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Ata da Reunião Ordinária do dia 02 de Junho de 2008.......Ata 26 
  
 
Presidente Vereador Luiz Leite; Havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus 
declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Carazinho do dia 02/06/08; Convido o Vereador Cláudio Santos, para proceder à leitura 
de um trecho da Bíblia e que todos  se posicionem em pé; (leitura da bíblia); Coloco em 
apreciação a ata da reunião ordinária do dia 26/05/08,  não havendo vereador querendo 
discutir coloco em votação, aprovada a ata por unanimidade. Convido o senhor secretario 
Vereador Cláudio Santos fazer a leitura do expediente da presente reunião; Secretario 
Vereador Cláudio Santos Expediente da reunião ordinária de 02/06/08 Of. 558/08 
Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente encaminha relatório de atendimentos 
prestados no período de janeiro a maio do corrente ano. Telegrama do Ministério da 
Saúde informando liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, no 
valor de R$ 262.926,00 Ibrap convida para cursos: "Comunicações Administrativas - 
Redação Oficial" dias 24 e 25 de junho em Poa. "Recepção de autoridades e atendimento 
no gabinete" dias 26 e 27 de junho em Poa. ABRASCAM convida para curso de vedação 
de condutas dos agentes públicos em ano eleitoral. De 11 a 13 de junho em POA. Of. 
Circular 003/08 FAMURS convida para o 28° Congresso de Municípios do Rio Grande do 
Sul, dias 18 e 19 de junho em Poa. Gdam convida para curso "Fórum Municipalista de 
Câmara de Vereadores" de 04 a 07 de junho em Poa. Sistema de Brasileiro de Apoio a 
Administração Municipal - SIBRAM - convida para "Seminário de Gestão Pública" de 04 a 
06 de junho em Poa. Of. 096/08 do Executivo Municipal encaminha projeto de lei n° 
076/08, o qual inclui meta na Lei Municipal n° 6.644 LDO 2008 e autoriza abertura de 
crédito especial no orçamento da Fundescar de 2008, no valor de R$ 6.811,87. Of. 097/08 
do Executivo Municipal encaminha projeto de lei n° 077/08, o qual autoriza abertura de 
crédito suplementar no orçamento de 2008, no valor de R$ 42.629,78. Projeto de Lei 
Complementar 004/08 de autoria do Ver. Jaime Fragoso, acrescenta alínea "m" no art. 33 
da Lei Complementar n° 03/85 Código de Posturas. Anteprojeto de Lei de autoria do 
Vereador Felipe Sálvia, o qual cria a Guarda Municipal de Carazinho e dá outras 
providências. Presidente Vereador Luiz Leite Convido o secretário para fazer a leitura 
do relatório de Sindicância interna desta casa que apurou o desaparecimento das atas. 
Secretário Vereador Cláudio Santos conclusão da Comissão processante pela portaria  
037/07. Conclusão Diante do exposto e após acurada analise do conjunto probatório, a 
Comissão conclui que não pode responsabilizar ninguém pelo desaparecimento das atas, 
eis que, não há nos autos provas de que alguém as tenha retirado da sala da assessora 
da mesa.  Assim, sugere a Comissão processante, que a assessora da mesa tenha mais 
responsabilidade com sua sala, deixando-a sempre trancada quando não estiver lá, em 
especial pelo fato de que possui documentos de suma importância para a Câmara 
Municipal de Carazinho. Ainda, sugere-se ao presidente que, para uma possível apuração 
do responsável, sejam encaminhadas as atas ao Instituto de Perícias, para que possam 
ser retiradas as impressões digitais, e, dessa maneira, talvez, encontrar o culpado. Por 
derradeiro, recomenda-se o encaminhamento de cópia dessa sindicância a todos os 
Vereadores desse Poder Legislativo, para que exerçam sua função fiscalizadora dos atos 
aqui praticados. Submeta-se este relatório ao crivo da Mesa Diretora da Casa. Carazinho, 
26 de maio de 2008 Viviane Muller Menezes Presidente Ahmad Issa Araújo Rahman 
Secretário Luciana Inês Lampert de Souza Membro. Presidente Vereador Luiz Leite Até 
se os vereadores me permitem eu gostaria de fazer um comentário sobre a conclusão dos 
trabalhos desta comissão que ficou inviável o envio destas atas para peritagem técnica 
sobre as impressões digitais porque essas atas foram manuseadas por aproximadamente 
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por doze pessoas isso se não existiram mais pessoas sendo que a gente não sabe onde 
foram parar essas atas. Então seria um trabalho muito delicado iria custar relativamente 
um bom dinheiro pra pagar essas atas, recursos essas peritagens e também não chegaria 
a lugar nenhum porque muita gente manuseou essas atas. Então a gente foi de bom 
senso e acatou o relatório final da comissão que participaram da sindicância interna. 
