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Ata da Reunião Ordinária do dia 11  de fevereiro de 2008.......Ata 09  
  
 
Presidente Vereador Cláudio Santos Havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus declaro 
aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal de vereadores do dia 11/02/08; 
Convido o Vereador Felipe Sálvia para proceder um trecho da Bíblia e convido a todos para ficar em 
pé; (leitura da bíblia);Presidente Vereador Cláudio Santos coloco em apreciação a ata da reunião 
representativa do dia 15 de janeiro de 2008, da reunião extraordinária do dia 18 de janeiro de 2008,  da 
reunião representativa realizada no dia 28 de janeiro de 2008 e reunião extraordinária realizada no dia 
28 de janeiro de 2008, convido o Senhor Secretário Vereador Adroaldo De Carli para que assuma os 
trabalhos de secretariado em a doc para que faça a leitura da convocação do vereador suplente Marcos 
Soares Vereador Adroaldo De Carli convocação dirigida  ao vereador suplente Marcos Soares  da 
bancada do PTB, Prezado Senhor: Pelo presente, estamos CONVOCANDO Vossa Senhoria para 
assumir na Câmara Municipal de Vereadores, nos dias 11/02/2008 e 14/02/2008, tendo em vista pedido 
de licença do Vereador Paulino de Moura, por motivo de saúde, conforme dispõe Regimento Interno, 
art. 11, inciso II, alínea e, desta Casa. Sem outro motivo, colhemos o ensejo para renovar nossos 
protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente Vereador Luiz Leite Presidente da 
Câmara de vereadores acompanha o pedido do Vereador Paulino de Moura da dispensa e o seu atestado 
medico de saúde Presidente vereador Cláudio Santos convido o secretario para que para que faça a 
leitura da convocação do vereador suplente Luiz Sandri Vereador Adroaldo De Carli correspondência 
de convocação dirigida ao vereador Luiz Sandri suplente da bancada do PDT Prezado Senhor: Pelo 
presente, estamos convocando Vossa Senhoria para assumir na Câmara Municipal de Vereadores, do 
dia 08/02/2008 ao dia 17/02/2008, tendo em vista pedido de licença do Vereador Luiz Leite, presidente 
desta Casa, que assumirá no lugar do Prefeito nesta data, conforme dispõe Regimento Interno, art. 11, 
inciso II, alínea e, desta Casa.  Sem outro motivo, colhemos o ensejo para renovar nossos protestos de 
elevada estima e distinta consideração.  Atenciosamente Vereador Luiz Leite Presidente, Presidente 
vereador Cláudio Santos solicito ao secretario para que faça a leitura do expediente da presente 
reunião; Secretário Vereador adroaldo de Carli; expediente para reunião ordinária do dia 11/02/08: 
Of. do Ministério da Educação informando repasse de verbas no valor de R$ 1187.965,22.Of. do 
Ministério da Saúde informando repasse de verbas no valor de R$ 1.162.948,24.Of. Circular n° 
001/008 da Câmara Municipal de Coqueiros do Sul informando a composição da nova Mesa Diretora 
para o exercício de 2008.Of. Circular n° 001/008 da Câmara Municipal de Campos Borges o qual 
informa a composição da mesa diretora para o exercício de 2008.Of. Circular n° 006/008 da Câmara 
Municipal de Boa Vista do Incra informando a composição da nova mesa diretora para os trabalhos de 
2008.Ofício do Sr. Abdel Karim Musa Tamimi agradecendo em nome pessoal e em nome da 
Comunidade Palestina pelo pronunciamento alusivo à data de 29 de novembro – Dia Internacional de 
Solidariedade ao Povo Palestino. Of. 028/08 Administração do HCC  encaminha cópia dos balancetes e 
demonstrativo do resultado operacional relativos ao período de janeiro à outubro de 2007, bem como o 
demonstrativo dos  custos globais do mesmo período. CONSULTRE convite para curso de prática de 
redação oficial e elaboração de relatórios e pareceres técnicos de 24 a 28 de março. Curso para 
cerimonial, protocolo e organização de eventos, no mês de abril. ABRASCAM convida para 
divulgação das ações legislativas.  De 20 a 22 de fevereiro. IBRAP convida para curso teórico e prático 
sobre redação, para sindicância e processo administrativo, demonstrativos contábeis na administração 
pública estrutura e análise, departamento pessoal e serviço público, atualização da Lei Orgânica do 
Município e do Regimento Interno da Câmara Municipal. SIBRAM convida para curso básico de 
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direito constitucional e administrativo, 20, 21 e 22 de fevereiro. Of. Eletrocar cumprimentando e 
desejando ao Vereador Luiz Leite, sucesso na Presidência do Legislativo Municipal. Of. da Sra. Ieda 
Xavier e família agradecendo as manifestações de consideração e pesar externadas no OD 060/08 e na 
reunião ordinária representativa do dia 28 de janeiro de 2008Of. 158/08 do Pecar agradecendo o 
presente Luiz Leite bem como os demais vereadores pelo OD 054/08.Of. 1060/07 da Superintendência 
Regional Norte Gaúcho informando alguns dados do Contrato de Repasse de Recursos do Orçamento 
Geral da União entre a Caixa Econômica Federal e o Município de Carazinho. Of. 36-200/07 da 
Superintendência Regional Norte Gaúcho comunicando a liberação para saques de recursos financeiros 
destinados ao Município de Carazinho. Of. 025/08 do Executivo Municipal comunicando as férias do 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a partir do dia 08 de fevereiro do corrente ano, e em virtude 
do vice-prefeito também se encontrar em férias, o Prefeito Municipal convoca o Vereador Luiz Leite 
para assumir a chefia do Poder Executivo. Of. 026/08 do Executivo Municipal encaminha projeto de 
Lei o qual reconhece como de Utilidade Pública a Escolinha Educacional de Futebol TRIANON. Of. 
027/08 do Executivo Municipal encaminha Projeto de Lei o qual revoga o art. 253 da Lei 
Complementar n° 07/90 – Estatuto dos Servidores Municipais. Of. 028/08 do Executivo Municipal 
encaminha projeto de Lei o qual altera denominação de cargo constante do Anexo I da Lei Municipal 
n° 5.934.Of. 029/08 do Executivo Municipal encaminha projeto de Lei Complementar n° 002/08, o 
qual altera a vigência da Lei Complementar n° 116/07.Of. 030/08 do Executivo Municipal encaminha 
projeto de Lei n° 021/08, o qual autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2008, no valor 
R$ 93.467,60.Of. 031/08 do Executivo Municipal encaminha Projeto de Lei, o qual autoriza abertura 
de Crédito Suplementar no Orçamento de 2008, no valor de R$ 151.375,38. Of. do Sr. Remi João Rigo 
acusando o recebimento do OD 038/08 e agradecendo pela outorga do Título Honorífico Comenda o 
Bombeador. Of. 089/08 CMPP encaminhando relatório das Atividades desenvolvidas pelo CMPP. 
Seriam essas as colocações para o expediente da presente reunião Presidente Vereador Cláudio 
Santos; solicito a seguir o Senhor Secretário para fazer a leitura das indicações apresentadas pelos 
senhores vereadores nesta reunião ordinária desde dia 11 Secretário Vereador Adroaldo de Carli 
Indicações oferecidos pelos senhores vereadores da presente reunião I 200/112/08 Solicitando ao Setor 
Competente para que seja efetuado o conserto do abrigo da parada de ônibus localizada no final da Rua 
Senador Salgado Filho, próximo a empresa B.Muller Gessos, tendo em vista de que em dias chuvosos 
os usuários do coletivo urbano não podem permanecer no abrigo vereador João Mafalda PSDB 
I.199/111/08 Solicitando que sejam efetuadas melhorias no calçamento da Rua Cipriano Luz, devido ao 
grande número de buracos existentes na referida via, estes que vêm causando transtornos aos 
motoristas. Vereador João Mafalda PSDB I.198/110/08 Solicitando que a Secretaria Municipal de 
Obras realize operação tapa buracos na Rua Marques do Pombal, devido ao péssimo estado de 
trafegabilidade com que se encontra vereador João Mafalda PSDB I. 197/109/08 Para que a Secretaria 
de obras realize trabalhos de patrolamento, cascalhamento e compactação na rua travessa Minas Gerais, 
no bairro Oriental vereador Josélio Guerra PMDB I.196/108/08 Reiterando o pedido para que o 
Executivo Municipal realize uma visita técnica na Rua Nenê de Sassi no Bairro Oriental para 
realização de projeto e orçamento quantitativo da pavimentação de paralelepípedos da referida rua e 
trabalho de limpeza da mesma. Josélio Guerra PMDB I.195/107/08 Para que a Secretaria de obras 
realize trabalhos pavimentação asfáltica na rua Mato grosso entre as ruas Alagoas e Silva jardim e na 
rua Ceara entre a Rua Silva Jardim e Mato Grosso no  bairro Oriental. Vereador Deio PMDB I. 
194/106/08 Para que a Secretaria de obras realize operação tapa buracos na Avenida Flores da Cunha, 
enfrente a Ótica visão vereador deio PMDB .I. 193/105/08 indicações vereador Luiz Sandri PDT para 
que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de patrolamento, cascalhamento 
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compactação e limpeza e todas as ruas do Residencial Aparecida. Solicitação dos moradores das ruas. 
Para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de no calçamento da rua Casto Alves 
no bairro Santo Antônio. Para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos 
urgentes em todas as ruas do bairro Dileta. Para que determine a Secretaria de Obras que execute 
trabalhos  de capina e limpeza na rua Padre Luiz Guanella, no bairro São Pedro. Indicações estas do 
vereador Luis Sandri PDT. I. 192/104/08 Solicitando ao setor competente a realização de estudos no 
sentido de realização de podas das arvores, nas proximidades dos cruzamentos e curvas viabilizando 
melhor visão aos motoristas, proporcionando maior segurança   no transito. Vereador Jaime Fragoso 
PSDB I. 191/103/08 indicações do vereador Vilson Paese PDT para que determine a Secretaria de 
Obras que execute trabalhos de  conserto do calçamento da Rua Tíjucas, no bairro Princesa por estar 
em péssimas condições de trafegabilidade. Solicitação dos moradores. Para que determine a Secretaria 
de Obras que execute trabalhos de calçamento ou asfaltamento da Rua Pedro Viau no bairro Santo 
Antônio. Solicitação dos moradores. Para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de 
recapeamento asfáltico da Rua Ipiranga em toda sua extensão. Solicitação dos moradores. Para que 
determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de recapeamento asfáltico da Rua Monte Alegre 
por se tratar de um corredor de ônibus e está em péssimas condições de trafegabilidade. Solicitação dos 
moradores. Para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de conserto calçamento ou 
asfaltamento da Rua Coronel Bordini, trecho compreendido entre a Rua Padre Gusmão e Santos 
Dummont. Solicitação dos moradores. indicações estas do vereador Vilson Paese  PDT I. 190/102/08 
Solicita ao executivo municipal  que determine o setor competente a ampliação do abrigo de ônibus na 
av. pátria em frente ao zaffari pátria vereador Antonio Azir PTB  I. 189/101/08 solicita ao setor 
competente  um redutor de velocidade na av. Flores da Cunha vereador Antonio Azir PTB  I. 
188/100/08 Diversos vereadores solicitam para que o Executivo Municipal inclua na portaria 2008 do 
processo licitatório para contratação da empresa prestadora do serviço de transporte coletivo do 
município para que estude a possibilidade de: Desenvolver um convênio com as universidades de nossa 
cidade, criando postos de venda de vale transporte nas livrarias e ou secretarias das universidades (UPF 
e ULBRA).Viabilizar também na área central um posto de venda de passagens e sanitários aos usuários 
do transporte coletivo na Praça e Terminal Iron Albuquerque. Estudos com finalidade de implantar 
novas linhas de ônibus para: diversos bairros de nossa cidade. Viabilizar de novas linhas e horários 
para os Bairros Fábio, Bairro Nossa Senhora Aparecida após as 18:50 horas e linhas para as 
universidades. Viabilização de novas linhas de ônibus em vários passando pelas Ruas Marechal 
Floriano e Alexandre da Motta, entrando na Avenida Pátria e passando em frente à nova Sede 
Administrativa das Centrais Elétricas de Carazinho – ELETROCAR; Colocar mais ônibus em 
circulação nos horários de pico vereadores Adroaldo de Carli, Cláudio Santos, Jaime Fragoso, Marcos 
Soares, Antonio Azir, Josélio Guerra , Luis Sandri e Vilson Paese I. 187/099/08 Solicitando ao setor 
competente a substituição de telhas quebradas, no abrigo de parada de ônibus localizado na rua Sarandi 
bairro Fay vereador Jaime Fragoso PSDB I. 186/098/08 Solicitando a secretaria de obras melhorias  na 
pavimentação da rua Pe. Gusmão, bairro Fay vereador Jaime Fragoso PSDB I. 185/097/08 Solicitando  
a secretaria de obras  a realização de patrolamento cascalhamento e compactação da rua Belo 
Horizonte, no bairro hípica  vereador Jaime Fragoso PSDB, I. 184/096/08 Solicitando a secretaria de 
obras  a realização de tapa buracos em toda a extensão pavimentada  da rua Fernando Ferrari, no bairro 
Conceição vereador Jaime Fragoso PSDB I. 183/095/08 Solicita a secretaria de obras para que realize o 
trabalho de patrolamento,  cascalhamento e compactação da rua  Andrades Neves  em toda a sua 
extensão, no bairro Floresta pois a rua encontra-se intrafegável devido aos imensos buracos  vereador 
Cláudio Santos PSDB I. 182/094/08 Solicita à Secretaria de Obras para realize patrolamento, 
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cascalhamento e compactação da Rua Xavantes (Trecho de Estrada de chão) Bairro Conceição. Pois o 
mesmo encontra-se com muitas valetas tornando-se intrafegável. Vereador Cláudio Santos PSDB I. 
181/093/08  Solicita à Secretaria de Obras para realize patrolamento, cascalhamento e compactação da 
Rua Guaicurus esquina Rua: Senador Salgado Filho Bairro Conceição, pois o mesmo encontra-se com 
muitas valetas na rua tornando-se intrafegável vereador Cláudio Santos PSDB I. 180/092/08 Solicita 
para o executivo municipal estude a possibilidade de doação de área para a construção de pavilhão  no 
residencial aparecida vereador Marcos Soares PTB I. 179/091/08 Solicita ao setor competente serviços 
de patrolamento cascalhamento e compactação no residencial aparecida vereador Marcos Soares PTB I. 
178/090/08 Solicita ao executivo que determine ao setor competente para a colocação de lixeiras em 
diversas localidades  abaixo relacionadas, diversas ruías de nossa cidade  vereador marcos soares PTB 
I. 177/089/08 Solicita ao executivo municipal  que determine ao setor competente  a possibilidade da 
construção de  uma praça no bairro brandina vereador Marcos Soares PTB I. 176/088/07 Solicita ao 
setor competente que faça-se a colocação de meio fio  na rua Ipiranga, baixada da hípica vereador 
Marcos Soares PTB  I. 175/087/08 Solicita  ao executivo municipal que determine ao setor competente  
abrigos de ônibus mais precisamente nas ruas Artur  dill e na rua Jose Biachi,  esquina com a Fortaleza 
vereador Marcos Soares PTB, I. 174/086/08 Solicita ao executivo que determine ao setor competente  a 
colocação de redutores de velocidade  ou lombada  na rua dona Julia,  no bairro Santo Antonio 
vereador Marcos Soares PTB I. 173/085/08 Solicita ao executivo municipal  que determine ao setor 
competente  a colocação d redutores de velocidade  ou lombada na rua  Giusep Garibaldi   no bairro 
vila rica vereador Marcos Soares PTB I. 172/084/08 Solicita ao executivo que determine ao setor 
competente  ao departamento de transito para que seja feito o trabalho de panfletagem vereador Marcos 
Soares PTB I. 171/083/08 Solicita para que o Executivo Municipal disponibilize auxílio financeiro para 
a Associação dos Moradores do Bairro Sassi para dar início à construção das quadras de futebol e vôlei 
no terreno localizado na rua Prudente Morais esquina com a rua Pe. Réus, Bairro Sassi. Solicitação dos 
moradores; vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 170/082/08 Solicita com urgência para que o 
Departamento de Trânsito após fechamento de alguns retornos na área central realize trabalhos de 
fiscalização em horários de congestionamento e maior fluxo de veículos em horários de pico no 
entroncamento da Avenida Flores da Cunha com a Rua Antonio Vargas. Solicitação dos motoristas e 
pedestres; vereador Adroaldo de Carli  PMDB I. 169/081/08 Solicita com urgência para que o 
Departamento de Trânsito coloque placas de sinalização junto ao semáforo e no canteiro central de 
retorno proibido ou que pode fazer retorno na Avenida Flores da Cunha frente à Loja Volpato. Esta 
muito confuso o trânsito nesta região devido a falta de sinalização e fiscalização por parte dos fiscais de 
trânsito. Solicitação dos motoristas vereador Adroaldo de Carli PMDB I. 168/080/08 Solicitando ao 
Executivo Municipal para que providencie com a máxima urgência possível a poda dos galhos de 
árvores localizadas nos canteiros centrais da Av. Flores da Cunha, nas proximidades de onde foram 
instalados novos semáforos, pois os galhos dificultam a visibilidade, a exemplo do que ocorre no 
semáforo localizado na esquina da Av. Flores da Cunha, com a Rua Marcílio Dias. Vereador Felipe 
Salvia PDT I. 167/079/08 Solicita ao setor competente a limpeza de praças nos bairros sommer  e 
profelurb sommer vereador Cláudio Santos PSDB I. 166/078/08 Solicita ao setor competente com 
urgência  a limpeza da praça da cohab no bairro Ouro Preto  vereador Cláudio Santos PSDB I. 
165/077/08 Solicita ao executivo que estude a possibilidade de colocar a disposição da comunidade  
gabinete odontológico junto ao  ambulatório municipal vereador Cláudio Santos PSDB, I. 164/076/08 
Que o executivo estude a possibilidade de diminuir o tempo de sinal vermelho  que se encontram na av. 
Flores da cunha  solicitação de diversos cidadãos vereador Cláudio Santos PSDB I. 163/075/08 Solicita 
a secretaria de obras para que realize melhorias  em alguns trechos  da estrada que liga carazinho a 



