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Ata da Reunião da Comissão Representativa do dia 14 de Janeiro de 2008.......Ata 02 
 

Havendo quorum regimental e sob a proteção de Deus declaro abertos os trabalhos da presente 
reunião da comissão  representativa da Câmara Municipal de Carazinho do dia 14 de janeiro de 2008, 
convido o Vereador Adroaldo De Carli para fazer a leitura de um trecho da Bíblia e convido aos 
demais para que se coloquem em pé para ouvir; como tenho a atribuição de substituir o Presidente 
Vereador Luiz Leite, convoco em Adoc o Vereador Adroaldo De Carli para que possa secretariar os 
trabalhos da reunião da comissão representativa de hoje, convido o Vereador Adroaldo De Carli para 
fazer a leitura na integra do oficio da convocação do 1º vice-presidente Vereador Cláudio Santos; 
Secretário Vereador Adroaldo De Carli; Carazinho, 11 de janeiro de 2008. Vereador Luiz Leite, 
presidente desta Câmara Municipal, informa que não poderá se fazer presente na sessão da 
comissão representativa aprazada para 14 de janeiro de 2008, em face de estar atendendo 
compromissos inerentes ao presidente, de interesse desta casa, no município circunvizinho de Passo 
Fundo, no mesmo horário da referida sessão. Sendo o que se apresentava, subscrevo-me. 
Atenciosamente. Vereador Luiz Leite. Presidente. Ao Vereador Cláudio Santos. 1º Vice-presidente da 
mesa diretora da Câmara Municipal. Carazinho/RS Presidente Vereador Cláudio Santos; coloco 
em apreciação a ata da reunião representativa realizada no dia 07 de janeiro de 2008, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade a ata do dia 07 de janeiro de 2008; eu 
gostaria de convidar o 2º vice-presidente da Câmara de vereadores Vereador Vilson Paese para que 
assuma os trabalhos da presidência a fim de que eu possa atender rapidamente um chamado, eu 
gostaria que vossa excelência presidisse a reunião; Presidente Vereador Vilson Paese; assumo os 
trabalhos da mesa, de imediato convido o Secretário Vereador Adroaldo De Carli para fazer a leitura 
do expediente da presente reunião; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; expediente para a 
presente reunião, 14/01/2008: Of. 001/08 do executivo municipal, encaminha projeto de lei, o qual 
autoriza a concessão de auxílio financeiro para a Liga Municipal de Carnaval do Município de 
Carazinho, no valor de 5.000,00. Of. 002/08 do executivo municipal, encaminha projeto de lei, o qual 
concede reajuste e reposição de perdas para os vencimentos e subsídios dos servidores municipais. 
Of. 003/08 do executivo municipal, o qual solicita ao Presidente desta Câmara a realização de uma 
Sessão Extraordinária para apreciação de projetos. Of. Cir. 001/08 Câmara Municipal de Chapada, 
comunicando a composição da Mesa Diretora para o ano de 2008. Of. Cir. 001/08 Câmara Municipal 
de Santo Antônio do Planalto, informando a composição da nova Mesa Diretora para o exercício de 
2008. Of. 010/08 Administração HCC, solicitando atestado de pleno e regular funcionamento da 
instituição. Ofício Interno da Câmara Municipal de Carazinho, servidor Antônio Elói dos Santos, 
assessor de comunicação, solicitando seu afastamento por três dias por motivo de luto familiar. 
Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao secretário que faça a leitura das indicações dos 
vereadores apresentadas nesta manhã; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; indicações 
apresentadas pelos senhores vereadores: 041/020/08, Solicita trabalhos fechamento das valas 
abertas na rua Fernand Sudbrack, no bairro Camaquã. Esta é uma reivindicação dos moradores da 
rua que estão indignados com a situação em que está a rua; Solicita trabalhos de patrolamento, 
cascalhamento, compactação e limpeza da Rua Lauro Webber no bairro Cantares. Solicitação dos 
moradores da rua; Solicita trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da rua Padre Gusmão e 
Ipiranga, no bairro Hípica, pois ambas encontram-se em péssimo estado; Solicita trabalhos de para 
que determine Ao Departamento de Meio Ambiente a poda dos galhos de árvores no final da rua 
Castro Alves, no bairro Santo Antônio; Solicita trabalhos de capina e limpeza no passeio publico em 
frente à Escola Rufino Leal, no bairro Sommer. Pois o referido trecho encontra-se em péssimo 
estado; Solicita trabalhos de capina e limpeza nas passarelas da Rua do Pinheiros, acesso aos 
cemitérios e clubes existentes nesta rua. Os pedestres correm riscos tendo de usar a via pública 
devido o matagal nas passarelas; Solicita trabalhos de reparos no calçamento da Rua Charruas entre 
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as ruas Coroados e Riachuelo no bairro Princesa. Esta é uma reivindicação dos moradores da rua; 
Solicita trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da Rua Osílio Zolet, no bairro Princesa. Pois 
a referida rua encontra-se com inúmeras irregularidades; Solicita trabalhos de trabalhos de reparos 
na rua Monte Alegre, no bairro Floresta. Esta é uma reivindicação dos moradores da rua que 
reclamam das condições em que se encontra a mesma; Solicita trabalhos de término da 
pavimentação asfáltica da Rua Rio Negro, no bairro Floresta. Esta é uma reivindicação dos 
moradores da referida rua; Solicita trabalhos de reparos em todas as ruas do bairro Dileta. Esta é 
uma reivindicação dos moradores que estão revoltados com o abandono em que se encontra o 
bairro; Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua Antenor M. 
