melhor as cosias vão funcionar, obrigado senhor 
presidente e demais vereadores; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para 
discutir Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, colegas vereadores, 
venho a essa tribuna para falar com relação ao voto depois, se vota e não se explica, as pessoas 
entendem da forma que elas querem, pelo menos terão algo em que se basear, para alisar o voto se 
a pessoa faz o uso da palavra, eu me recordo muito bem no ano passado, quando 5 minutos ante da 
sessão começar, veio uma emenda em nome dos 10 vereadores de R$ 400.000,00 para o hospital, e 
nenhuma vez os vereadores foram procurados pela diretoria do hospital para que se votasse essa 
emenda, alguns vereadores aqui nessa casa são procurados, para serem defensores do hospital, 
quando todos os dez deveriam ser chamados para tentar discutir, eu não falo nada com relação a 
essa atitude tomada pela diretoria do hospital, ouvi as colocações do Vereador Déio com relação ao 
que pode ser feito para se melhorara  hospital, eu ouvi isso do Dr. Sergio Weimann, quando a 
diretoria do hospital perguntou a ele, e agora, o que pode ser feito para tentar uma saída para o 
hospital,  ele disse na oportunidade, uma das ideais que foi dada pelo Dr. Sergio Weimann, separo a 
figura d Dr Sergio Weimann, com a figura do vice-prefeito, nós temos em Carazinho, vou citar o nome 
de um médico, e tem outros, que através dessa situação poderia se pensar a começar mudar a 
situação do hospital comunitário de Carazinho, parte da diretoria do hospital esse passo, nós temos o 
Dr. André Kuhn, que é um excelente médico, mas que vem atender em Carazinho de vez em quando, 
porque atende no IOT em Passo Fundo, porque o HCC não da oportunidade para que o Dr. André 
Kunh juntamente com sua equipe se instalar em Carazinho, todas essas pessoas que vão a Passo 
Fundo se tratar e fazer cirurgia, façam aqui em Carazinho, todas as pessoas que vão de outros 
municípios, em redor, vão a Passo Fundo se tratar com Dr,. André Kunh, se ele estivesse 
estabelecido aqui em Carazinho todos os recursos que vão a Passo Fundo, viriam para ele e para o 
HCC,  é uma saída que poderia acontecer, dar oportunidades para que esses profissionais se 
instalem com tranqüilidade aqui em Carazinho, mas a necessidade de tal aparelho para eu se faça 
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cirurgia nesse setor, que oportunize o hospital, porque para equipamento o HCC consegue através de 
emendas, nós temos outro excelente médico oftalmologista que atende em Passo Fundo e que leva 
clientes para fazer cirurgias em São Paulo, porque, o médico é daqui, porque não dar condições de 
trabalho, condições de equipamentos para que esse médico, atenda em Carazinho, estaríamos 
bloqueando a saída de Carazinho para Passo fundo, para São Paulo, e para outras localidades, 
sendo que esse pacientes poderiam ser atendidos aqui em Carazinho, uma saída pequenina, mas é 
uma tentativa de se dar oportunidade de se buscar um horizonte melhor para o HCC, essa sugestão 
foi dada pelo Dr. Sergio Weimann que também faz parte do corpo clinico do hospital, eu acho que nós 
temos mais saída, tenho certeza, que se uma reunião fosse feita, com os dez da mesma forma como 
foi feita ontem em Porto Alegre com os sete, porque três vereadores não tiveram oportunidade por 
seus afazeres profissionais, se resolve melhor, infelizmente nós recebemos aqui na Câmara do 
hospital e de outras entidades pontos específicos, em horas cruciais, mas nunca fomos chamados 
pelo hospital para tentar buscar uma grande saída, eu acho que o vereador tinha eu ter muito mais 
reconhecimento do próprio hospital, não o Vereador Cláudio Santos, o Vereador Antonio Azir, o 