 5 

Xadrez vereador Cláudio Santos PSDB I. 162/074/08 Solicita a secretaria de obras a limpeza e capina  
do matinho da viação ferra  na rua Paulo Coutinho  e rua Marechal Floriano, pois o mato esta 
avançando no sentido  para a rua e contribuindo para  a proliferação de ratos  e outros bichos vereador 
Cláudio Santos PSDB I. 161/073/08 Solicita a secretaria de obras concerto  do cordão de calçadas 
localizadas na rua Anita Garibaldi  pois o mesmo encontra-se quebrado  pois em dia de chuva a água 
invade  o passeio publico Vereador Cláudio Santos PSDB I. 160/072/08 Solicita ao executivo 
municipal que estude a possibilidade  mesmo com custo reduzido oferecer prótese dentária aos carentes  
vereador Cláudio Santos PSDB I. 159/071/08 Solicita a secretaria de obras que  realize com urgência  a 
instalação de um bueiro  na rua Neo Leons  em frente ao silo do chinês pois o mesmo encontra-se em 
estado de perigo aos moradores e aos  ônibus da cidade  que passa por esse buraco segue anexo foto do 
local vereador Cláudio Santos PSDB I. 158/070/08 Solicita a secretaria de obras para que realize com 
urgência   o trabalho que julgar ser necessário para o fechamento da valeta  localizada na rua Santa 
Catarina  de laborie  esquina com a rua Valeriano  Vitor oliveira próximo  ao nº 110, pois o mesmo 
encontra-se em situação de risco aos moradores do local segue foto em anexo solicitando ao executivo 
municipal vereador Cláudio Santos PSDB I. 157/069/08 Solicitando ao Executivo Municipal para que 
providencie uma audiência pública relacionada às mudanças efetuadas no trânsito de nossa cidade, em 
razão de que foram mudanças drásticas, que estão deixando os motoristas completamente perturbados, 
confusos, e em muitos casos, furiosos, causando assim acidentes diários, inclusive com morte, como 
ocorreu no último final de semana vereador Felipe Salvia PDT seriam estas sr, presidente as indicações 
dos senhores vereadores para a presente reunião Presidente Vereador Cláudio Santos; Solicito ao 
secretário Vereador Adroaldo De Carli que faça a leitura dos requerimentos apresentados nesta noite 
pelos vereadores; Secretário Vereador Adroaldo De Carli requerimentos apresentados pelos 
senhores vereadores para a reunião R. 224/031/08 Requerimento para criação  de Comissão 
Parlamentar de inquérito. Sr. Presidente Srs vereadores, os vereadores abaixo assinados requerem, na 
forma regimental, que após aprovado em plenário, seja criada Comissão Parlamentar de Inquérito, nos 
termos do art. 61 do regimento interno e art. 46 § 2º, da lei orgânica Municipal, em face do Vereador 
Josélio Guerra, por fato ocorrido em seu estabelecimento comercial, registrado no boletim de 
ocorrência nº 640/2008, que relata ter o edil desviado energia elétrica, por  meio de artifício ou fraude, 
causando prejuízo para a distribuidora eletrocar – empresa publica de capital majoritário do município 
de Carazinho – e detentora de concessão publica. Desta forma, o vereador por esta e sob investigação 
pelo furto de energia elétrica, em prejuízo a distribuidora, fato capitulado com crime no código penal, 
comportamento que não se coaduna com a retidão na vida publica e deve ser o norte os representantes 
do Poder Legislativo Municipal, deve ser objeto de investigação por essa colenda câmara.  O boletim 
de ocorrência nº 640/2008, documento de registro publico, segue anexo para embasar o presente pedido 
de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o caso e possível desvio de 
conduta do edil e quebra de decoro parlamentar. Com urgência sala de reuniões Antonio Libório 
Berwian, em 11 de fevereiro de 2008 Vereador Antonio Azir PTB, Vereador Cláudio Santos PSDB, 
Vereador Jaime Fragoso PSDB,  Vereador Marcos Soares PTB, R. 223/030/08 Requerimento pedido de 
informação senhor presidente, colegas vereadores  o vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental  que depois de lido em plenário  e com aprovação deste seja enviado oficio ao senhor 
Prefeito Municipal  com o seguinte pedido de informação:conforme provas de arquivos em anexo 
Foram derrubadas centenas de arvores de pinus eucalipto e nativas junto à área do Parque Municipal 
João Alberto Xavier da Cruz. Quem autorizou o corte destas árvores? encaminhar cópia da licença para 
derrubada das árvores, conforme determina a Lei Ambiental. Qual o local onde a referida madeira foi 
depositada logo após o corte das árvores? Se foi cerrada à madeira, transformada em tábuas, para onde 
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a mesma foi levada? (citar os lugares) Qual a finalidade de serem derrubadas tantas árvores em uma 
área de preservação ambiental? Qual seria o plano de aplicação desta madeira? Porque essa madeira foi 
retirada em vários focos (lugares) dentro da área de preservação? Qual a quantidade de madeira que 
deu entrada na Secretaria Municipal de Assistência Social? e essa madeira foi entregue ao Sr. Mauricio 
Leirias, para ser encaminhada a Secretaria de Assistência Social, relacionar quem foram os 
beneficiados com a doação desta madeira, listando nome e endereço dos beneficiados e a quantidade de 
madeira entregue aos mesmos com a respectiva data de entrega.  A Eletrocar também efetuou o corte 
de árvores no referido local? com autorização de quem? se houve o corte, por parte da Eletrocar, para 
onde a mesma levou as madeiras após terem sido cortadas? qual o destino dado às mesmas? O Parque 
Municipal João Alberto Xavier da Cruz, é uma área de preservação ambiental, para proteção e 
procriação do papagaio “charão” raça em extinção, que se reproduz no local. As Áreas de Preservação 
são áreas nas quais, por imposição da lei, a vegetação deve ser mantida intacta, tendo em vista garantir 
a preservação dos recursos hídricos, da estabilidade geológica e da biodiversidade, bem como o bem-
estar das populações humanas. O regime de proteção das áreas de preservação é bastante rígido: a regra 
é a intocabilidade, admitida excepcionalmente a supressão da vegetação apenas nos casos de utilidade 
pública ou interesse social legalmente previstos. Não é possível que em uma época em que tem-se 
valorizado tanto o Meio Ambiente, procurando preservar  e proteger áreas que possam contribuir com a 
valorização da natureza vejamos iniciativas por parte de um Poder Público que vem a afrontar de forma 
tão grotesca um lugar que é patrimônio público para nossa cidade, afinal de contas muito pouco se faz 
para tornar o local visitável e agora resolvem simplesmente destruí-lo aos poucos, devastando-o através 
do corte de árvores que vem sendo preservadas ao longo de décadas. Isto ao nosso ver constitui-se em 
crime ambiental, e acho que não estamos errados, porque qualquer pessoa que queira cortar uma 
árvore, por mais que seja dentro dos domínios de sua propriedade, precisa de autorização do órgão 
responsável pela preservação ambiental, ou do contrário pode responder na justiça por seus atos, então, 
que os verdadeiros culpados por essa agressão a natureza sejam identificados e devidamente punidos, 
conforme o que determina a Lei. Vereador Felipe Salvia PDT e vereador deio PMDB segue anexo 
fotos. R. 222/029/08 Requerimento pedido de informação  sr. Presidente srs. Vereadores o vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental  que depois de lido em plenário  e com aprovação deste 
seja enviado oficio ao senhor Prefeito Municipal  com o seguinte pedido de informação  direcionado a 
eletrocar Houve por parte da ELETROCAR a contratação de alguma empresa para fazer o Plano de 
Cargos e Salários dos cargos da empresa? Se houve tal contratação, informar qual a empresa 
contratada, se a mesma foi feita com licitação ou com dispensa de licitação? Se houve dispensa de 
licitação, informar o motivo pelo qual se deu tal dispensa; Qual o valor do serviço contratado? 
Encaminhar cópia do contrato e da dispensa de licitação, se houve; Nosso pedido de informações 
justifica-se pelo fato de que fomos informados de que a ELETROCAR contratou a FATEC (Fundação 
de Apoio, Ciência e Tecnologia) ou a sua sucessora, a Fundação para o Desenvolvimento e o 
Aperfeiçoamento da Educação e da Cultura (Fundae), ligadas a UFSM, envolvidas no escândalo da 
fraude do DETRAN/RS. Quando tais informações nos chegaram, causaram-nos espanto pelo fato de 
que a nossa ELETROCAR, havia contratado também sem licitação uma empresa que possui péssimos 
antecedentes pelo fato de que foi envolvida neste grande escândalo que envolveu um órgão do Governo 
do Estado do RS, e isso é inadmissível, pois uma empresa sem credibilidade não pode ser contratada 
para tratar dos interesses dos funcionários da Eletrocar que pertence ao povo de Carazinho e é motivo 
de orgulho para todos nós carazinhenses. Porque para outras coisas de menor importância não há 
dispensa de licitação? Vereador Felipe Salvia PDT R. R. 221/028/08 Requerimento pedido de 
informação senhor presidente, colegas vereadores o vereador abaixo assinado solicita na forma 
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regimental que depois de lido em plenário  e com aprovação deste seja enviado oficio ao senhor 
Prefeito Municipal  com o seguinte pedido de informação: Desde o início da coleta de lixo, quando a 
atual concessionária ganhou a licitação e até o presente, quanto a Prefeitura pagou mensalmente a 
Conesul, pelos serviços contratados da coleta, transporte e gerenciamento do Aterro Sanitário, 
incluindo-se a Coleta Seletiva de Lixo, se for o caso. Fornecer cópia da ata da licitação, do contrato e se 
houve algum aditivo, informar o valor e a vigência; Se nos serviços mencionados existem alguma 
contratação de pessoal de execução e apoio terceirizado, em caso positivo fornecer a relação e o custo 
mensal; Qual o custo total, mensal, da coleta de lixo, destinação final e gerenciamento do Aterro 
Sanitário; Se independente dos serviços contratados a Prefeitura tiver mais algum custo adicional, 
inclusive com pessoal, favor relacionar. vereador Felipe Salvia e vereador Joselio Guerra R. 
220/027/08 Requerimento pedido de informação  sr. Presidente srs. Vereadores o vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental  que depois de lido em plenário  e com aprovação deste seja 
enviado oficio ao senhor Prefeito Municipal  com o seguinte pedido de informação Relação completa 
de todo material de construção (tubos, tijolo maciço, tijolo furado, cimento, tinta, areia fina, areia 
grossa, pedra marruada, pedra brita, ferro, madeira) adquirido por cada uma das Secretarias Municipais 
e Eletrocar, desde janeiro de 2007 até a presente data, especificando as compras mês a mês. 
Encaminhar cópia das notas e empenhos de todas as compras efetuadas no período acima descrito; 
Identificar se houve alguma compra com dispensa de licitação e inegibilidade, encaminhando a cópia 
da dispensa ou da inegibilidade; Se foram feitas cartas convites e para que empresas foram distribuídas 
às cartas para compra de material; Justificativa: O autor entende que, a menos que alguém tenha 
alguma coisa a esconder, o presente Pedido de Informações deve ser aprovado por todos os demais 
colegas, pois a maior prerrogativa dos vereadores é fiscalizar os atos do Poder Executivo. Vereador 
Felipe Salvia PDT R. 219/026/08 O vereador abaixo assinado solicita que após aprovação do plenário 
seja enviado oficio ao corpo de bombeiros de Carazinho a pessoa de seu comandante tenente Enio  de 
Souza Vargas convidando-o para comparecer a esta casa  em reunião ordinária  para que ocupe o 
espaço do grande expediente  a fim de expor as condições  que se encontra  essa corporação junto a 
equipamentos e material humano solicitamos que nesta reunião já  fique definida a data . Em 11/02/08 
vereador  Jaime fragoso PSDB  R. 218/025/08 Requerimento a mesa diretora O Vereador abaixo 
assinado, solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário seja confeccionado uma 
PLACA em Comemoração aos 50 anos de atividade do SESC (Serviço Social do Comercio) em nosso 
município, tendo como data dia 15 do corrente. Há referida placa deverá ser entregue na próxima 
reunião ordinária no dia 18.02.2008. Acredito que deva ser reconhecido por esta Casa Legislativa todas 
as atividades já realizadas por esta entidade em nossa cidade. Segue anexo algumas delas. Em 11/02/08 
Vereador Cláudio Santos PSDB R. 217/024/08 O vereador abaixo assinado solicita que após aprovação 
do plenário seja enviado oficio ao comandante da brigada militar o sr. Aderli Maximino dal Bosco para 
que estude a possibilidade de  colocação de policiamento 24 horas  na bairro Floresta, pois é um dos 