dos Santos, no bairro Floresta. A rua encontra-se intrafegável devido às irregularidades; Solicita 
trabalhos de fechamento de um buraco localizado na rua Dom Pedro II, no bairro Santo Antônio. 
Solicitação dos moradores que reclamam do perigo que o mesmo acarreta aos motoristas, sendo que 
foi sinalizado com galhos de arvores, Vereador Luiz Leite; 042/021/08, Solicita para o Executivo 
Municipal, que autorize a concessão de forma e prazo de pagamento do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza – ISSQN a ser recolhido anualmente em 10 (Dez) parcelas consecutivas e não 
somente em 05 (Cinco) parcelas, vencíveis no dia 12 (doze) de cada mês, a partir do mês de março 
do ano do lançamento, Vereador Adroaldo De carli; 043/022/08, Solicita para o Executivo Municipal, 
que seja repassado 2 milhões de reais (Dois milhões de reais), ou seja, 50% (Cinqüenta por cento) do 
valor total da venda da folha de pagamento dos servidores da Prefeitura Municipal de Carazinho para 
o fundo de aplicação da Previdência dos Servidores Públicos Municipais – PREVICARAZINHO, 
Vereador Adroaldo De carli; 044/023/08, solicita ao setor competente a realização de limpeza com 
capina e recolhimento de entulhos depositados em via pública na rua São Tomé, B. Central, Vereador 
Jaime Fragoso; 045/024/08, Solicita a Secretaria de Obras o patrolamento, cascalhamento e 
compactação da Rua Lúcio de Brito, B. Winckler, Vereador Jaime Fragoso;046/025/08, Solicita a 
Secretaria de Obras o patrolamento, e posterior compactação da Rua Edemar Ruwer, Vereador 
Jaime Fragoso; 047/026/08, Solicita a Secretaria de Obras o patrolamento, cascalhamento e 
compactação da Rua José W. Sobrinho, B. Ouro Preto; Vereador Jaime Fragoso; 048/027/08, Solicita 
a Secretaria de Obras o patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua Taquari, B. Winckler, 
Vereador Jaime Fragoso; 049/028/08, Solicita ao setor competente a realização de limpeza de boca 
de lobo localizada na Rua Minas Gerais, próximo ao nº. 383, B. Oriental, Vereador Jaime Fragoso; 
050/029/08, solicita trabalhos de retirada de um barranco para possibilitar o acesso de veículos na 
rua Almirante Barroso nº. 159, bairro Fábio, Vereador Vilson Paese; 051/030/08, Solicita trabalhos de 
concerto do calçamento da Rua Charrua. Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de limpeza 
nos canteiros da Rua Rio Branco no bairro Glória, pois o mato está tomando conta dos canteiros. 
Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de conserto do calçamento da Rua Marcílio Dias. 
Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de conserto do calçamento da Rua Santos Dumont no 
bairro Glória, pois a mesma se encontra em péssimas condições de trafegabilidade. Solicitação dos 
moradores; Solicita trabalhos de conserto do calçamento da Rua 13 de Maio. Solicitação dos 
moradores; Solicita trabalhos de recapeamento asfáltico da Rua Da Paz no bairro Princesa. 
Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de recapeamento asfáltico da Rua Ibaré no bairro 
Floresta. Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de conserto do calçamento da Rua 
Tupinambás no bairro conceição. Solicitação dos moradores, Vereador Vilson Paese; 052/031/08, 
Solicita que o Executivo Municipal determine a Secretaria Municipal da Saúde, que providencie junto 
aos órgãos competentes um maior número de unidades de vacina contra a febre amarela, Vereador 
Felipe Sálvia; 053/032/08, Reiterando solicitação ao Executivo Municipal, para que determine ao setor 
competente melhorias urgentes nas ruas do Residencial Cantares, que encontram-se em estado 
lastimável, há trechos intrafegáveis, Vereador Felipe Sálvia; 054/033/08, Solicitam para que o 
Executivo Municipal, retirar o Projeto de Lei Complementar nº. 006/07 o qual dispõe sobre o Plano 
Diretor do Município de Carazinho, o Projeto de Lei Complementar nº. 007/07 o qual dispõe sobre o 
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Código de Parcelamento do solo do Município de Carazinho e o Projeto de Lei nº. 008/07 o qual 
dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do Município de Carazinho da pauta da reunião 
extraordinária a realizar-se no dia 15 de janeiro de 2008 às 11:00 da manhã, para melhores estudos 
dos Vereadores e jurídico desta casa para terem um tempo hábil para analisá-lo, Vereador Adroaldo 
De carli, Vereador Josélio Guerra e Vereador Felipe Sálvia; 055/034/08, Solicita trabalhos de 
melhorias no escoamento das águas das chuvas, patrolamento, cascalhamento, limpeza e roçar 
matos, em todas as ruas aos redores do terreno baldio do município, futuras instalações da 
associação do bairro, localizado no Bairro Nossa Senhora Aparecida. Solicitação dos moradores; 
Vereador Adroaldo De carli; 056/035/08, Solicita trabalhos de melhorias no escoamento das águas 
das chuvas, patrolamento,cascalhamento, limpeza em toda a extensão da Rua Carlos Lang, Bairro 
Nossa Senhora Aparecida. Solicitação dos moradores e motoristas; Vereador Adroaldo De carli; 
057/036/08, Solicita trabalhos de melhorias no escoamento das águas das chuvas, 
patrolamento,cascalhamento, limpeza e placa indicando o nome da rua em toda a extensão da Rua 
José Faccini, Bairro Nossa Senhora Aparecida. Solicitação dos moradores e motoristas, Vereador 
Adroaldo De carli; 058/037/08, Solicita trabalhos de melhorias no escoamento das águas das chuvas, 
patrolamento e cascalhamento em toda a extensão da Rua Artur Pedro Diehl, Bairro Nossa Senhora 
Aparecida. Solicitação dos moradores e motoristas; Vereador Adroaldo De carli; 059/038/08, Solicita 
ao Executivo Municipal para equipar com equipamentos de primeiro socorros a próxima ambulância 
que será adquirida e também estude a possibilidade de deixar junto à ambulância nos plantões uma 
enfermeira ou técnica, Vereador Cláudio Santos; seriam essas as indicações apresentadas pelos 
senhores vereadores; Presidente Vereador Vilson Paese; a seguir solicito ao secretário a leitura 
dos requerimentos; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; requerimentos:060/007/08, Solicita que 
seja enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Jovem Elissandro 
Teran, pelo seu falecimento ocorrido no dia 12/01/08, manifestando nossa solidariedade neste 
momento de profunda dor pela perda irreparável, Vereador Jaime Fragoso; 061/008/08, Solicita que 
seja enviado ofício ao Gerente da Agência do Banrisul, em nossa cidade, solicitando que seja 
providenciado o conserto de uma dos caixas eletrônicos que se localizam na agência da Borghetti, 
pois já faz um bom tempo que apenas um dos terminais estão funcionando, e em determinadas 
ocasiões há  um grande acumulo de pessoas na fila, quando se estivesse os dois terminais em bom 
funcionamento poderia ser diminuído o tempo de espera dos clientes. Solicitamos ainda, que seja 
estudada a possibilidade de instalação de uma caixa eletrônico 24 horas neste mesmo lugar, ou em 
algum outro ponto melhor apropriado no Bairro Borghetti, pois muitas vezes os clientes têm que se 
dirigir até a agência do centro da cidade para sacar ou  efetuar outros tipos de transações, sendo que 
se houvesse um terminal localizado neste  ponto da cidade facilitaria em muito a vida dos clientes, 
especialmente em situações que  requerem urgência, Vereador Felipe Sálvia; 062/009/08, Solicita 
que, seja enviado ofício ao Sr. Romeu Giacomelli Presidente da Eletrocar, para que solicitando ao 
departamento técnico da empresa para realizar uma vistoria em todas as lâmpadas das Ruas do 
Bairro Nossa Senhora Aparecida e para que seja feita a troca das lâmpadas queimadas e colocação 
de lâmpadas mais potentes nesta região. Solicita também à empresa Eletrocar, após verificação, 
medidas para solucionar definitivamente este problema da escuridão nas ruas, zelando pela 
segurança dos pedestres, motoristas e moradores destas localidades. Solicitação dos moradores, 