Vereador Déio, mas o Poder Legislativo, nós não temos a oportunidade se manifestar, quando temos 
conseguimos, é maior do que um, dói ou três vereadores, acredito que temos esse potencial, porque 
o pensamento do Vereador Antonio Azir, do Vereador Alemão, do Vereador Luiz Leite do Vereador 
Adroaldo De Carli, o pensamento é único, nós queremos o desenvolvimento dessa única casa de 
saúde que temos aqui, senão vamos levar para onde, quem tem algum plano que pode levar a Passo 
Fundo, maravilha, mas e tantos que não podem, entendo a situação do hospital, mas entendo a 
situação do paciente, quando você interna por 24 ou 48 horas, na emergência, o hospital não da 
alimentação para o paciente, porque não tem de onde tirar, o paciente fica em observação por 48 
horas, e se alguém não levar comida não come, porque naquela ala de observação o hospital não da 
alimentação,  pois não Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; com relação ao medico André 
Kunh, e não somente nessa área, eu conversava com o Dr. Gerson Urnau, que é um grande 
especialista em cardiologia, reconhecido em toda região, trabalha no hospital São Vicente, ele tem 
excelentes idéias, ele disse que: trabalho em Carazinho porque sou daqui, porque eu entro aqui em 
Carazinho no hospital e sinto que posso ate perder um paciente, devido as deficiências do hospital, 
ele também colocava que se o hospital investisse em equipamentos, toda essa centralização que há 
por parte da cardiologia e que é muito grande, o centro de cardiologia de Passo fundo e uma 
referencia, por isso que eu falei que o problema do hospital não é um emenda de quinhentos mil, de 
quatrocentos mil nós precisamos colocar no hospital aqui em carazinho, como uma da prioridades do 
nosso município, e ai falou muito bem o Vereador Luiz Leite, que isto não passa por uma simples 
emenda, ou por um simples discurso do vereador que faz a emenda, ou pelo município que foi cem 
mil reais, esta na hora do hospital abrir isso para a comunidade , chamara a comunidade, chamar os 
médicos, aquelas pessoas que pensam, até deferente da diretoria, então te sim formas o nosso HCC, 
que é nosso ,não é do diretor, não é do presidente, não é do médico, é nosso aqui de Carazinho,ter 
realmente um grande crescimento mas precisa sim dar um passo bem maior, precisa ser bem mais 
ousado precisa de bem mais recursos, de mais união, não somente essas pequenas emendas que 
são paliativas, isso é a mesma coisa que a pessoa entra com uma doença grave e tomar aspirina, 
resolve na hora mas amanha vai estar doente novamente, obrigado vereador; Vereador Cláudio 
Santos; obrigado pela contribuição Vereador Antonio Azir, e para finalizar, eu quero deixar isso como 
reflexão aos demais vereadores eu entedio o anseio dos 5 vereadores que assinaram essa emenda, 
entendo  intenção desse vereadores, mas eu acho que os cinco vereadores somados aos outros 
cinco vereadores, somados ao executivo e a todas as entidades que já foram mencionadas antes, 
pudéssemos devêssemos fazer algo maior que R$ 240.000,00 porque o que eu entendo e com 
relação a assinatura d vossas excelências, mais uma vez eu levo a questão ara o lado político e a 
saúde não pode ser levada para o lado político, por exemplo, quando se vem uma nada par o hospital 
deR$ 240.000,00 do orçamento, e nós temos uma divida do hospital com eletrocar de R$ 280.000,00 
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há uma desinformação para os vereadores é isso que eu sinto como vereador, de algumas entidades, 
e incluo o HCC, se talvez colocar a responsabilidade nas costas dos vereadores, algo paliativo e eu já 
dizia o ano passado eu R$ 400.000,00 era paliativo, que esse ano viria alguma coisa referente ao 
HCC, se devem R$ 280.000,00, hora, R$ 240.000,00 de emenda ao orçamento eu acho que é até 