bairros mais violentos de nossa cidade  e um posto policial neste referido  bairro  com certeza trará 
mais tranqüilidade  a todos os moradores  deste bairro e arredores 11/02/08 vereador Marcos Soares 
PTB. R. 216/023/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após aprovado em 
plenário  seja enviado oficio a Brasil telecom para que estude a possibilidade  de uma colocação de 
telefone publico  no residencial aparecida mais especificamente  na rua Santos Dumont,  esquina com a 
rua Fortaleza, pois é de imensa necessidade  o mais breve possível a colocação desse referido telefone. 
Todos os moradores precisam se locomover para longe até o outro orelhão, pois nesta área não existe 
orelhão. Assim sendo este pedido tem urgência para melhor atender a população deste referido 
residencial em 11/02/08 vereador marcos Soares PTB R. 215/022/08 O vereador abaixo assinado 
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solicita na forma regimental que após aprovado em plenário  seja enviado oficio a Empresa América 
Latina Logística do Brasil S/A – ALL, operadora logística de transporte ferroviário com sede na Rua 
Emílio Bertolini, nº. 100 Bairro Cajuru, Curitiba – Paraná.  Solicitando a mesma para que realize a 
limpeza, capina e roça de matos e inços em toda a extensão aos arredores dos trilhos da ferrovia 
localizada no Bairro Sassi e São Miguel no município de Carazinho. Solicitação dos moradores dos 
bairros mencionados acima. Com estas melhorias reduziria a proliferação de insetos e ratos e ficará 
com um melhor aspecto a ferrovia. Sendo uma responsabilidade corporativa da empresa com a 
comunidade e com o meio ambiente. Além de seguir rigorosos padrões de segurança em suas 
operações, minimizando assim os riscos de acidentes. Vereador Adroaldo de Carli PSDB R. 
214/021/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após aprovado em plenário  
seja enviado oficio ao Gerente da Empresa Glória, solicitando que estude a viabilidade de que volte a 
ter uma parada de ônibus junto a Estação Rodoviária de nossa cidade, que todos os ônibus passem pelo 
local antes de continuar seu percurso, como era antes, pois fomos procurados por muitas pessoas, 
especialmente idosos, que nos solicitaram tal pedido, em razão de que há muito estavam acostumados 
com a parada mais próxima a estação rodoviária, onde inclusive não precisavam atravessar a avenida 
para chega a mesma, facilitando sua condição de idosos, muitas vezes com saúde e condição física 
bastante debilitada. Vereador Felipe Sálvia PDT R. 213/020/08 O vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental que após aprovado em plenário  seja enviado oficio ao liquidante da cohab  de Porto 
Alegre  sr. Jorge Alberto Xavier reiterando o pedido que o mesmo se manifeste  nos informando a atual 
situação que encontram-se os imóveis tidos como mercados, no bairro ouro preto  e bairro sommer em 
Carazinho.Vereador Cláudio Santos PSDB R. 212/019/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental que após aprovado em plenário  seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao 
Presidente da República, ao Ministro do Desenvolvimento Agrário, ao Ministro da Justiça, ao 
Comandante da Brigada Militar de nosso estado, ao Secretário de Justiça e Segurança do Estado do Rio 
Grande do Sul, ao Poder Judiciário de Carazinho, ao Ministério Público, aos Deputados e Senadores 
Gaúchos no Congresso Nacional, manifestando mais uma vez a indignação deste Poder Legislativo 
com relação ao que vem ocorrendo constantemente junto a Fazenda Coqueiros. Acho que é necessário, 
desta vez, IMPLORAR para que sejam tomadas providências no sentido de solucionar o problema 
enfrentado pelos proprietários da Fazenda Coqueiros, que já foi invadida pelo MST 8 vezes e é uma das 
propriedades rurais mais visada pelo movimento. Os vandalismos continuam a ocorrer na fazenda, dia 
após dias são novas investidas do MST, os prejuízos dos proprietários desde as primeiras invasões e 
desde que instalou-se nas proximidades um acampamento do MST são incalculáveis,  abjeato, baderna, 
caça de animais silvestres, cárcere privado, depredação, derrubada de árvores nativas e cultivadas, 
esbulho possessório, furto, homicídio e tentativa de homicídio, incêndios criminosos, mutilação, 
mentira, formação de quadrilha, roubo, sabotagem, tudo de pior pode-se esperar. Sabemos que o MST 
não desiste da fazenda, especialmente pelo fato de que a mesma possui localização estratégica, pois as 
terras fazem divisa com oito municípios e por elas passam duas rodovias, mas se a mesma é 
comprovadamente produtiva, não há motivo algum para efetivar-se a desapropriação, que seria uma 
injustiça descabida com os proprietários, abrindo precedentes para invasões semelhantes em outras 
propriedades produtivas da região. Vamos continuar incessantemente apelando pra o FIM desse 
impasse, esperando que atitudes sejam tomadas para que uma possível desgraça possa ser evitada e 
para que o direito a propriedade seja enfim preservado. Vereador Felipe Salvia PDT seriam esses os 
requerimentos apresentados para a noite de hoje sr. presidente. Presidente Vereador Cláudio Santos, 
antes da leitura, secretário, das moções, queremos nos registramos a presença  da Ana Maria da radio 
gazeta, Simone Ramos correio do povo, Fabiana Gomes jornal diário da manhã, Camila Xavier,  
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Elisiara Kolling, Vera Maria Vargas, sr. Almiro, nata, Eliseu, Chico do sindicato, pastor João Carlos de 
Oliveira,  assembléia de deus Madureira, evangelista Sandro da Silva, Pedro Vasconcelo, Vilmar Daris 
vice-presidente do PDT, Deiber Macedo, Douglas Propodoski, presidente da juventude do PTB, 
Douglas morais, Ivan Cerioli e no decorrer  se mais pessoas estiverem presentes nos faremos menção. 
Passamos neste momento para que o secretario passe a ler as moções apresentadas pelos senhores 
vereadores nesta noite Secretário Vereador Adroaldo De Carli Moções M. 211/046/08 O vereador 
abaixo assinado  na forma regimental  e após submetido ao plenário para apreciação  seja enviado 
oficio ao chefe interino da PRF de Carazinho Sr. ROBERTO ATAIDES WEBER, parabenizando pela 
fiscalização Operação Carnaval/2008. Foi de grande importância à operação que buscou combater o 
excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e o consumo de bebidas alcoólicas reduzindo assim o 
acentuado numero de acidentes com morte e feridos durante o feriado de carnaval. Em 11/02/08 
Vereador Luiz Sandri PDT M. 210/045/08 O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, 
que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando os conselheiros 
tutelares pela atuação na fiscalização da venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos durante o 
feriadão de carnaval. É com grande satisfação que parabenizo os conselheiros que trabalharam 
incansavelmente durante o feriado de carnaval para garantir a segurança e integridade dos jovens 
carazinhenses. Luis Sandri PDTM. 208/043/08 O Vereador abaixo assinado, solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de cumprimentos a 
coordenadora do Projeto Yacamim Sra VERA SUCKAU, parabenizando pela nova oficina “ Yacamim 
on-line”.O projeto é de grande importância para a comunidade carazinhense, pois busca prevenir o 
acesso de nossos jovens ao mundo das drogas e do crime. E a nova oficina proporcionará aos 
participantes uma nova maneira de aprender e se relacionar com o mundo utilizando-se do computador. 
Em 11/02/08 Vereador Luiz Sandri PDT O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que 
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos, parabenizando o 
Casal Patrão do CTG Unidos Pela Tradição Rio Grandense Pedro Américo Messerschimidt e Rosane 
Messerschimidt que deixaram a patronagem da referida entidade tradicionalista. Ao mesmo tempo 
cumprimentos e parabenizando o Casal Airton Krümel e Salete Krümel que assumiram no ultimo dia 
09.02 as rédeas deste CTG. Em 11//02/08 Vereador Cláudio Santos PSDB M. 205/040/08 O Vereador 
abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício parabenizando o sr. Ari Sandri , pelo trabalho exercido pelo  prefeito de  São Bento , 
pelo incansável carinho e dedicação  que prestou durante sete anos  perante a comunidade de São Bento 
pois pessoas como o sr. Ari  e sua família merecem  nosso reconhecimento  em 11/02/08 Vereador 
Marcos Soares PTB M. 204/039/08 O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício  parabenizando a Associação Comercial de 
Carazinho – ACIC, na pessoa do Sr. Presidente Sidnei Olavo Meyer, pela  homenagem recebida em 
Porto Alegre pela Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul 
(Federasul) no final do mês de janeiro de 2008 por completar 90 anos de fundação. Além da data 
histórica, a entidade carazinhense foi reconhecida pelo incentivo ao crescimento comercial e industrial 
do município, bem como pela contribuição para o desenvolvimento do Estado. Nossos parabéns a 
diretoria e demais colaboradores por levar o nome do município a destaque para todo o Estado do Rio 
Grande do Sul. Em 11/02/08 Vereador Adroaldo De Carli PMDB M. 203/038/08 E 207/042/08 O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício  parabenizando o Maratonista carazinhense, na pessoa do Sr. Anselmo 
Souza, pela  conquista do seu 921º troféu no dia 27 de janeiro de 2008 no município de Pelotas – RS 
onde o maratonista conquistou o 1º lugar na etapa de Triathlon competindo na categoria 60 anos, prova 
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essa que foi disputada na Praia do Laranjal. Nossos parabéns por esta nova conquista. Em 11/02/08 
Vereador Adroaldo De Carli PMDB em anexo também  moção de mesmo teor  Vereador Luiz Sandri 
PDT I. 202/037/08  I M. 209/044/08 O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício  parabenizando a Empresa E. Orlando 
Ross & Cia Ltda, na pessoa do Sr. Diretor Presidente Erni Orlando Ross, pela comemoração dos 45 
anos de fundação da empresa neste ano e pela inauguração de mais unidades de recebimento de grãos 
na região de Bom Sucesso município de Não-Me-Toque e São Bento no município de Carazinho. 
Nossos parabéns por mais este investimento estando cada vez mais perto dos seus clientes, que 
representam a maior conquista nesta caminhada de 45 anos, solidez e tradição na produção de sementes 
e na comercialização de cereais. Vereador Adroaldo De Carli PMDB em anexo também  moção de 
mesmo teor  Vereador Luiz Sandri PDT M. 201/036/07 O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício  ao Sr. Guilhermo De 
Luca, Diretor Presidente da COVIPLAN – Concessionária Rodoviária do Planalto S/A, 
cumprimentando-o pelos relevantes serviços prestados a Comunidade de Carazinho e região desde que 
assumiu a Direção da COVIPLAN em nosso município. Merece destaque o trabalho que vem sendo 
desenvolvido ao longo de todos esses anos frente a esta empresa, sempre mostrou-se um profissional de 
infinitas qualidades, entre elas, destacamos sua garra, simplicidade, credibilidade e o compromisso com 
o que faz. Por sua admirável e reconhecida competência foi agora convidado a fazer parte de um 
grande grupo na Capital do Estado, e isso também muito nos orgulha, pois com certeza é sinônimo de 
que o trabalho desenvolvido junto ao Pólo Rodoviário do Planalto, tornando a Coviplan uma empresa 
sólida e reconhecida como uma das empresas mais atuantes e bem estruturadas do estado neste 
segmento, teve resultados positivos. Mesmo sendo um estrangeiro, de nacionalidade Argentina, com 
certeza trabalhou em nossa cidade como alguém que ama esta pátria, fazendo dela seu lar, e onde quer 
que vá levará o carinho deste povo que muito tem a lhe agradecer, pois o trabalho desenvolvido 
também através de programas sociais para a comunidade carazinhense é um destaque de sua gestão 
como Diretor Presidente da Coviplan, um exemplo a ser seguido. Manifestamos nosso desejo de que 
este novo desafio sirva também para trazer-lhe novas conquistas, pois isto reflete o trabalho bem feito, 
receba assim o reconhecimento deste Vereador e do Poder Legislativo Municipal, pelo excelente 
trabalho que foi realizado a frente desta brilhante equipe. Vereador Felipe Sálvia PDT. Seriam estas sr. 
presidente as moções apresentadas na noite de hoje. Presidente Vereador Cláudio Santos após lido os 
trabalhos dos senhores vereadores para a presente reunião, nos perguntar ao plenário se fazemos o 
intervalo regimental ou passamos direto ao grande expediente. Bancada do PDT, Vereador Vilson 