motoristas e pedestres, Vereador Adroaldo De carli; seriam esse senhor presidente os requerimentos 
da presente reunião; Presidente Vereador Vilson Paese; a seguir solicito ao Secretário Vereador 
Adroaldo De Carli que proceda a leitura das moções dos vereadores apresentadas na manhã de hoje; 
Secretário Vereador Adroaldo De Carli; moções da presente reunião: 063/010/08, Solicita que, seja 
enviado ofício de cumprimentos a jovem Adriana Danieli, pela Formatura em Direito ULBRA– 
Carazinho, transcorrida no ultimo dia 12/01/2008. É com grande satisfação que parabenizo-a, pela 
conquista que obteve, através de seus méritos demonstrando com isto sua garra e seu empenho na 
luta pelos seus ideais. Desejo os mais sinceros votos de realizações em sua caminhada profissional 
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realizando assim todos os seus objetivos, Vereador Luiz Leite; 064/011/08, Solicita que, seja enviado 
ofício de cumprimentos a jovem Tássia Bergmeyer da Silveira, pela Formatura em Direito UPF –
Passo Fundo, transcorrida no ultimo dia 12/01/2008. É com grande satisfação que parabenizo-a, pela 
conquista que obteve, através de seus méritos demonstrando com isto sua garra e seu empenho na 
luta pelos seus ideais. Desejo os mais sinceros votos de realizações em sua caminhada profissional 
realizando assim todos os seus objetivos, Vereador Luiz Leite; 065/012/08, Solicita que, seja enviado 
ofício de parabenizando a Sra. Gabriela Citolin – Coordenadora do Projeto “Brincando nas Férias” do 
SESC. O Projeto é de grande importância para nossa comunidade comerciaria uma vez que oferece 
um recurso para os pais que não possuem um local apropriado para deixar seus filhos durante as 
férias escolares, além de proporcionaras as crianças diversas atividades que desenvolvem o 
aprendizado, Vereador Luiz Leite; 066/013/08, Solicita que, seja enviado ofício parabenizando o 
Executivo Municipal de Carazinho, na pessoa do Senhor Prefeito Municipal Alexandre Goellner, pela 
assinatura do contrato firmado com o Banrisul da venda da folha de pagamento dos servidores da 
Prefeitura, resultando um valor de mais de 4 milhões de reais para serem aplicados em melhorias no 
município. Este Vereador ingressou com pedido de informação no dia 27 de agosto de 2007, o qual 
foi rejeitado, pelos fatos das notícias divulgadas pela imprensa regional, em face de que outros 
municípios pelo mesmo sistema de oferta de instituição financeira, venda da folha de pagamento dos 
servidores da prefeitura, conseguiam valores superiores do que nosso município. Onde se verificou 
que o Administrador do nosso município não obteve valores superiores da média dos demais 
municípios. Segue cópia do pedido de informação em anexo; Vereador Adroaldo De carli; 067/014/08, 
Solicita que, seja enviado ofício parabenizando os formandos do Curso de Direito da Universidade de 
Passo Fundo – UPF Campus Carazinho, na pessoa do Sr. Ernani Fetzer Junior e das Sras. Caroline 
Garcia e Elenize Tibola pela colação de grau que realizou-se no dia 05 de janeiro de 2007 no 
auditório da UPF Campus Carazinho.Nossos parabéns a estes jovens bacharéis de Direito, Vereador 
Adroaldo De carli; 068/015/08, Solicita que, seja enviado ofício parabenizando Paulo Roberto 
Zanferrari por ter conquistado o diploma de Bacharel em Direito pela ULBRA Carazinho em 
solenidade acontecida no último dia 12 do corrente tendo como local o pavilhão de esportes do Notre 
Dame Aparecida. Desejando sucesso nessa nova caminhada e que DEUS possa estar conduzindo 
seus passos profissionais, Vereador Cláudio Santos; 069/016/08, Solicita que, seja enviado ofício 
parabenizando a jovem Tais Damiani dos Santos por ter conquistado o diploma de Pedagogia pela 
ULBRA em solenidade acontecida no último dia 11 do corrente tendo como local Desejando  sucesso 
nessa nova caminhada e que DEUS possa estar conduzindo seus passos profissionais; Vereador 
Cláudio Santos; 070/017/08, Solicita que, seja enviado ofício parabenizando o Sr. Rodrigo Rubenck 
extensivo a toda a sua diretoria pela conquista da eleição a presidente do bairro Residencial 
Aparecida em ato realizada no último dia 11 do corrente. Desejos de sucesso nessa tarefa sem 
duvida  dura que ele e sua diretoria terá pela frente; Vereador Cláudio Santos; Solicita que, seja 
enviado ofício parabenizando o Jovem Maiquel Emir Becker por ter conquistado o diploma de 
Bacharel em Direito pela ULBRA em solenidade acontecida no último dia 12 do corrente tendo como 
local o pavilhão de esportes do Notre Dame Aparecida. Desejando sucesso nessa nova caminhada e 
que DEUS possa estar conduzindo seus passos profissionais, Vereador Cláudio Santos; essas 
seriam as moções apresentadas pelos senhores vereadores na noite de hoje; Presidente Vereador 
Vilson Paese; após a leitura das indicações, requerimentos e moções eu solicito ao secretário então 
que proceda a leitura do nº e autor dos requerimentos para que nós possamos colocar em votação; 