falta de consideração com os vereadores que assinaram essa emenda, comungo da idéia de ajudar o 
HCC sempre, poderá fazer um discurso demagógico nas costas dos vereadores que assinaram essa 
emenda, poderia aqui tripudiar essa emenda baseado no R$ 280.000,00 que deve o hospital a 
eletrocar, mas não é essa a minha intenção, a intenção é de tentar fazer com que esse hospital possa 
receber todas as pessoas que forem lá serem bem atendidas, esse deve ser o caminho, esse deve 
ser o pensamento, como líder do governo é simples, passar R$ 240.000,00 no orçamento, s HCC 
deve R$ 280.000,00 para a eletrocar, vamos roçar figurinha, muitas vezes somos usados por 
politicagem aí fora, em nenhum momento a não ser por vereadores que representam o bloco da 
situação que colocou a questão de  ter sanado toda e qualquer divida  com o HCC, porque ano 
passado quando veio a emenda do R$ 400.000,00 ainda tinha restrições referentes a dividas do 
executiva ,encontros e acertos com o HCC, hoje esta zerado, eu acho que o executivo merece credito 
por isso também, eu acredito que nós devamos, a partir do 1º dia do ano que vem, unirmos os dez 
vereadores com a diretoria do HCC, com que mais que seja preciso para tentar buscar solução para o 
hospital, as mesmas dificuldades continuam passando o hospital e o executivo continua passando 
rigorosamente, quando não atendem alguém dizem que  foi porque o executivo não passa dinheiro, 
esta em dia, temos que ser maiores, do que o legislativo do que o executivo, do que a diretoria do 
HCC porque estamos aqui representando toda a comunidade, seria isso; Presidente Vereador 
Vilson Paese; vou dizer para vossa excelência que não tem retalharão com seu pronunciamento só 
que como não foi estabelecido tempo agora não posso mais usar critérios para que os próximos que 
venham a discutir, quero deixar que a pessoa fale, porque é um projeto tão importante, e também as 
emendas, que a pessoa que usa a tribuna seja mais breve e que nós possamos ter de uma forma 
mais rápida essa votação do orçamento, continua em discussão, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, está rejeitada a emenda por 5 votos a 4; esta em discussão o orçamento, sem nenhuma 
emenda aprovada, esta em votação, se nenhuma alteração, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovado por unanimidade; iremos agora votar o 174 e solicito o secretário que faça a 
leitura autor, nº e também o a parecer da comissão de justiça e finanças, e também as emendas; 
Secretário Vereador Cláudio Santos; projeto de lei autoria executivo Municipal. Nº 174/07. P- 
3604/257/07. Ementa: autoriza a concessão de auxílios financeiros transferências e subvenções 
sociais no exercício de 2008, para entidades e na realização de eventos oficiais do município que 
menciona  dá outras providências.. o presente projeto constituído de três emendas, vamos as três 
emendas e depois o parecer; EMENDA MODIFICATIVA Nº01 AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES. Art.1º -  
acrescenta o valor de R$ 100.000,00, (cem mil reais) ao Projeto de Lei nº 174/07, no item Auxílios 
Financeiros e Subvenções Sociais, vinculados aos Encargos Gerais do Município. Função 28 – 
encargos Especiais, que passa a ter a seguinte redação:- Assoc. Carazinhense de Proteção aos 
Animais – ACAPA  R$14.000,00- Aeroclube de Carazinho R$  15.000,00- CMTG – CTG Pedro 
Vargas, CTG Rincão Serrano, CTG Vento Minuano, CTG Alfredo D´Amore e CTG Unidos pela 
tradição Riograndense R$5.000,00-CONSEPRO R$20.000,00 Escolinha de Futebol do CanecoR$ 
5.000,00- FUCCAR - Fundação Cultural de Carazinho R$ 3.000,00- GAPC- Grupo de Apoio a Polícia 
Civil de Carazinho R$30.000,00 Liga de Carnaval R$28.000,00 Pinheiro Atlético Clube R$8.000,00-