Paese questão de ordem senhor presidente, acredito que na sintonia dos colegas, ai  fica suprimido o 
intervalo regimental, eu acho que  vossa senhoria devera perguntar as bancadas, a bancada do PDT já 
concorda com nos suprimirmos o intervalo regimental e se as bancadas entenderem  a maioria dos 
vereadores pra que nós façamos o grande expediente então, nos iremos participar também do grande 
expediente Presidente Vereador Cláudio Santos Vereador Felipe Sálvia alguma  colocação? Bancada 
do PTB, concordamos, bancada do PSDB, concordamos, Bancada do PMDB, concordamos. Passamos 
então de imediato ao grande expediente, primeiro partido a fazer o uso do grande expediente o PTB 
com a palavra por sete minutos vereador Marcos Soares, Vereador Marcos Soares senhor presidente, 
senhores vereadores, imprensa  e demais pessoas que se encontram presente, hoje estou entrando sr 
presidente  com um trabalho  reivindicando melhorias na parte da segurança do bairro floresta, estou 
enviando também um requerimento  comandante da brigada militar, para que o bairro floresta tenha um 
posto policial 24 horas, este pedido é devido a varias ocorrências  que são atendidas diariamente no 
bairro floresta, pela brigada militar. O bairro floresta é um bairro que eu tenho maior carinho, pois 
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nasci lá por la resido a 20 anos. Estando assim, e hoje eu vejo que é um dos mais violentos. Pois 
estamos no segundo mês o ano e temos dois homicídios contabilizados. Para uma cidade do porte de 
Carazinho, é um índice muito alto, pra um bairro só. Quero hoje junto com os companheiros vereadores 
começar uma luta para que posamos juntamente com os demais colegas vereadores junto aos órgãos de 
segurança reivindicar um posto policial para o bairro floresta. Somente com presença do policiamento 
intensivo no bairro é que os moradores voltarão a ter segurança, pois hoje eu vejo moradores antigos do 
bairro enclausurados atrás de grades pelos mesmos se sentirem indefesos, pelos mesmos se sentirem 
vitimas roubos e outros tipos de delitos. Gostaria de pedir a imprensa que divulgassem a reivindicação 
que não é só minha, mas de todos os moradores do bairro floresta. Sr presidente quero também contar 
com a ajuda todos os colegas assinando junto comigo este requerimento. E gostaria também sr. 
presidente estar marcando essa semana ainda uma audiência  se possível com o comandante geral da 
BM de Porto Alegre no qual eu já contei com Antonio Azir ele concordou em ir junto comigo e mais 
alguns vereadores que quisessem para nos reivindicar este posto policial. Que eu acho que é de muita 
importância para o bairro floresta, porque o índice de criminalidade la é muito grande e a nossa cidade 
não pode, não podemos, o vereador Paese também concorda em ir junto. Vereador Vilson Paese; uma 
parte vereador agradeço a vossa excelência permitir dizer a vossa excelência que sua intensão é muito 
boa, mas quero alertá-lo  porque nós já fizemos varias investidas  nos postos de entrada em nossa 
cidade, porque a nossa cidade que tem um numero de policial razoável, o que vem acontecendo é de os 
entristecer e não é só do bairro floresta  do comandante  como já fizemos varias reuniões  por ele, onde 
foi dito que não existe gente para atender e para instalar outro posto avançado e nós queríamos levar 
inclusive la para  Pinheiro Marcado que é um  vandalismo tremendo  lá no mesmo lugar. Então, eu não 
quero tirar o seu entusiasmo e a sua boa intensão, me somo a este trabalho teu também, mas eu quero 
dizer que dificilmente nós iremos lograr êxito. Obrigado Vereador Marcos Soares também concordo 
contigo, vereador,  só que eu acho que nos não podemos desistir  no meio do caminho, nós temos que 
lutar e o meu trabalho eu quero fazer, eu pretendo ir a Porto Alegre, pretendo reivindicar e a minha 
parte eu vou fazer. Obrigado sr. presidente. Presidente Vereador Cláudio Santos próximo vereador 
inscrito para fazer uso da palavra vereador Antonio Azir do PTB.  Vereador Antonio Azir senhor 
presidente, senhores vereadores, a todos os presentes, a imprensa, aos funcionários da casa a nossa 
saudação, eu vou falar num assunto que sinceramente eu preferia que na tivesse acontecido. Muitas 
vezes o eu ouvi nesta tribuna o vereador deio, gritar sobre falcatruas, sobre maracutaias, que político 
teria que ter vergonha na cara. No bairro oriental nós ouvimos a mesma coisa, uma gritaria, na reunião 
que participou os comerciários também,  ouvimos o oportunismo fora, fora  realmente do padrões 
normais  de um político, e também em Pinheiro Marcado me chamou a atenção  quando o vereador 
deio  falou e estou aqui com a copia  da ata, parei antes do bar do gringo e ele falou: Deio depois vai vir  
o cão la,  o cão depois vai pra cima de ti,  e eu naquela oportunidade, sinceramente digo a todos os 
presentes que não entendi  esta expressão  do vereador deio, porque cão pela natureza sempre gosta de 
agredir os gatos, onde tem um gatinho geralmente o cão vai e pega mesmo, ou então quando tem uma 
cadela no cio, também o cão se aproxima  muito, mas eu naquela oportunidade  deixei passar  porque 
não entendi aquilo,  mas agora infelizmente, infelizmente porque é um membro da nossa casa, é um 
homem publico, que fez uma excelente votação, teve a confiança da população de Carazinho e chega as 
minhas mãos uma ocorrência policial, uma notificação de furto de energia elétrica, art. 155 inclusive 
furto qualificado pela fraude, pena de reclusão de dois a oito anos. Este roubo de energia vinha sendo 
praticado na empresa do seu deio, que esta em seu nome, aqui a conta de energia, Joselio Guerra, av. 
Pátria 1898 matricula do cliente 41477, dois técnicos fizeram averiguação, há fotografias inclusive do 
que la existiu, com copia do jornal  do dia para qual enfim, a eletrocar fez o termo de ocorrência  de 
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irregularidades, citou o vereador que não quis assinar, mas isso não muda em nada, pelo registro dos 
títulos e documentos, então, realmente é uma coisa que nos deixa bastante chateados, sinceramente, é 
um assunto que eu disse no inicio  que eu na gostaria de falar. Mais isso muitas vezes nos serve de 
lição, porque quem muito acusa, quem muito se diz honesto, quem muito fala dos outros, sobre 
maracutaias, sobre falcatruas, de repente ele se julga por si mesmo, se julga por aquilo que vem 
fazendo, e o pior, o pior de tudo, o vereador deio não esta furtando de uma empresa  privada, esta 
furtando de uma empresa Publica, de uma empresa do povo, porque a eletrocar 98% das ações pertence 
ao povo de Carazinho. É desde aquele mais pobre, que muitas vezes junta as moedinhas para pagar a 
sua conta de luz, esta sendo prejudicado, por um vereador, e isto é muito grave minha gente, e o 
vereador terá oportunidade de se explicar, porque eu não gosto e não vou fazer sumariamente como  o 
vereador  costuma fazer, de vir nesta tribuna  e chamar os outros de ladrões sem prova nenhuma, como 
aconteceu com os pinus, como aconteceu com as casas la do bairro passo da areia que o senhor  
imediatamente, precipitadamente  disse que as casas foram feitas com cinzas no lugar de cimento. Eu, 
vereador quero lhe dar, quero lhe dar conforme o principio constitucional a inocência até que prove o 
contrario. E o senhor terá oportunidade de provar isso na policia, no ministério publico, na comissão de 
inquérito desta casa, também na comissão de ética desta casa e principalmente ao povo de Carazinho o 
senhor também terá condições de provar. Mas a eletrocar, e o vereador Felipe, o vereador Adroaldo, já 
foram diretores la, creio eu que trate isso com muita seriedade, e jamais faria uma denuncia falsa creio 
eu que não, eu acredito nas centrais elétricas na sua seriedade. O vereador fala pela cidade que esta 
sendo perseguido, creio eu que não vereador, por que o senhor foi encontrado esse chamado gato, esse 
desvio, porque o senhor estava com a sua conta de luz três meses atrasada e eles foram la pra cortar a 
sua luz, o que normal, ta todo mundo em dificuldade, eu já tive luz cortada, inclusive cheguei a noite  a 
luz cortada religuei lá outro dia e tomei quarenta reais de multa, isso já fica lá explicito. O vereador 
papai Noel já esteve a luz cortada, o passarinho teve luz cortada, eu acho que o Luiz sandri teve a luz 
cortada, falta de recursos as vezes pra pagar uma luz não é feio. O feio gente, é você fazer uma 
falcatrua para pagar menos energia elétrica, isto sim, o corte de energia elétrica nos temos mais de mil 
pessoas com corte de energia elétrica porque realmente a necessidade financeira muitas vezes façam 
com que a pessoa atrase e a eletrocar vai la e corte. O dinheiro ta escasso nós não podemos ai debater  
tudo o que teríamos que debater, mas teremos mis oportunidades de falar no momento da votação do 
requerimento da CPI, depois o vereador deio também terá oportunidade de falar no grande expediente, 
mas não é a mim que o vereador deve explicação, o vereador deve explicação ao povo de Carazinho, a 
policia, ao ministério publico  e a esta casa, porque eu apenas estou dizendo o que tenho aqui de 
documentação  e é uma farta documentação de tudo o que o senhor já realizou. Obrigado. Presidente 