Secretário Vereador Adroaldo De Carli; requerimento de nº 01 autoria do Vereador Jaime Fragoso, 
subscrito pelo Vereador Antonio Azir e Vereador Paulino de Moura;  requerimento de nº 02 de autoria 
do Vereador Felipe Sálvia, e requerimento de nº 13 de autoria do Vereador Adroaldo De Carli do 
PMDB; Presidente Vereador Vilson Paese; questão de ordem Vereador Antonio Azir; Vereador 
Antonio Azir; gostaria de pedir que o requerimento da semana passada com pedido de vistas fosse 
votado em separado; Presidente Vereador Vilson Paese;  o requerimento até nem foi lido, deve 
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estar em separado, para votarmos logo em seguida, eu coloco em discussão a urgência dos 
requerimentos lidos pelo secretário anteriormente, não havendo vereador que queira discutir, coloco 
em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, 
aprovado a urgência 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 os requerimentos 
por unanimidade, coloco agora o requerimento pedido de informação que tinha pedido de vistas, esse 
pedido de informação autoria do Vereador Adroaldo De Carli e do Vereador Vilson Paese; Vereador 
Adroaldo De Carli; questão de ordem senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; 
questão de ordem Vereador Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De Carli;  por não estar o 
referido requerimento na mesa, nós como autor, também, gostaríamos de opinar para que seja esse 
requerimento deixado para a próxima reunião, semana que vem; Presidente Vereador Vilson 
Paese; solicito nesse instante ao jurídico da casa que nos informe sobre essa situação agora 
aventada pelo Vereador Adroaldo De Carli para que nós possamos colocar esse requerimento em 
votação o que a lei orgânica nos orienta sobre esse caso, enquanto o jurídico não nos trás a 
informação solicito ao secretário então que seja lido autor e numero das moções, por gentileza 
Vereador Adroaldo De Carli; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; moções: moção de nº 09 
autoria do Vereador Cláudio Santos; moção de nº 08 Vereador Cláudio Santos; moção de nº 07, 
Vereador Cláudio Santos; moção de nº 06 Vereador Cláudio Santos; moção de nº 05, Vereador 
Adroaldo De Carli PMDB e Vereador Vilson Paese PDT; moção de nº 04 autoria do Vereador 
Adroaldo De Carli PMDB e Vereador Vilson Paese PDT; moção nº 03 autoria Vereador Luiz Leite, 
PDT; moção nº 02 Vereador Luiz Leite, PDT; moção nº 01 Vereador Luiz Leite, PDT; Presidente 
Vereador Vilson Paese; coloco em discussão a urgência das moções, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que 
se manifestem, aprovado por unanimidade; coloco agora em discussão as moções com as urgências 
já aprovadas, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade, questão de 
ordem Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; o requerimento a mesa diretora que nós 
fizemos, não foi lido; Presidente Vereador Vilson Paese; foram lidos os três requerimentos 
Vereador Felipe Sálvia, já foi aprovado por unanimidade também vereador, com a chegada do 
requerimento pedido de informação, tem mais moção? Já foram aprovadas todas as moções, já foi 
colocada a urgência e também, não Vereador Adroaldo De Carli foi votada a urgência e também as 
moções, eu coloco em discussão agora, já foi discutido esse pedido de informação na reunião 
anterior, foi pedido vistas, não foi discutido, só quero para melhor informação minha, então eu coloco 
em discussão a urgência do pedido de informação, não havendo vereador que queira discutir, coloco 
em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, 
coloco agora em discussão o requerimento pedido de informação, para discutir o autor do 
requerimento, Vereador Adroaldo De Carli, bancada do PMDB; Vereador Adroaldo De Carli; senhor 
presidente, senhores vereadores, imprensa aqui presente, rádio Gazeta, servidores desta casa, 
senhor presidente agora já com o requerimento em mãos, apenas para justificarmos, vossa 
excelência também assinou conosco, na verdade somos dois autores, esse vereador e agora o 
Presidente Vereador Vilson Paese, a questão do numero de cargos de comissão gratificada em 
nosso município, quem são essas pessoas, porque nós entendemos que o funcionário público, 
concursado, presta concurso, ele tem conhecimento público de que todas as pessoas sabem quem 
foram as pessoas que prestaram concurso, quem foram os aprovados e quem foram efetivados, 
então é uma coisa lógica que como é um emprego público a comunidade saiba quem são as pessoas 
que  trabalham no serviço público, então eu vejo assim um pedido de informações normal, e digo 
mais, eu até acho que, na minha opinião, que os cargos de confiança, essas pessoas, os nomes 
dessas pessoas, deveriam estar fixados lá no saguão da prefeitura Municipal, para que a comunidade 
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saiba quem são os nossos servidores públicos municipais, nada mais justo, e nenhum problema, 