SERCESAR$8.000,00- TV Canção Nova – Fundação Fraternidade R$    2.000,00 - Associações de 
Bairros $  50.000,00 - ACF – Associação Carazinhense de FutebolR$  10.000,00- Sociedade Espírita 
Beneficente Perseverança Salvadora R$    5.000,00- Sociedade Espírita Resgate dos Filhos de Órion 
R$    5.000,00 Cooperativa de Produção de Alimentos em Perímetros Urbanos e de  Prestação de 
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Serviços de Carazinho – COOPASC Ltda R$    8.000,00- Liga Carazinhense de Pilotos R$    
3.000,00- Santuário de Santa Rita de Cássia – Paróquia São José R$  12.000,00 Banda Marcial Ex 
Alunos La Salle R$  10.000,00- Genoma Colorado R$    5.000,00SUB-TOTAL R$ 246.000,00; Art. 2º - 
Fica autorizada a redução das dotações abaixo relacionadas:  GABINETE DO PREFEITO: 
020104.122.0030.2170 – DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,  no item 3339039000000 – 
Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica R$    8.000,00. - GABINETE DO PREFEITO: 
020104.122.0030.1010 – REEQUIPAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, no item 
3449052000000 – Equipamentos e material permanente  R$    10.000,00.- RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA: 140199.999.9999.9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA, no item 3999999000000 
– Reserva de Contingência R$   82.000,00. Art. 3º - A presente Emenda entra em vigor na data de sua 
publicação.JUSTIFICATIVA: Contemplar com auxílios financeiros entidades que precisam da referida 
assistência para desenvolver suas atividades sociais.Sala das reuniões, em 12 de dezembro de 
2007.Vereador Felipe Sálvia e Vereador Vilson Paese  – PDT;  EMENTA: Suprime da rubrica 
140.199.999.9999.9999 – Reserva de Contingência  o valor de R$ 25.000,00. EMENDA 
MODIFICATIVA  nº 02  Art. 1º - Fica autorizada a redução da Reserva de Contingência – COD 140 
199.999.9999.9999 o valor de R$ 25.000,00. Art. 2º - Acrescenta o valor de R$ 25.000,00 à Lei nº. 
174, de novembro de 2007 – Auxílios Financeiros e Subvenções Sociais vinculados aos Encargos 
Especiais, destinando-se o valor acima às entidades assim discriminadas: A – Sociedade Espírita 
Beneficente Perseverança Salvadora, para obras assistências, no valor de R$ 5.000,00; B – Casa da 
Mulher – MOFECOM, para auxílio de custeio da entidade, no valor de R$ 6.000,00; C – Associação 
de Pais e Amigos do Excepcionais – APAE, para auxílio de custeio da entidade, no valor de R$ 
10.000,00; D – Romaria de Santa Rita, para os eventos Oficiais do Município, no valor de R$ 
4.000,00. Art. 3º - O Executivo deverá enviar a Câmara projeto de Lei propondo a alteração de Metas 
na LDO e os demais quesitos legais. Sala Antônio Libório Bervian, 19 de dezembro de 2007.  
Vereador Adroaldo De Carli e   Vereador Josélio Guerra; EMENDA MODIFICATIVA nº 03  Art. 1º - 
Altera o valor no item Auxílios Financeiros e Subvenções Sociais vinculados a Secretaria da Saúde – 
Programa 0174 – Administração da Secretaria e Fundo da Saúde, em sua conta – Hospital de 
Caridade de Carazinho – Suplementação da Assistência Ambulatorial e Hospitalar (SIA/SUS e SIH / 
SUS), no valor de R$ 1.140.000,00. Carazinho, 19 de dezembro de 2007.  Vereador Adroaldo De 
Carli;Vereador Felipe Sálvia; Vereador Josélio Guerra ; Vereador Luiz Leite; Vereador Vilson Paese; 
Presidente Vereador Vilson Paese; está em discussão o parecer da comissão  justiça e finanças, 
não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, os contrários que se manifestem, está aprovado o parecer aprovado por unanimidade; 
Secretário Vereador Cláudio Santos; parece da comissão de justiça e finanças: o presente projeto 
de é constitucional com as emendas nº 01, 2 e 03 e quanto ao aspecto financeiro nada a opor. 