Vereador Cláudio Santos com a palavra pelo tempo de 7 minutos a bancada do PSDB o vereador 
Jaime Fragoso vereador Jaime Fragoso Sr. Presidente, colegas Vereadores, imprensa falada e escrita, 
também os amigos aqui que acompanham a sessão ordinária, funcionários da casa. Sr presidente entrei 
com diversos trabalhos nesta noite, solicitando melhorias para os bairros Conceição, Fábio, Hípica e 
Fey, mas quero destacar a proposição ao Executivo Municipal para que seja realizada a poda de árvores 
nas proximidades de curvas e cruzamentos, viabilizando melhor visão aos motoristas. Sabemos que 
com a instalação da Gare e implantação do Projeto Novo Trânsito e o remanejamento do trânsito com o 
melhor aproveitamento da Av. Mauá, Rua Mal. Floriano e outras, constatamos a necessidade de podas 
das árvores destas ruas, bem como de outras, até mesmo na Avenida Flores da Cunha, visando 
proporcionar melhor visão dos motoristas. Eu mesmo presenciei um acidente que deu na Marechal 
Floriano, eu vi que o motorista não teve visão e entrou na frente de um carro que vinha ao contrario e 
deu um grave acidente em termos assim de acidente material, então eu acho que deve ser feito este 
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estudo para melhoria da visão destes motoristas. Também quero comentar que dei entrada nesta noite 
de um requerimento endereçado ao Corpo de Bombeiros de nossa Cidade, na pessoa de seu 
Comandante Tenente Ênio de Souza Vargas, convidando-o a vir a esta Casa em Reunião Ordinária, 
ocupando o espaço do grande expediente, a fim de expor as condições que se encontra esta corporação 
quanto ao material humano e equipamentos. Sr.  Presidente, colegas Vereadores, nos últimos dias deu  
dois da pra se dizer, que queimou duas casas, uma eu fui até verificar e muitas pessoas reclamavam que 
foi solicitada a presença do corpo de bombeiros e levaram mais de 20 minutos pra chegar, chegou a TV 
Pampa, a radio primeiro e até quando chegou o caminhão do corpo de bombeiros e começaram a jogar 
água e terminou a água do caminhão, então a casa queimou toda e gente tem isso ai, não que a gente 
quer mas não calculam os acidentes que possam dar, possam ocorrer coisas mais graves, sem ser só 
bens materiais, apesar que a família ser meio parente do vereador Felipe Sálvia, que veio a perder tudo, 
sobrou um vídeo e uma televisão, o resto foi tudo. Também quero falar nos últimos dias das 
reportagens do Diário da Manhã, que relativo a adolescentes infratores que vem aterrorizando 
moradores do Bairro Glória. Vandalismo, ousadia, dependência química e impunidade a estes jovens, 
vem deixando a situação sem controle, claro que não é só no bairro gloria, sei que esta meio parelho  
em toda a cidade de Carazinho como também  não tem esse privilegio  e daí eu volto a dizer enquanto 
não mudar a lei enquanto o menor não ser responsabilizado com mais atitude e responsabilizando os 
pais, principalmente os pais, não só o governo não vai solucionar nunca, porque a gente fez muito 
trabalho incansável das pessoas formando como tem o CETRAT eu sei que vai ajudar muito as pessoas 
a se recuperar, aqueles que querem, mas eu tenho a dizer que é poucos os que querem, quem entra 
nessa vida de dez pode sobra um ou dois se recuperar o resto não é fácil porque praticamente o crack 
que esta ai infestando nossos jovens, ele é muito poderoso, jamais vai conseguir recuperar todos então 
temos que ir na fonte, ver o que esta acontecendo e eu vejo estes jovens de 10, 11 ou 12 anos de idade 
andando noite a dentro aí sem ninguém pegar e levar pra casa e responsabilizar os pais, cada vez vai 
mudar. Quando eu vi a reportagem e foi dito que pouco tempo atrás, a dez anos atrás o crime que 
acontecia com  pessoas de 18 anos, hoje com doze anos já faz, desde mortes, ousadias, porque foi 
impossível de criminalidade. Também eu quero falar do novo transito sei que muitas pessoas estão 
reclamando desde os motoristas, eu posso dizer que eu considero esse  projeto como um programa de 
computador foi colocado e vai sendo adequado conforme a necessidade, já foi alguma coisa mudado e 
ta sendo um novo estudo agora junto com a população já esta sendo formalizado uma pesquisa pra ver 
alguma coisa vai ser mudada eu sei que muita reclamação, tem razão a não ser que as coisas vão 
melhorar. Também estive falando com um brigadiano que ficou uma semana ali na fazenda coqueiros 
até teria que ter feito uma moção a esse brigadiano aonde lá os sem terra tiveram a ousadia de colher se 
não me engano cinco hectares de milho a mão e contrataram um caminhão para vender o produto ai 
eles ficaram com o binóculo vigiando ate sair o caminhão, no sol sabe, vigiando ate que uma hora saiu 
o caminhão carregado de milho e eles prenderam esse caminhão pra resgatar de novo esse milho de 
volta. Então seria isso sr. Presidente. Muito obrigado Presidente Vereador Cláudio Santos Gostaria 
de solicitar a 2º vice-secretário da casa vereador Vilson Paese para que assuma os trabalhos para que o 
presidente possa se pronunciar na tribuna Vereador Vilson Paese Assumo os trabalhos da mesa e de 
imediato  passo a palavra ao vereador presidente em exercício  hoje nesta casa vereador Cláudio santos 
bancada do PSDB Vereador Cláudio Santos Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas 
anteriormente já nominadas em especial o João Carlos de oliveira da assembléia de deus madureira, 
também o evangelista Sandro da silva, cumprimentar também o presidente do Cetrat Luis Godinho e 
administrador do presídio que você  em suas responsabilidades sem duvida alguma que são bastante 
grandes,  uma de administrar o presídio super lotado e a outra de levar como  presidente do CETRAT a 
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expectativa de muitos familiares que aguardam com ansiedade  da abertura do CETRAT para poder 
levar os seus dependentes a serem, tratados naquela entidade que nós temos certeza que Deus esta 
colocando em seu caminho certo para que em breve possamos estar trabalhando junto ao CETRAT, eu 
digo nós porque fazemos parte desta comunidade e percebemos que  vemos os anseios principalmente 
dos familiares a procura de um lugar pra colocar seus dependentes químicos e que cada dia demora 
mais, cada dia aparece mais dependentes, principalmente do crack e as famílias estão aí desesperadas. 
Eu gostaria de dizer a vossa excelência que de que em casa.  Por isso Senhor presidente queria 
agradecer por esse dia e pelos demais dias que estarei a frente dessa casa, agradecer a todos os 
servidores que nos tem auxiliado a conduzir os trabalhos desta casa, como também os demais 
vereadores que sempre que possível nos estamos conversando. Desejo presidente e senhores vereadores 
e colegas da imprensa dizer de que entrei com varias indicações nesta noite mais uma delas, desde que 
entrei na câmara de vereadores eu tento mas não obtive sucesso ainda  que é de que seja colocado junto 
ao ambulatório municipal um gabinete odontológico, porque no final de semana as pessoas também 
sentem dor de dente e não tem muitas vezes onde recorrer  eu acredito que existe esta possibilidade de 
se colocar esse gabinete odontológico la no ambulatório municipal para que essas pessoas possam 
também ser atendidas neste aspecto pelo município, já que durante a semana tem os PSFs, mas no final 
de semana especificamente e nos feriados não tem onde se socorrer quando se tem uma dor de dente.  
Como também peço a um bom tempo  de que mesmo a baixo custo o executivo coloque a disposição da 
comunidade o laboratório de prótese dentaria onde possa também fazer com que varias e varias pessoas 
possam sorrir com mais tranqüilidade e ter um sorriso mais bonito através de prótese dentária, há esta 
possibilidade  e nós estamos pedindo ao executivo para que estude então a possibilidade de fazer esses 
trabalhos. não podia sr. Presidente e vereadores deixar de falar inclusive até porque assinei esta 
solicitação de abertura de CPI, com relação ao que já falou o vereador Antonio Azir, que nós 
recebemos da delegacia de policia e recebemos da eletrocar  essa informação e como um dos 
vereadores que também por varias oportunidades não somente nesta casa  e no caso deste vereador e do 
caso do vereador Antonio Azir, não eram verdadeiras as informações dadas pelo vereador deio tanto 
nesta tribuna quanto nos jornais e  nas rádios sobre a tão famosa lei do nepotismo  e todas as vezes 
fomos chamados dissemos  de que  não fazermos parte da lei do nepotismo porque não existe esta lei,  
mas assim mesmo batia-se e batia-se nos tentávamos nos defender mas eu quero deixar claro pára a 
comunidade que os vereadores tem sim infringido na lei do nepotismo coisa que repito que é mentira. 
Mas quando me deparei com essa informação de que havia sido constatado por profissionais da 
eletrocar de que havia sido feito uma ponte ilegal puxando energia elétrica da iluminação publica pra 
seu estabelecimento obviamente que eu não posso sr. Presidente deixar de pedir para que sejam 
apuradas essas possíveis irregularidades que  conforme os funcionários da eletrocar já não são possíveis 
irregularidades e sim irregularidades, por isso a averiguação desta situação, porque nos da 
administração municipal ouvimos que as pessoas la não estiveram presentes, mas os vereadores 
estiveram em são bento quando o executivo juntamente com a eletrocar trouxe a carazinho  o rodeio  de 
barretos César Paraná, onde o vereador batia no peito e dizia que alguns amigos do rei, alguns amigos 
íntimos do Prefeito tiveram a oportunidade e o  privilegio, de participar deste rodeio quando os pobres 
não puderam entrar, na oportunidade eu dizia de que dois mil ingressos foram distribuídos e não 
somente aos amigos do prefeito, mas sim a muitos que certamente não poderiam pagar ingresso para o 
César Paraná. E na oportunidade os defendíamos vou dizer agora se realmente for verdade essa ponte 
feita nesse contador e que inclusive esta com o lacre violado segundo dados da eletrocar, o que dizer de 
um fato deste, quantas pessoas estão aí com a sua energia cortada, quantos pobres estão aí as escuras, 
quantas mães pobres estão dando mama para os seus filhos na escuridão, quantos barracos tem sido 
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queimados por velas, que acabam pegando fogo nos barracos porque não tem condições de ter energia 
elétrica em suas casa, nos a vimos pela eletrocar e a ocorrência registrada na delegacia de policia e a 
eletrocar vai representar contra o vereador essa situação de uma ponte onde retira a energia da 
iluminação publica para o seu estabelecimento comercial, você tem todo o período possível pra que 
comprove, pra que prove, que se defenda, pra que diga que não tem nada e que houver fazendo a sua 
parte certamente a eletrocar vai arcar com as responsabilidades, agora como vereador e defensor da 
comunidade de Carazinho,nós não podemos deixar passar em branco e com certeza o que disse o 
presidente da eletrocar sr. Romeu Giacomelli, pra finalizar sr. Presidente  por três oportunidades 
quando vossa excelência ligou a ele, ele estava em São Paulo, faço dele as minhas palavras  Vereador, 
muitas vezes o nosso telhado é de vidro e nós não  percebemos apenas atiramos pedra naqueles que nós 
gostaríamos de quebrar, e eu acho que como vereador sr. Presidente nós temos sim  que buscar a 
verdade e se a verdade estiver com vossa excelência certamente também será apresentada a esta 
comunidade tem que saber de onde esta saindo essa energia elétrica que vossa excelência move as 
maquinas da sua sorveteria, seria isso sr. Presidente srs vereadores muito obrigado vereador Vilson 
Paese Após a conclusão  do pronunciamento  do vereador Cláudio Santos devolvemos a vossa 
excelência os trabalhos da mesa para que vossa excelência continue presidindo os trabalhos desta 
reunião ordinária vereador Cláudio Santos Assumo os trabalhos e passamos de imediato a palavra a 
bancada do PMDB por sete minutos vereador Josélio Guerra Vereador Josélio Guerra sr. Presidente, 
srs. vereadores, publico presente quero cumprimentar aqui em especial o pastor João Carlos, o 
evangelista, a imprensa, aos amigos, que fazem parte do plenário, enfim a todos os presentes, 
funcionários da casa, cumprimentar o sr. Luiz Godinho, parabenizar pelo serviço que o sr. Tem 
prestado a comunidade e vem prestando, dizer que  este poder esta pecando de certa forma até 
perdendo tempo em discutir baboseiras que nem diz o meu colega vereador Felipe Salvia, deixando de 
se preocupar com esse fator que  é o crack no município que ta tomando conta, a gente se depara quase 
todas as noites crianças, adolescentes, inclusive ontem, duas horas da manhã  um jovem gritando na 
frente da minha casa, pedindo quinze reais, inventou uma desculpa na verdade que teria que ir a Não 
me Toque buscar o pai, a mãe, não sei quem lá, queria quinze reais pra  comprar gasolina pra ir pra lá, 
tava a pé na frente de casa, falei pra ele que não, não daria os quinze reais pra ele, mas se ele precisasse 
levaria ele até Não me Toque buscar a família dele, não precisa vereador, deixa assim ta OK, então a 
gente sabe que isso é um problema crônico aqui em carazinho, um problema muito serio, o problema 
do crack e a gente vê aqui o meu colega vereador Antonio Azir, acredito que é um homem santo que 
não, que  nunca pecou, não tem problemas algum, e dizer ao vereador que conversei com meu 
advogado espero que se dê um problema serio ai com a justiça e a eletrocar, se der uma causa vereador  
esse dinheiro com certeza que vai ser doado para o povo e dizer para o sr.  Ao vereador Cláudio Santos, 
falando em telhado de vidro eu acredito que os senhores não tem esse telhado de vidro até acredito que 
vou até alem, até os parafusos são de vidro. Dizer pro sr. Vereador Antonio Azir que já me trouxeram 
pastas e pastas de relatório e  tem muita coisa pra falar ta vereador, mas não vou entrar neste joguinho 
até porque não tem cabimento, eu acho que,  eu fico triste com o tá acontecendo, meu colega Paese 
acabou de comentar ali, olha eu tô afim de largar de mão da política. Eu tava com esse pensamento, 
mas depois do seu pronunciamento, pensei diferente, eu acho que não é por aí, porque senão vai ficar 
sempre esses cafajestes da política, eu acho que o povo de Carazinho merece o melhor, melhor que 
isso. Eu sou inocente eu digo aos senhores aqui dentro, depois eu até quero pedir ao jurídico da casa, 
pedir um parecer a respeito desta CPI, que esta sendo criada, um parecer técnico, porque ta sendo 
questionada um roubo de energia na minha empresa e dizer que se for questionar eu voto a favor 
vereador eu to tranqüilo, mais tranqüilo que água de poço, e dizer pro sr. A todos os senhores aqui 
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presentes que não devo nada, sou inocente, e pode ter certeza que eu vou provar isso, porque eu tenho 
provas, tenho provas e dizer que tão falando em dinheiro publico, dinheiro publico vereador, eu tenho 
uma relação muito grande , daqui pra frente eu vou ter que usar todos os grandes expedientes pra falar 
de dinheiro publico, muita coisa pra falar sobre dinheiro publico, inclusive ao meu colega vereador 
Cláudio Santos também sobre dinheiro publico não é , o qual o sr. Hoje trabalha na radio UACC, aonde 
foi dinheiro publico pra la,  é uma outra CPI que nós temos que criar. Pois é, acredito no seu 
profissionalismo, aproveitando do dinheiro publico. Ao meu colega Antonio Azir, da mesma forma 
vereador, dinheiro publico, o sr. Outra  CPI que  nós vamos ter que abrir aqui na casa, duas , três 
sessões, por mês o vereador colocando atestado e trabalhando no Fórum. Não é dinheiro publico? 
pagamos outros vereadores? Tem tantas outras coisas pra nós  falarmos de  dinheiro publico, que vai ter 
muita e vai faltar sessões, grandes expedientes, pra nós falar a respeito disso. E dizer pro sr. Que 
realmente a minha conta de energia estava atrasada, eu já fiquei a deixar cinco, seis talões  de energia 
atrasada, mas sempre paguei, o sr. Eu acredito que  quando ocorreu o fato, o qual o vereador passarinho 
comentou aqui nesta casa, eu fico, eu não quero nem comentar porque massacrou na verdade a vossa 
excelência , né,  com todo o que ocorreu, é muita coisa né vereador, e dizer pro sr. Que este vereador é 
inocente tanto é que eu vou provar. E tanto é, é mesma coisa que eu pegar e falar para o sr. Que eu vi a 
sua esposa ontem a tarde na esquina da minha casa agarrada com outro homem, o sr. Vai acreditar?  É 
o que ocorreu comigo neste fato e, vou me defender pode ter certeza vereador, depois na hora do 
requerimento da CPI, irei me pronunciar novamente, obrigado. Presidente Vereador Cláudio Santos 