acredito que o senhor prefeito na administração não tem, com certeza, o que esconder em termos de 
nomes, então nós queremos apenas isso, saber quais os cargos existentes, quais os cargos que 
estão realmente colocados, quem são essas pessoas da nossa comunidade, um pedido de 
informação simples, objetivo, acredito eu que terá a aprovação desse plenário, era isso senhor 
presidente, senhores vereadores, com bastante brevidade, acredito que o próprio pedido justifica-se 
por si, obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir Vereador 
Antonio Azir, bancada do PTB; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores vereadores, a 
Ana, aos funcionários dessa casa, ao seu Almiro, nossa saudação, o pedido do Vereador Adroaldo 
De Carli, de informações, subscrito pelo Vereador Vilson Paese, a respeito dos cargos de comissões, 
o ano passado já veio para essa casa os cargos em comissão inclusive incluindo os CIEEs, toda a 
relação dos cargos, claro que há alguma alteração, é normal, alguém seja exonerado, outros sejam 
nomeados, mas eu vejo até uma inconstitucionalidade no pedido, porque nossa constituição prevê 
que não pode ser publicado o salário individual do servidor, o nome do servidor e o seu salário, isso 
pode gerar até uma ação de dano moral, também entendemos que o índice de comprometimento 
com a folha de pagamento ele está no balanço anual do município e também foi prestado contas 
nesta casa, pelo município pela obrigação da lei de responsabilidade fiscal, quando infelizmente 
nenhum vereador participou dessa audiência pública, então se nós tivéssemos participado, 
poderíamos ter argüidos todas as nossas dúvidas, e certamente teríamos o conhecimento sobre 
esses percentuais e hoje não precisaríamos estar com esses pedidos de informação, outra questão, 
que no direito publico, há o chamado poder discricionário, onde o prefeito nomeia e exonera os 
cargos em comissão, sem dar qualquer explicação, isso a lei assegura à ele esse direito, ele não tem 
que dizer porque nomeou ágüem ou porque exonerou alguém, e não existe nenhum cargo que esteja 
nomeado que não foi criado a lei por esta casa, todos os cargos em comissões, se estão nomeados 
ou se existe o cargo é porque essa casa aprovou estes cargos, então por todos esses motivos, eu 
voto contrário a esse pedido, porque entendo que todas as informações os vereadores já possuem e 
as que não possuem é de poder do executivo, e todos os vereadores podem ir às repartições, as 
secretarias, aos departamentos, até conversarem com as pessoas, quem é cargo de comissão, ver o 
atendimento que estão dando, ver se o povo está bem servido, enfim o vereador deve participar do 
dia a dia da administração pública, deve sim verificar o serviço prestado à nossa comunidade, que 
tanto o funcionário comissionado como o concursado deve sim prestar um bom serviço a nossa 
comunidade, eu sempre defendi e defendo que o cargo de comissão deve dar exemplo aos demais, 
deve ser o que mais trabalha, aquele que realmente defende a administração prestando um bom 
serviço, obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir 
Vereador Cláudio Santos, bancada do PSDB; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, colegas 
vereadores, Ana da rádio Gazeta, obrigado por participar da reunião, para poder transmitir a 
comunidade aquilo que é aqui transmitido, com relação a esse pedido de informação, até gostaria de 
justificar, estou aguardando uma ligação importante, particular, já que existe dentro dessa casa uma 
lei de um vereador, impossibilitando nós vereadores de atendermos telefones celulares em plenário, 
estou pronto a atender essa ligação e não gostaria de me retirar da presidência por isso lhe passei os 
trabalhos, apenas para justificar, mas eu não posso deixar de vir a essa tribuna, para dizer que está 
mais do que discutido, debatido, essa questão de cargos de confiança, já existem respostas de 
pedido de informação que vieram a esta casa, já foram colocados nomes de pessoas, os cargos que 
existem, comprometimento da folha, e eu vou repetir, algo que eu disse há alguns meses atrás ao 
Vereador Adroaldo De Carli, como líder do governo eu até agradeço a sua preocupação com o 
executivo, mas eu acredito que  se até agora, nada foi, tanto o tribunal de contas, quanto da 
promotoria pública que está em cima dos atos executivos e também do legislativo, nada foi apontado 
de mais grave com relação ao executivo, é obvio que ele tem os seus cuidados, não estou dizendo 
que o senhor está levantando suspeita, de forma alguma, mas eu acredito que ele sabe exatamente o 
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que está sendo feito, inclusive, nós temos cópia, como líder do governo, apenas para ilustrar, a 
questão da sindicância, daquele motor comprado na ambulância, onde após o termino da sindicância, 
por determinação ou aconselhamento da Sindicância, o prefeito está mandando a promotoria pública, 
ao judiciário para que tome as providencia cabíveis conforme o resultado da sindicância, acredito que 