Carazinho, 1 de dezembro de 2007. Vereador Adroaldo De Carli, secretario e relator, Vereador Felipe 
Sálvia, presidente e Vereador João Mafalda, membro; Presidente Vereador Vilson Paese; nós já 
antecipamos a votação antes da leitura, até porque nós saiamos que o parecer seria aprovado por 
todos, os vereadores desejam que seja colocado novamente em votação o parecer, as em votação 
em bloco se assim o desejar o plenário, essas são as emendas agora com relação ao projeto de 
subvenções que vai a votação agora, as emendas,  em discussão, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, esta rejeitada por 5 votos a 4 as emendas; coloco agora em discussão o projeto, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade; nada mais havendo a tratar e 
sob a proteção de Deus declaro encerrada a presente reunião, não antes de ouvir a questão de 
ordem do Vereador Paulino de Moura ; Vereador Paulino de Moura; só gostaria de deixar registrado 
que no dia de hoje, no dia de amanhã, e no dia de sexta-feira eu pedi dispensa não remunerada do 
meu serviço, para estar aqui nas votações pela comunidade de carazinho,gostaria eu a imprensa o 
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soubesse, dizer a vossa senhoria que o senhor teve uma conduta exemplar, uma conduta digna de 
um grande presidente e vossa senhoria obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; esta 
registrado seu pedido, Vereador Paulino de Moura fica registrado também na ata do dia, questão de 
ordem Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, eu tento geralmente é 
grande, reconhecendo meus erros, também ser humilde, quando se cometeu aqui hoje uma 
aberração jurídica, e como advogado não poderia deixar passar em branco, teria que me manifestar, 
então se  no momento te de emoção usei de palavras ofensivas  a vossa pessoa, eu quero retirá-las 
e dizer que por o senhor ser uma pessoa democrática, sempre tentando oportunizar a todos, foi que 
cometeu um lapso de ouvir o plenário em vez e adotar o regimento interno, então quero pedir de 
oração escusas a sua pessoa e já que estamos encerrando o ano, dizer que o senhor 
independentemente de bancada, independente de vereador, sempre tratou todos com muita 
igualdade, sempre procurou fazer o melhor por essa casa, pela cidade de Carazinho, nosso muito 
obrigado pela sua condução até este momento; Vereador Cláudio Santos; questão de ordem senhor 
presidente, ate porque antes não era o momento presidente, mas eu gostaria que içasse registrado e 
isso não é demagogia, se parabeniza tanto a imprensa de carazinho, pelo trabalho que eles realizam, 
certamente presidente, se não tivesse essa atitude que vossa excelência tomou a pedido desse 
vereador, para que consultasse a assessoria jurídica dessa casa com relação ao pedido do Vereador 
Felipe Sálvia de entrada do projeto, exatamente para não macula vossa excelência como presidente, 
porque se acontecesse a votação que ira a o que diz o regimento interno, certamente mo presidente 
vossa excelência estaria ouvindo amanhã, nesta mesma imprensa, vossa excelência seria mátria por 
não ter agido conforme o regimento interno, foi pedido por esse vereador o parecer jurídico para 
preservar vossa excelência que tive o prazer de trabalhar alguns meses como secretario; Presidente 
Vereador Vilson Paese; muito obrigado Vereador Cláudio Santos, obrigado vereadores, dizer que 
realmente, quando nós atendemos o pedido do vereador, mesmo que nós tenhamos uma pauta 
exclusiva e nós sabemos que o projeto deveria ser votado numa outra reunião, ate porque  já tinha 
acordado, mas eu de uma forma muito democrática que sempre caracterizou minha vida, realmente 
eu me passei  com relação ao  regimento interno e a lei orgânica, as nunca com intenção de 
atropelar, ou de fender u de macular qualquer vereador ou qualquer pessoa dessa casa, questão de 
ordem Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; quero também dizer da grandeza 
do Vereador Antonio Azir de humildemente pedir escusas e perdão a vossa senhoria, aqui prova, e 
quero que a imprensa noticie isso, quem é solidário a vossa senhoria, porque aqui estão os 
vereadores que são realmente seus amigos, porque os que hora pediram pra bota em votação já 
correram todos o plenário, parabéns senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; nada 
mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus declaro encerrada a presente reunião, convocando 
os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada dia 21/12/2007. 
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