Passamos agora a palavra dando prosseguimento ao vereador Vilson Paese, primeiro inscrito na 
bancada do PDT vereador Vilson Paese sr. Presidente, imprensa aqui presente, meu querido amigo 
Deibel, Vilson Moreira ex assessor jurídico desta casa, hoje assessor da  nossa eletrocar, dr. Veiga, 
nosso advogado, colega de partido, ao meu querido pastor da igreja madureira, o qual tivemos a honra e 
o prazer de estarmos presentes num culto que vossa excelência presidiu, Chico do sindicato, a todos os 
servidores da casa, demais amigos, meu querido amigo Silveira, meu querido secretário hoje,  
presidente do PDT,  aqui presente também, uma saudação muito especial aos dois suplentes que 
assumem nesta noite, sejam bem vindos. Ao Luiz Sandri e também ao marcos Soares. Vamos respirar 
fundo, iniciamos o ano, termina carnaval, começa realmente o ano. Presidente Cláudio Santos, 
retornando a este parlamento, já estamos vivenciando as turbulências vereador Antonio Azir, 
turbulências esta que a gente não queria que houvessem, um numero infinito de pedidos de informação  
já chega nesta casa, o vereador toma conhecimento pela leitura, mais um pedido de CPI, também 
realmente entristece  a gente, que nós vivemos numa cidade pequena onde você conhece o Antonio, o 
Pedro, a Ana Maria,  que não é a da nossa  querida radio, mas a gente cita os nomes, né, todos as 
pessoas que a gente gostaria de conviver numa harmonia toda especial para que a gente pudesse 
trabalhar pelo melhor de nossa comunidade, mas isso infelizmente é do ser humano, dizem os 
entendidos  que quanto mais você conhece o homem, mais admira os animais, isso ta na historia, não 
vem ao caso no parlamento, mas é um dado muito antigo e tal, que isso faz parte, que o homem e deixei 
a frase no gabinete do presidente, que um homem com a ética é o melhor ser que habita a terra, sem ela 
é o pior dos animais que habita a terra. Falando sobre ética, nós queremos concluir o nosso mandato de 
vereador aqui nesta casa, fazendo um trabalho normal, e um trabalho que é obrigação de todo o 
vereador porque a comunidade confiou a nós um mandato eletivo e nós temos que em contrapartida 
tentarmos sempre fazer o melhor mesmo quando somos muitas vezes contestados, e contestados as 
vezes por atitudes que não são verdadeiras,  que dizem na rua, nas esquinas, mas faz parte  o político, 
ele ta na vitrine,  e ele não vai receber somente ramalhete de flores, até ramalhete de flores é difícil, 
dificilmente ele receber, é mais  ...... mesmo, por isso que a gente tem que ter um cuidado em todas as 
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coisas que a gente diz, e todos os atos que a gente pratica, mas vereador deio, eu quero acreditar sim 
em vossa excelência, até porque eu tomei por surpresa agora  na leitura  deste requerimento também  de 
abertura de CPI, e se vossa excelência entender para que a gente possa ter mais tempo para que esse 
vereador possa entender, eu sou favor até de um pedido de vistas, como eu sempre disse  na casa  eu 
sempre dô, duas coisas que eu não deixo de fazer aqui é, pedido de vistas do vereador, quando solicita e 
também pedido de informação, não deixarei de aprovar nunca. Só pra deixar claro aqui, e que as coisas 
fiquem mais amenas então, meus queridos amigos, meus irmãos que estão nos ouvindo, senhores 
vereadores, que tristeza o que estamos vivendo aqui em nossa cidade, em matéria de furto, roubo e 
assalto a mão armada. Você não pode se descuidar um minuto, eu fui vitima quinta feira a noite, me 
chamam com urgência na minha casa, parei o carro,  estacionei na frente da casa e ao descer, entrar e 
sair  eu fui furtado. Então realmente eu sou apenas uma vitima, e quando eu falava na prefeitura, na 
sexta feira  que era o ultimo dia pra pagar o IPTU, depois foi prorrogado já,  graças a Deus, estou 
comentando esse fato com uma certidão de ocorrência na delegacia, não a semana passada eu fui 
visitado, também me roubaram, me tiraram, me levaram uma televisão, ta realmente complicado 
Adroaldo,  como esta complicado, quando eu cheguei em setenta  e três nesta casa , aqui em carazinho , 
neste nosso município querido, eu morava aqui na esquina da praça,  eu não precisava nem fechar a 
porta , não tinha assalto,  depois fui morar com o Veiga , na brigada militar,  e lá moramos oito anos , 
as ocorrências que aconteciam era meia dúzia por mês ou por semestre  e hoje, é terrível,  alguma coisa 
nos temos que fazer. Concordo contigo vereador Jaime Fragoso, e dizer para o Marcos que se houver 
necessidade estarei disposto naquela investida que tu falaste com relação a brigada militar,  concluo sr. 
Presidente. Vereador Jaime Fragoso, com relação ao crack, com relação a droga, carazinho,  Cláudio 
Santos, presidente, precisamos com urgência ter aqui  realmente uma clinica fazenda, que sempre foi 
meu sonho, para que os filhos de Carazinho não sejam conduzidos com ambulância para Lajeado, para 
outros municípios  que tem um custo muito alto, nós somos uma cidade hoje, um grande 
entroncamento, uma cidade importante  e esta os horizontes para que  fique pujante  o e a juventude é  
muito grande  e tem  muitos realmente dependentes químicos, precisamos para ontem  uma verdadeira 
clinica fazenda para nos atender as pessoas que tem necessidade de  um tratamento. Vereador Jaime 
pode contar comigo sempre, com relação ao estatuto do menor, não pode você só conceder direitos, 
hoje assisti antes de sair de casa, um jovem bateu na avó, machucou toda o rosto, ele pisou em cima  
para matá-la. uma vó em cadeira de rodas  que não precisava, encapuzado,  ele com mais outro e ela só 
foi saber  que era seu neto  porque quando ele achou que tinha matado ela, ela se fingiu de morta, ele 
começou a falar, e a mãe, e a irmã diziam  cadeia é muito pouco, nós queremos ver ele morto. Que 
coisa triste, que vida é essa, que Deus nos proteja. Muito Obrigado. Presidente Vereador Cláudio 

Santos O próximo vereador a fazer uso da palavra vereador Felipe Salvia da bancada do PDT, 
pergunto ao vereador deio se vossa excelência quer parecer jurídico ainda nesta noite, nos solicitamos  
ao jurídico, após a palavra o vereador Felipe Salvia do PDT, nós suspendemos a reunião por 10 
minutos  para dar tempo necessário ao jurídico da casa fazer o parecer. Com a palavra por sete minutos  
vereador Felipe Salvia bancada do PDT Vereador Felipe Salvia  Sr. presidente,   srs. Vereadores, 
pessoas que assistem a reunião na casa do povo na noite de hoje, e em especial ao vice-presidente do 
partido Vilmar Daris, saudando o Vilmar saúdo todos os companheiros do PDT, também saudando a 
Vera,  eu saúdo a todas as mulheres, que se encontram presentes, a imprensa, dizer que ouvi todos os 
meus companheiros falar a gente vê falar sobre crack, e realmente vereadores e publico o crack ta 
tomando conta da nossa cidade de uma forma assustadora,  quando a gente vê assaltos e mais assaltos  
em nossa cidade, muita gente, eu, que já roubaram na minha casa, eu não dei parte  porque foi pouca 
coisa,  mas eles roubam os carros, roubam som pra vender, pra comprar drogas, então por causa disso a 
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incidência  muito forte de roubos, mais precisamente no final de semana. Então eu peço sr. presidente, 
que a comissão de segurança publica desta casa entre em contato com os órgãos  de segurança  para 
que nós faça uma audiência publica para ver o que a Câmara pode ajudar  no sentido de segurança  em 
nossa cidade, porque a Câmara sempre ajudou com verbas, na segurança publica  e  nós temos que 
ajudar. Também sr. presidente  a gente vê  o centro houve muitas mudanças  estavas viajando e quando 
cheguei, mudanças e mudanças que eu já disse  a semana passada  a semana retrasada aqui nesta casa,  
nesta tribuna  eu achei muito boa  a Gare, achei bonito  também as sinaleiras,  e agente tem que elogiar  
quando realmente a coisa fica bonita, sou vereador da oposição mas  tenho que dizer o que é bom, e o 
que é ruim  e ficou muito bonito, agora estou pedindo sr. presidente para que se faça uma poda  junto a 
sinaleira mais precisamente na  rua marcílio Dias, faça a poda porque a gente não enxerga  o semáforo,  
tem uns galhos na frente  então tem que podar, então é isso que eu to pedindo também a confusão é 
muito grande  com relação ao novo transito de Carazinho,  quero que a Câmara também faça uma 
audiência  e convide o povo pra vir aqui, os presidentes de bairros para explicar  as novas mudanças, 
tragam também o diretor  de transito para que explique, porque ta havendo uma confusão  mas isso é 
normal, quando se muda o transito de uma cidade. Dizer que srs. Vereadores  entrei com vários pedidos 
de informação  na noite de hoje  entramos porque não vou esconder, eu tentei  passar com vários 
pedidos de informação  ao ano passado, e não vem conseguindo passar, pedido de informação é uma 
maneira do vereador  fiscalizar o que é feito, fiscalizar a secretarias, nós não temos conseguido passar 
os pedidos de informações, então quando ta iniciando o ano, espero que eu tenha sorte, o vereador deio 
também tem  junto comigo uns pedidos de informação, espero que eu tenha sorte e a defesa  da situação  
deixe vazar  algum bônus ai, porque não tem conseguido passar  aqui por essa defesa da situação. 
Também gostaria de falar sobre a saída, entrei com uma moção na noite de hoje, depois na outra parte 
das moções eu não vou discutir, sr. presidente mas  só pra falar  sobre o diretor presidente da Coviplan, 
um argentino, amigo meu,  me do com o espanhol,  me do com vários diretores  da coviplan, sempre 
peço emprego para  o meu eleitor  naquela empresa  e varias vezes fui ajudado  a conseguir emprego lá  
e soube através da imprensa que  o seu Guilhermo esta indo embora para Porto Alegre, trabalhar em 
outra empresa, numa empresa do mesmo ramo, então fiz uma moção, agradecemos os serviços 
prestados nesta cidade, dizer que na área social a coviplan  é um grande .....  para pessoas carentes, 
mais perto do caic, alunos da floresta  e mais coisas que a coviplan fez ai no trevo, então a gente tem 
que dizer, tem muitas pessoas que falam dos pedágios e eu também  tenho a minha restrição contra 
pedágios, a gente tem que reconhecer, o que foi feto de bom com o senhor como presidente dessa 
empresa  da nossa cidade. Seria isso sr. presidente, muito obrigado. Presidente Vereador Cláudio 