não estaria o senhor prefeito fazendo algo irregular, no que diz respeito à folha, no que diz respeito à 
nomeação, senão obviamente ele estaria preocupado com isso, mas não está, também convido, 
conforme o Vereador Antonio Azir disse, aos demais vereadores que fossem até os locais onde tem 
duvida, e que tirem suas duvidas, certamente é aberto, isso está na constituição, é aberto ao público, 
às repartições do executivo e que se  peças essas informações diretamente, averigúem, já que dizem 
tanto nesta tribuna que o vereador tem que legislar, tem que fiscalizar, é uma forma de fiscalizar, indo 
até o local, averiguando em loco aquilo que está acontecendo, tirando suas próprias dúvidas, acredito 
que aquilo que está sendo feito no momento tem a responsabilidade do senhor prefeito que sabe 
exatamente aquilo que esta sendo feito, e daqui a pouco vai aparecer mais pedidos de informações 
referentes a nomes, referentes a salários, referentes, coisas que já vieram para essa casa, só para 
justificar, senhor presidente, essa questão e também a minha solicitação para que o 2º vice-
presidente viesse assumir este local, seria isso; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em 
discussão, para discutir Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, 
senhores vereadores, pessoas que assistem a reunião na casa do povo na manhã de hoje, 
especialmente a imprensa, a rádio Gazeta, os novos jurídicos dessa casa, a nova diretora de 
expediente a Luli, pela primeira vez neste ano que me pronuncio, e a minha vinda aqui é para 
defender o pedido de informação do Vereador Adroaldo De Carli e do Vereador Vilson Paese, dizer 
que o vereador quando é eleito uma das maiores funções dele é fiscalizar os atos do Poder 
Executivo, quando o vereador fala no pedido de informação, tenho certeza que ele não fala somente 
em cargos de confiança, contratos de CIEE, nós temos que fiscalizar, época de eleição é época de 
contratar, todos os prefeitos, não é só de Carazinho, toda a região contrata, todo estado, todo país 
contrata, nós dessa casa temos obrigação de fiscalizar os contratos, não somente do CIEE, mas 
também outros contratos que eu sei que tem vias cooperativas, e a gente tem que fiscalizar, é 
obrigação do vereador, então eu vou votar a favor, presidente, desse pedido de informação, sei que a 
oposição tem tentado passar, requerer informações via prefeitura não tem conseguido o intento, 
porque existe uma blindagem muito grande da situação aqui e isso é normal num processo 
democrático, mas eu não aceito como vereador de oposição, porque eu acho que o povo tem que 
saber o que acontece em qualquer repartição pública, aquele povo que paga impostos, dizer mais 
senhor presidente, aproveitando o gancho, um pedido que eu fiz a mesa diretora, e o Vereador 
Adroaldo De Carli, sobre o Plano Diretor, que entrou dia 28 de dezembro nesta casa, e já está para 
ser votado amanhã, nunca na história  houve uma pressa tão grande como essa para a votação do 
plano diretor, eu espero, eu sei que o executivo teve um ano que fez audiências e fez audiências, 
mas é um dever também desta casa, também fazer audiência e também questionar, os jurídicos 
novos tem que estudar o plano diretor, um a parte Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir;  
vocês foram muito felizes na indicação do requerimento, porque até quando eu recebi agora na 
comissão de justiça e finanças eu até separei esses três projetos justamente para dar esse parecer, 
para que não se vote na reunião de amanhã, porque é um projeto que depende de um debate amplo, 
estudo amplo, tanto dos vereadores, quanto dos jurídicos da casa, e creio eu que também da 
realização de uma audiência pública, tem o meu apoio e inclusive o meu parecer será neste sentido 
também, obrigado; Vereador Felipe Sálvia; muito obrigado, ainda bem que entenderam os 
vereadores da comissão de justiça porque não é justo, que um projeto de tamanha envergadura, 
como é o plano diretor, que se meche num plano diretor em 10, 12 anos, e essa casa que fez 
audiência pública para praça, para rua, hoje um plano diretor que é imenso, que muda toda a 
estrutura da nossa cidade, os engenheiros não possam opinar, a comunidade não possa opinar, nós 
vereadores não possa opinar, fico contente com o líder do governo, com o presidente da comissão de 
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justiça que já fizeram justiça, não votando amanhã, não é Vereador Adroaldo De Carli ? obrigado; 
Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir Vereador Paulino de 
Moura, bancada do PTB; Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, senhores vereadores, 
servidores da casa, nosso querido amigo Ricardo Xavier, de muitos anos na nossa infância, jogando 
no velho farroupilha, o Trombeta, a nossa amiga e eterna prefeita Luli, que assume os trabalhos na 
casa, a minha indicada, a Ana, pela rádio Gazeta, parabéns Ana, que você mais uma vez demonstra 