Santos Quando o vereador Felipe Salvia  o ultimo vereador inscrito, pedimos desculpas  as pessoas que 
vem assistir essa reunião, mas queremos prestação dos jurídicos  com relação ao pedido do vereador 
deio, nós damos um intervalo de  10 minutos para que possamos ter então o parecer jurídico  desta casa 
com relação  a abertura da CPI, em dez minutos voltaremos aos trabalhos. (intervalo) Retornamos os 
trabalhos  da presente reunião  e solicitamos  o secretário a doc  Adroaldo de Carli que faça  a leitura do 
parecer do  jurídico desta casa. Vereador Adroaldo De Carli PARECER ACERCA DE 
REQUERIMENTO Nº 13, PARA INSTALAÇÃO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
INQUÉRITO EM FACE DO VEREADOR JOSÉLIO GUERRA Autores: Vereador Antônio Azir, 
Vereador Cláudio Santos, Vereador Jaime Fragoso e Vereador Marcos Soares. Em sessão realizada na 
data de 11/02/2008, os Vereadores que subscrevem o requerimento em questão desejam abertura de 
Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de fatos envolvendo o Vereador Josélio Guerra. Em 
sessão, o Presidente suscita a elaboração de parecer jurídico sobre a legalidade da instalação da mesma. 
O requerimento em questão foi protocolado em tempo hábil para apreciação nesta sessão ordinária, 
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preenchendo os requisitos do ponto de vista da legalidade e da iniciativa. A abertura da Comissão 
Parlamentar de Inquérito está prevista na Lei Orgânica Municipal em seu art. 46, § 2º, e, no Regimento 
Interno em seu art. 61.Anexo ao requerimento é juntado cópia do Boletim de Ocorrência nº 
640/2008.Cumpre informar que as Comissões Parlamentares de Inquérito foram criadas e são utilizadas 
para investigar, fiscalizar, apurar os indícios existentes de desvio, vícios, má conduta nas atividades 
políticas, econômicas e sociais que podem comprometer as relações da sociedade como um todo. A 
instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito é prerrogativa exclusiva do Poder Legislativo e 
provocada por requerimento de 1/3 de seus membros, o que se vislumbra neste momento. Em se 
tratando de fato praticado, em tese, por membro do Legislativo Municipal e, em atendimento aos 
interesses públicos, não há óbice para a instalação da requerida Comissão Parlamentar de Inquérito. Por 
último, cabe ressaltar de que a Comissão Parlamentar de Inquérito não tem poderes de condenar 
criminalmente o Edil, atribuição essa do Ministério Público, sendo sua atribuição somente no sentido 
de apurar os fatos ocorridos. É o parecer. Carazinho, 11 de Fevereiro de 2008. Renato Trombetta 
Consultor Jurídico Ricardo Xavier da Cruz Assessor Jurídico desta casa Presidente Vereador Cláudio 
Santos Apos a leitura do parecer jurídico da situação do vereador Joselio Guerra nós passamos então  
para a ordem do dia Vereador Jaime Fragoso Questão de ordem sr. presidente. nós pedimos  que 
votassem e bloco as moções  e requerimentos  mas destacamos o pedido de informação Presidente 

Vereador Cláudio Santos Coloco em apreciação do plenário  a solicitação  do vereador  Jaime 
fragoso, Vereador Adroaldo De Carli Sr. presidente gostaria que  complementasse  e aceitando a 
colocação do Vereador Jaime Fragoso, também em separado a colocação do requerimento de instalação 
da CPI Presidente Vereador Cláudio Santos Coloco então e apreciação  senhores vereadores  a 
solicitação do vereador Jaime Fragoso  que solicita que  votação  em bloco exceto os requerimentos 
pedidos de informação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários que se 
manifestem. Colocamos em votação  em discussão  a solicitação do Vereador Adroaldo De Carli com 
relação a votação em separado  do requerimento de instalação da CPI, vereadores que concordam 
permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Questão de ordem do Vereador Deio 
Vereador Josélio Guerra Questão de ordem sR. Presidente, eu gostaria de fazer uma emenda na ação 
parlamentar de inquérito, de que se houver  questão de democracia, se houver outro vereador  
envolvido em fraude da forma que foi apresentado na companhia  da eletrocar  que também seja 
investigado. Presidente Vereador Cláudio Santos Como diz regimento interno havendo concordância 
do plenário que vosso requerimento  seja colocado em apreciação  do plenário  ao pedido do 
requerimento verbal do vereador deio. Com a palavra o vereador Antonio Azir Vereador Antonio 

Azir toda a CPI ela deve ter um objeto determinado e se o vereador deio tem indícios ou objeto 
terminado  que na próxima semana  ingresse com um novo requerimento de  CPI, porque nós não 
podemos ampliar aqui  a dez vereadores que estão aqui hoje , ou  aos treze que tiveram na outra 
legislatura  sem saber quem teve problema na eletrocar. Acho que, eu acho não, eu tenho certeza e os 
jurídicos estão nesta casa e poderão referendar o eu estou dizendo, toda CPI deve ter um objeto 
definido inclusive o seu prazo de duração, eu concordo que seja feito o pedido  de informações as 
centrais elétricas  se ocorreu algum fato com algum outro vereador em qualquer época  que houve 
também desvio de energia elétrica que nos informe a essa casa aí sim  com o objeto determinado eu 
inclusive voto favorável a esta CPI, favorável a pedido de informações. Presidente Vereador Cláudio 

Santos só pra esclarecimentos do vereador que o art. 61 do regimento interno a câmara  Municipal 
criará comissões  parlamentares de inquérito por prazo certo e sobre fato determinado que e inclua a 
competência Municipal, mediante requerimento de um terço de seus membros. ------ de emenda na 
CPI, a não ser que os jurídicos nos de outra informação, se obtiver informação contraria conforme o art. 



 20 

61  que um ato determinado então este caso está determinado. Cabe ao vereador deio, sem duvida 
alguma entrar com um pedido de CPI na próxima reunião. Questão de ordem Vereador Vilson Paese 

Vereador Vilson Paese  sr. presidente, srs. Vereadores há um requerimento aqui com  a solicitação  da 
abertura de uma CPI,  de um colega nosso. O Colega entra com um pedido de emenda, um 
requerimento verbal  para que se houver outro  integrante  da casa  que também seja  apurado,  eu 
pediria o colega a sua excelência vereador deio, meu amigo pessoal que vossa excelência  com dados  
também traga pra nós  e faremos quantas CPI for, houver necessidade  nesta casa, tiver outros colegas, 
inclusive a minha pessoa  fato para que a gente possa realmente trazer com clareza  a este parlamento, 
enfim a sociedade  todos os problemas existentes porque a nossa vida  de legisladores e aquilo que eu 
falei ainda  só quero concluir  porque é questão de  e não é pra fazer discurso  mas a gente ta na vitrine 
e pra reforçar e ratificar então se vossa excelência  realmente de alguém vereador  traz que e vereador 
também  vai votar favorável  sempre. Presidente Vereador Cláudio Santos Há entendimento por 
parte, então passamos a  votação dos requerimentos, convido o sr. secretario para fazer a leitura dos 
requerimentos, nº e autor dos requerimentos. Vereador Adroaldo De Carli Requerimentos para  
apreciação em plenário em bloco. Requerimento de nº 08 Vereador Jaime Fragoso PSDB,  
Requerimento de nº 07 de autoria do Vereador Cláudio Santos PSDB, Requerimento de nº 06 de 
autoria do Vereador Marcos Soares PTB, Requerimento de nº 05 e autoria do vereador Marcos Soares 
do PTB, Requerimento de nº 04 de autoria do Vereador Adroaldo De Carli do PMDB, Requerimento 
de nº 03 de autoria do Vereador Felipe Salvia PDT. Requerimento de nº 02 de autoria do Vereador 
Cláudio Santos do PSDB, Requerimento de nº 01 de autoria do Vereador Felipe Salvia PDT, 
Presidente Vereador Cláudio Santos Coloco em discussão a urgência dos requerimentos Não 
havendo vereador que queira discutir a urgência, coloco em votação a urgência dos requerimentos. 
Vereadores que concordam permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovada a urgência 
por unanimidade Está em discussão os requerimentos, com as urgências já aprovadas. Se algum 
vereador quiser discutir o requerimento com a urgência já aprovada. Só para esclarecimentos os 
pedidos de informação e pedido de abertura de CPI estão em destaque separados. Não havendo 
vereadores que queiram discutir coloco em votação os requerimentos, vereadores que concordam 
permaneçam como estão os contrários se manifestem. Aprovados por unanimidade os requerimentos. 
Solicito ao sr. secretario para que proceda  a leitura  do nº e autores do requerimento  da apuração da 
CPI. Vereador Adroaldo De Carli Requerimento para apuração de CPI, requerimento este  
denominado pelos vereadores: Vereador Antonio Azir, Vereador Jaime Fragoso, Vereador Cláudio 
Santos, Vereador Marcos Soares. De nº 13. Presidente Vereador Cláudio Santos Coloco em 
discussão a urgência do requerimento de CPI, em discussão a urgência. Vereador Adroaldo De Carli 
com a palavra. Vereador Adroaldo De Carli Sr. presidente, srs. Vereadores quero cumprimentar aqui 
também a  imprensa,  dirigentes de partidos políticos, aqui presentes, o Chico o nosso presidente do 
sindicato dos servidores municipais. Sr, presidente, nós, realmente tomamos por surpresa este 
requerimento de instalação de CPI,  falando já da urgência dele então, pelo fato de nós  hoje pra quem 
não sabe  é a 1ª reunião ordinária  de 2008, porque em janeiro estávamos de recesso  apenas a comissão 
provisória trabalhou aqui desenvolvendo os seus trabalhos  e algumas reuniões extraordinárias, então o 
período realmente ordinário começa hoje.  E nós realmente tomamos por surpresa  porque afinal porque 
nós estávamos na semana de carnaval  ausentes da cidade  e vimos este requerimento hoje aqui. Não 
queremos entrar nos detalhes, mas queremos entrar na questão  da urgência do requerimento, então eu 
solicitaria  o podido de vistas do  requerimento que eu acho bastante  apropriado  nesta noite logo 
porque  nos verificamos que quinta feira  daqui a dois dias teremos outra reunião, poderemos apreciá-lo  
com tranqüilidade, vamos usar o tempo hábil de fazer uma analise  e nós realmente  verificarmos o que 
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esta acontecendo porque o que aconteceu  a eletrocar diz aqui  que pode  ocasionar  uma manipulação, 
pode ocasionar. O vereador deio é evidentemente  que é alvo desse  inquérito, ele irá  com certeza fazer 
a sua defesa a eletrocar nós trabalhando lá sabemos como funciona, eu como diretor já instalamos 
alguns inquéritos  contra alguns cidadãos  de Carazinho, então sabemos como funciona, ele terá sua 
ampla defesa, então vamos aguardar mos o desenvolver  disso ai. Mas antes disso eu solicitaria ao 
plenário que nos concedesse este pedido de vistas, para uma melhor analise então quinta feira iremos 
votar. Uma parte vereador paese. Vereador Vilson Paese concordo em gênero e nº com vossa 
excelência há um requerimento importante  na nossa primeira reunião  até porque  para bancada de 
situação ou bancada oposicionista  que compõe a Câmara de Vereadores de Carazinho, quinta feira nos 
temos uma nova reunião  e os integrantes da casa  não irão mudar, a não ser que  saia o marcos e venha 
o alemão, não vota, não muda   a votação  não vai alterar, vai permanecer vereador, então não vai 
alterar a votação, e eu como disse antes  eu concordo sim e acho que vossa excelência tem realmente 
propriedade em solicitar  pedido de vistas a onde este vereador vai votar o pedido de vistas  favorável  
para que será representado  agora  então na próxima quinta feira. Vereador Adroaldo De Carli 
obrigado a gente também quer salientar sr. presidente que nos respeitamos  profundamente  os 
vereadores autores,  tem a visão deles,   tem o bloco deles, nada contra isso  mas também nos 
precisamos também nós como vereadores, falando por mim também acredito que outros colegas  
também  que recém retornaram  do período de férias, a 1ª reunião  dá um tempinho pra nos analisarmos  
com cautela, na real mesmo nos aprofundarmos neste tempo. Muito Obrigado. Presidente Vereador 