que você está trabalhando para dar a nossa comunidade as informações necessárias,  a imprensa 
tem que fazer isso e tem que estar presente aqui, vendo, ouvindo os dois lados para que possa levar 
para a nossa comunidade, eu digo, indicada minha pessoal, entendo que você é uma jornalista que 
tem se esforçado, para que a comunidade conheça a câmara na sua essência, parabéns para ti, 
referente ao pedido de informação, senhor presidente, senhores vereadores, eu quero dizer que 
muito bem disse o Vereador Antonio Azir, quanto à privacidade dos salários dessas pessoas, dos 
nomes dessas pessoas, e dizer o quão bom é a dinâmica da política, quão bom é estar nesta tribuna, 
porque o Vereador Felipe Sálvia, agora saiu do plenário, conhece bem a administração pública, 
porque ele foi governo, ele indicou via CIEE, indicou via cooperativa, ele sabe tudo, antes podia 
indicar, agora não pode indicar, então qual é a verdade, o que é verdade, o que deixa de ser verdade, 
eu entendo que ele deveria fazer isso, quando estava no governo e daí que os pedidos de informação 
passassem aqui, eu acho que entendo a preocupação do Vereador Felipe Sálvia, mas ele esteve lá, 
ele sabia como funciona, até porque foi diretor das centrais elétricas, o senhor sabe como funciona 
uma indicação de CIEE< como funciona uma indicação de cooperativa, eu entendo Vereador Felipe 
Sálvia a sua preocupação  e dos demais colegas, mas nós temos que dar privacidade para as 
pessoas, principalmente na sua remuneração, eu acho que esse pedido não vem de encontro à 
legalidade, de encontro às coisas corretas na vida pública, seria isso, senhor presidente, senhores 
vereadores, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem, suplente não vota,  rejeitado por dois votos a um o pedido de 
informação, Vereador Felipe Sálvia, eu não me manifestei até agora sobre o pedido de informação, 
gostaria que vossas excelências permitissem, até para não usar a tribuna, questão de ordem 
Vereador Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De Carli; nós entendemos que como o Vereador 
Luiz Leite não está presente, evidentemente que o suplente do PDT, seria o Vereador Felipe Sálvia, o 
Vereador Felipe Sálvia votou a favor deu 2 a 2, claro o Vereador Felipe Sálvia é suplente da bancada 
do PDT, como o Vereador Luiz Leite não está, é a nossa visão, nós entendemos, o jurídico está aí 
para tirar essa duvida, de uma maneira tranqüila, Vereador Luiz Leite não está, vossa excelência o 
presidente, evidentemente que o suplente seria da bancada do PDT, Vereador Felipe Sálvia, que está 
presente; Presidente Vereador Vilson Paese;  questão de ordem Vereador Cláudio Santos; 
Vereador Cláudio Santos; até também Vereador Adroaldo De Carli é o meu entendimento, não sou 
o dono da verdade, até porque diz o regimento interno que deverá ser convocado o suplente, só que 
o Vereador Felipe Sálvia foi eleito no ultimo dia 21 quando a eleição das comissões, inclusive da 
comissão representativa, como vereador suplente do Vereador Vilson Paese, tem isso em ata, e está 
aqui a lista do que foi retirado da ata como cada vereador com seu respectivo suplente, inclusive não 
consta o Vereador João Mafalda, que não é suplente, porque o Vereador Jaime Fragoso é suplente 
do PSDB, então o regimento interno deve ser mudado, mas segundo o regimento interno, elege-se o 
suplente, os suplentes estão em ata e estão colocados aqui na lista, se vossa excelência quiser 
observar; Presidente Vereador Vilson Paese; senhores vereadores, antes da questão de ordem do 
Vereador Adroaldo De Carli, do Vereador Cláudio Santos, eu ia pedir as vossas excelências 
permissão de falar, aqui da mesa, para não ir à tribuna, informação que eu recebi, antes de eu sair de 
Carazinho quinta-feira de tarde, quinta-feira por parte da manhã, de que até no dia de hoje não viriam 
às informações, mas o setor competente coloca, para o Vereador Adroaldo De Carli, Vereador Felipe 
Sálvia e os demais colegas vereadores, o departamento para dar todas as informações na quarta-
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feira agora, se os vereadores entenderem estou convidando para ir comigo a prefeitura, nome por 
nome, situação por situação, que eles vão nos passar, só quero deixar registrado isso aqui, e nesse 
momento estou presidindo a reunião, por delegação do 1º vice-presidente Vereador Cláudio Santos, 
que eu presidisse parte dessa reunião, então nós vamos ter todas as informações, e se os 
vereadores entenderem, analisarem, e acharem que as informações não vêm a contemplar todo o 
pensamento dos edis, aí nós entraremos com um novo pedido, numa outra oportunidade, e num outro 
momento, nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus declaro encerrada a presente 
reunião convocando os vereadores, para a próxima reunião extraordinária para o dia 15 de janeiro de 
2008 as 11:00 horas, neste mesmo local, o nosso bom dia a todos, nosso abraço a todos.  
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