Cláudio Santos continua em discussão  o pedido de vistas do vereador adroaldo de Carli,  com a 
palavra o vereador Antonio Azir. Vereador Antonio Azir sr. Presidente srs. Vereadores,  como o 
assunto é complexo  e realmente a denuncia  ela é bastante grave já que envolve não somente um 
membro do Poder Legislativo, mais sim todo o Poder Legislativo , creio eu que é sensato a proposição 
do vereador Adroaldo de Carli , assim como as colocações sabias do vereador Vilson Paese, e eu até 
peço aos companheiros de bancada, que a gente vote favorável  ao pedido de vistas e com já esta em 
discussão  também este requerimento eu quero dizer ao vereador deio nós podemos discutir qualquer 
assunto nesta tribuna, vereador deio, o senhor se prepare com o que tem que venha porque nós não 
temos medo de qualquer tipo de discussão. É um desafio que eu faço ao senhor, no momento que o 
senhor falou aqui nesta tribuna, se o senhor quiser não tem problema nenhum. Amarre os porongos e 
venha, nós não temos medo de barulho, certo. Presidente Vereador Cláudio Santos continua em 
discussão vereador João Mafalda Vereador João Mafalda sr. Presidente, srs. vereadores senhoras, 
senhores, imprensa aqui presente. Não precisava nem o  colega vereador Antonio Azir,nos pedir pra 
votar favorável ao pedido de vistas,que já era a minha idéia fazer este pedido de vistas, eu também acho 
muito cedo concordo cm o vereador Adroaldo de Carli, nós temos  que analisar porque é um processo 
profundo e recém estamos voltando novamente aos trabalhos este ano  daí da pra ver o maior 
fundamento e analisar melhor,isso aí não meche só com o trabalho , meche com a dignidade da pessoa 
é uma matéria profunda e  tem que ser analisada , então era a minha vontade de fazer o pedido de 
vistas, mas já que foi feito pelo colega, de bom senso, eu concordo plenamente, também vou pedir 
vistas, se for possível nos pedidos de informação, pra analisar melhor os conteúdos Presidente 
Vereador Cláudio Santos continua em discussão o pedido de vistas do vereador Adroaldo de Carli. 
Não havendo vereador querendo discutir  coloco em votação vereadores que concordam, permaneçam 
como estão, os contrários se manifestem, aprovado o pedido de vistas do vereador Adroaldo de Carli, 
por oito votos  a favoráveis e um contrario. Peço ao secretario que faça a leitura do nº e autor dos 
requerimentos pedidos de informações, que também estão em destaque Vereador Adroaldo De Carli 
pedido de informação de nº 11 de autoria do  vereador Felipe Salvia PDT, requerimento pedido de 
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informação de nº 12 de autoria dos  vereadores Felipe Salvia PDT e vereador deio PMDB requerimento 
pedido de informação de nº 10 de autoria dos  vereadores Felipe Salvia PDT e vereador deio PMDB 
requerimento pedido de informação de nº 09 de autoria do  vereador Felipe Salvia PDT . são quatro 
pedidos de informações Presidente Vereador Cláudio Santos coloco em discussão a urgência dos 
pedidos de informação. Questão e ordem vereador João Mafalda vereador João Mafalda conforme dito 
anteriormente eu gostaria de pedir vistas se possível se houver a concordância da maioria do plenário, 
para analisar melhor esses pedidos de informação Presidente Vereador Cláudio Santos portanto 
então esta  em discussão solicitação do pedido de vistas dos quatro pedidos de informação vereador 
João Mafalda. Esta em discussão. Vereador Felipe Salvia Vereador Felipe Salvia questão de ordem sr. 
Presidente esse vereador não vai aceitar esse pedido de vistas porque são pedidos de informações que já 
tramitavam nesta casa o ano passado. Nós estamos tentando, como eu disse na tribuna passar com esses 
pedidos de informações é uma forma que o vereador e o povo nos dá pra fiscalizar e por essa razão  eu 
não vou aceitar o pedido de vistas, quero que se vote. Presidente Vereador Cláudio Santos questão 
de ordem vereador Vilson Paese Vereador Vilson Paese questão de ordem sr. Presidente me perdoe 
vereador Felipe Salvia a vossa excelência apresentou os pedidos de informações e esse vereador toma 
conhecimento na leitura, eu não sei acredito em vossa excelência que seja os mesmos itens, os mesmos 
assuntos, mas eu não li e  não tomei conhecimento e pode ter algum atento, com relação a isso, e como 
eu já coloquei antes até pra  justificativa de voto do pedido de informação, e como esse parlamento terá 
os mesmos integrantes daqui a dois , três dias  a ordem não vai alterar a votação, então sou favorável ao 
pedido de vistas, hoje para que nós possamos realmente junto  com o requerimento de CPI do vereador 
deio , e também os pedidos de informações , mas na quinta feira os pedidos de informação virão nesta 
casa  e o  vereador Paese, se não tiver todas as informações  que os autores  quiserem conduzir os 
requerimentos votarei favorável sim  aos pedidos de informação Presidente Vereador Cláudio Santos 
como diz Vereador Felipe Salvia Questão de ordem  presidente a pedido  do meu líder de bancada eu 
vou aceitar o pedido de vistas do vereador João Mafalda Presidente Vereador Cláudio Santos 
igualmente colocamos então a votação  solicitação e pedido de vistas do vereador João Mafalda 
vereadores que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem, os quatro pedido de 
vistas  do pedido de informação aprovado por unanimidade. Solicito  ao secretario vereador Adroaldo 
de Carli para que faça  a leitura do nº e autor das moções. Pois não vereador Paese Vereador Vilson 
Paese questão de ordem sr. Presidente, se entender as bancada, os colegas, pediria a mesa  e a vossa 
excelência se os projetos  e todos tem conhecimento, não só as comissões  fossem votas em bloco, a 
não ser que algum vereador queira colocar algum projeto em votação em destaque, senão solicito que 
seja votado em bloco. Presidente Vereador Cláudio Santos antecipamos então  que não chegou a vez 
dos projetos mas  antecipamos s e houver interesse pelos vereadores que seja votado  os projetos em 
bloco e também as moções, nós votamos os projetos e as moções  em bloco, mas a leitura do nº e autor 
das moções vereador Adroaldo de Carli Vereador Adroaldo De Carli  moções  de nº 11,de autoria do 
vereador Luiz Sandri PDT, moção  de nº 10,de autoria do vereador Luiz Sandri PDT, moção de nº 08 
de autoria do vereador Luis Sandri PDT moção de nº 06 de autoria do vereador Cláudio Santos PSDB 
moção de nº 05 de autoria do vereador Marcos Soares PTB moção de nº 04 de autoria do vereador 
Adroaldo de Carli PMDB moção de nº 03 de autoria do vereador Adroaldo de Carli PMDB, também 
anexo moção de nº 07 do vereador Luis Sandri PDT, moção de nº 02 de autoria do vereador Adroaldo 
de Carli PMDB  também anexo moção de nº 09 de autoria do vereador Luis Sandri PDT moção de nº 
01 de autoria do vereador Felipe Salvia PDT. Seriam essas as moções para apreciação em bloco 
Presidente Vereador Cláudio Santos Coloco em discussão a urgência das moções.. Não havendo 
vereador que queira discutir a urgência, coloco em votação as urgências das moções, vereadores que 
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concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a urgência das moções 
por unanimidade. Está em discussão as moções com as urgências já aprovadas Não havendo vereadores 
que queiram discutir, coloco em votação vereadores que concordam permaneçam como estão os 
contrários se manifestem. Aprovada as moções por unanimidade. Convidamos o vereador AdroaldO de 
Carli  para que faça a leitura do n°, emenda e autor dos projetos antes  questão de ordem do vereador  
Felipe Salvia vereador  Felipe Salvia  sr. Presidente gostaria de pedir vistas deste projeto  o que altera 
denominação de lugar de assessor  de comissões para mim dar uma estudada. Melhora o projeto 
Presidente Vereador Cláudio Santos  colocamos em discussão o pedido de vistas do vereador Felipe 
Salvia PDT  da autoria da mesa diretora. Pra discutir vereador Antonio Azir PTB vereador Antonio 
Azir sr. Presidente srs vereadores,  até para explicar aos vereadores. Nós havíamos aprovado este cargo 
como cargo em comissão e ele esta sendo transformado como cargo em efetivo devendo ser aberto 
concurso para ocupá-lo. Então creio eu que é importante para a casa que nós temos alguém 
acompanhando as comissões e de maneira concursado e não será de maneira comissionada como 
anteriormente havia sido criado. Eu não sei ainda se o vereador Felipe Salvia mantém o pedido de 
vistas ou não, mas o projeto se refere a este assunto. Presidente Vereador Cláudio Santos  permanece 
em discussão o pedido de vistas do vereador Felipe Salvia, não havendo mais vereadores que queiram 
se manifestar, colocamos em votação o pedido de vistas do vereador Felipe Salvia, os favoráveis 
permaneçam com estão, os contrários se manifestem, aprovado o pedido de vistas do vereador Felipe 
Salvia por unanimidade. Os demais nº e autor, bem como a ementa  dos demais projetos Vereador 

Adroaldo De Carli  AUTOR : EXECUTIVO MUNICIPAL PROJETO DE LEI N° 019/08 –
EMENTA: Reconhece como de utilidade pública a Escolinha TRIANON. PROCESSO nº 150/030/08 –
AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL PROJETO DE LEI N° 020/08 ––. EMENTA: Altera 
denominação de cargo constante do Anexo I da Lei Municipal n° 5.934. PROCESSO nº 151/031/08 
AUTOR : EXECUTIVO MUNICIPAL. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 001/08  –
EMENTA: Revoga o art. 253 da Lei Complementar 07/90 Estatuto dos Servidores Públicos– 
PROCESSO nº 152/032/08 AUTOR : EXECUTIVO MUNICIPAL PROJETO DE LEI N° 021/08 –
EMENTA: Autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2008, no valor de R$ 93.467,60. 
PROCESSO nº 153/033/08 –.AUTOR : EXECUTIVO MUNICIPAL PROJETO DE LEI N° 022/08 –8. 
EMENTA: Autoriza abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2008, no valor de R$ 
151.375,38. PROCESSO nº 154/034/08 AUTOR : EXECUTIVO MUNICIPAL Municipais. PROJETO 
DE LEI COMPLEMENTAR N° 002/08. EMENTA: Altera vigência da Lei Complementar 116/07. – 
PROCESSO nº 155/035/08 –. Presidente Vereador Cláudio Santos Solicito ao secretário para que 
faça a leitura dos pareceres da comissão de justiça e finanças e dá ordem econômica e social Vereador 

Adroaldo De Carli  Todos os projetos são seis projetos, tem o mesmo teor  os pareceres são da 
comissão de justiça e finanças e da ordem econômica e social que assim esta escrito,  comissão de 
justiça e finanças o projeto de lei é constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor 
11/02/08vereador Antonio Azir presidente, vereador João Mafalda secretário e relator e vereador 
Josélio guerra membro. parecer da Comissão de Ordem econômica e social também dos seis projetos 
contem o mesmo teor o presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia  em 
11/02/08 vereador Vilson Paese presidente e relator vereador Luis Sandri secretário designado e 
vereador Marcos Soares membro designado pela comissão de ordem econômica e social Presidente 

Vereador Cláudio Santos Coloco em discussão o parecer da Comissão de Justiça e finanças Não 
havendo vereadores que queiram discutir o parecer, coloco em votação, vereadores que concordam 
permaneçam como estão os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o parecer da 
comissão de justiça e finanças Coloco em discussão o parecer da Comissão de Ordem econômica e 
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social Não havendo vereadores que queiram discutir o parecer, coloco em votação, vereadores que 
concordam permaneçam como estão os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o  
parecer da comissão de ordem econômica e social. Coloco agora em discussão os projetos com os 
pareceres já aprovados Não havendo vereadores que queiram discutir, coloco em votação, vereadores 
que concordam permaneçam como estão os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade 
todos os projetos. Questão de ordem vereador Antonio Azir Vereador Antonio Azir sr. Presidente, 
conforme entendimento com todos os vereadores, nós queremos propor que as sessão ordinária  do dia 
14  de fevereiro, seja antecipada para 11 horas  da manhã Presidente Vereador Cláudio Santos 

questão de ordem vereador Vilson Paese Vereador Vilson Paese Sr. Presidente srs vereadores, 
realmente com essa semana inicia-se com uma turbulência muito grande  e quinta feira para até ficar 
melhor e tenho certeza que a reunião vai se estender então quem sabe só para que nos possamos vir 
porque vai ter  muito tempo nas discussões  e de requerimentos de pedidos de informação e sobre a CPI 
que esta reunião seja então iniciada  as 10 horas, porque não tem problema se nos passarmos  a tarde 
toda e entrarmos noite a dentro mas vamos iniciar antes para que nos possamos terminar num tempo 
razoável durante a parte da tarde,  muito obrigado. Presidente Vereador Cláudio Santos há dois 
horários em discussão as dez horas e as onze horas. De acordo fica para as 10 horas. Antes de encerrar 
inclusive até pra não usar as explicações pessoais  após ter me inscrito,  mas no momento gostaria de 
me deportar  de deixar bem claro  de que por dez anos eu trabalhei na radio gazeta  e de receber verba 
publica por dois anos trabalhei na TV Pampa onde também recebi verba pública  e por quatro a cinco 
meses trabalho na radio comunitária  que também recebe verba publica , então não vejo questão 
nenhuma de trabalhar em órgãos de imprensa  que também recebem verbas publicas, porque lá onde 
estou trabalhando exerço a profissão de  radialista , só pra deixar esclarecido  se precisar usar os cinco 
minutos das explicações pessoais, vereador Antonio Azir questão de ordem vereador Antonio Azir  

até que se nós formos para esse principio  o vereador deio também usufrui através de locação  de 
propriedade de uma empresa que também recebeu verba publica  do poder executivo municipal  e 
também do poder executivo estadual, se formos por esse principio o vereador deio também ta expedido 
e terá que ser  alvo de outra CPI para nos averiguarmos a falta decoro parlamentar Presidente 

Vereador Cláudio Santos Questão de ordem vereador deio Vereador Josélio Guerra  Só pra não 
usar a tribuna  de novo né, infelizmente  esse é o preço que a gente paga  por tentar fazer uma política 
séria e dizer pro sr. Presidente que com certeza a radio gazeta ,  a diário da manha, a TV Pampa 
recebem dinheiro publico, mas não da forma que foi acordado  com a radio UACC a radio comunitária  
colocando imposição  para contratar o sr. Mediante  recebimento desse recurso . Presidente Vereador 

Cláudio Santos Se o sr. Tiver todas as provas  traga escritas como a eletrocar fez acusando a vossa 
excelência  que não  problema algum. Encerrando nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus 
declaro encerrada a presente reunião e convoco os Srs. Vereadores para a próxima reunião ordinária a 
ser realizada no dia 14 /02/08 às 10;00 Hs, neste mesmo plenário muito obrigado e boa noite . 
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