Antes de solicitar os trabalhos do secretario eu quero cumprimentar, começar hoje pelo 
nosso 11º vereador o sr. Silveira que faz questão que a gente relate e fique gravado nos 
anais desta casa, os servidores desta casa, srs. Vereadores, imprensa escrita e falada 
suplentes de vereadores que aqui se encontram, dirigentes de agremiações partidárias, 
representantes do PDT que aqui se encontram hoje também nesta casa, aos jovens 
adolescentes também tem alguns, minha amiga Bela filha do Simonato que a gente tem 
grande carinho e grande respeito pela primeira vez eu acho que vem a esta casa, pelo 
menos na minha gestão e que você e seus irmãos apareçam para ir se modelando vendo 
como é que funciona e quem sabe no futuro teremos alguém de vocês aqui dentro. 
Também o presidente do PSDB jovem, da juventude, representantes do PTB, inclusive 
com o seu presidente fazendo parte da vereança desta casa, agora seguindo os trabalhos 
desta casa Vereador Paulino de Moura  questão de ordem sr. presidente.  Presidente 
Vereador Luiz Leite pois não  vereador.  Vereador Paulino de Moura  eu posso me 
pronunciar referente a este relatório porque ele não vai ser votado eu preciso deixar 
registrado a minha posição referente  Presidente Vereador Luiz Leite  eu gostaria que o 
sr. se pronunciasse quando houver a discussão dos requerimentos, que lhe darei um 
tempo para o sr. se pronunciar a respeito  Vereador Paulino de Moura  obrigado.  
Presidente Vereador Luiz Leite Ok, passamos agora a ordem do dia e a seguir convido 
o sr. secretário  para fazer a leitura das indicações, requerimentos e moções. Secretário 
Vereador Cláudio Santos INDICAÇÕES I. 139/591/08 Indicações do Vereador Vilson 
Paese Solicita trabalhos de canalização de água servida na Rua Ianduí no bairro 
Operário.  I. 1140/592/08 Que a secretaria de obras realize trabalhos de conserto do 
calçamento ou recapeamento asfáltico na travessa Vidal Peçanha trecho compreendido 
entre a Av. Flores da Cunha e Itararé, trecho esse conhecido popularmente como Bigode 
de Prefeito; Que a secretaria de obras realize trabalhos conserto do calçamento da Rua 
Rio Branco no bairro Glória. Solicitação dos moradores; Que a secretaria de obras realize 
trabalhos de conserto do calçamento da Rua da Rua Independência no bairro Glória em 
toda a extensão. Solicitação dos moradores; Que a secretaria de obras realize trabalhos 
de conserto do calçamento da Rua São Paulo no bairro Oriental; Que a secretaria de 
obras realize  trabalhos de conserto do calçamento da Rua Ermínia Tombini no bairro 
Oriental; Que a secretaria de obras realize  trabalhos de recapeamento asfáltico da Av. 
Flores da Cunha trecho compreendido entre a Av. São Bento até a Rua Anchieta, por 
estar em péssimas condições de trafegabilidade;  I. 1141/593/08  Solicita para que o 
Executivo Municipal disponibilize recurso financeiro para a Secretaria de Obras realizar a 
pavimentação asfáltica ao longo da extensão das Ruas Afonso Branda e Félix Guerra, 
localizadas no Bairro Winckler. Solicitação dos moradores e motoristas. Vereador 
Adroaldo De Carli PMDB I. 1142/594/08 Solicita para que o Executivo Municipal 
disponibilize recurso financeiro para a Secretaria de Obras realizar a pavimentação 
asfáltica ao longo da extensão da Rua Antônio A. Loss, localizada no Bairro Esperança. 
Solicitação dos moradores e motoristas; Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 
1143/595/08 Solicita a secretaria de obras a realização de operação tapa buracos em 
toda a extensão da Rua Diamantino Tombini, localizada no Bairro Oriental. Solicitação 
dos motoristas e moradores; Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 1144/596/08 Solicita 
que a secretaria de obras realize trabalhos de melhorias no trecho do calçamento ao 
longo da extensão da Rua Ângelo M. Gobbi, Bairro Sommer. Solicitação dos motoristas e 
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moradores, Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 1145/597/08 Para que a secretaria de 
obras realize trabalhos de patrolamento, cascalhamento e compactação na rua Ernesto 
Marchiori no bairro Novo Ouro Preto; Vereador Déio PMDB I. 1146/598/08 Para que a 
secretaria de obras realize melhorias na Rua Travessa Oriental no bairro Novo Loeff; 
Vereador Déio PMDB I. 1147/599/08 Para que a secretaria de obras realize melhorias na 
Rua T. O. Kertscher no bairro Novo Oriental. Vereador Déio PMDB I. 1148/600/08 Solicita 
ao setor competente a colocação de placas com informações alertando em relação ao Art. 
184 do Código de Posturas do Município, nas avenidas centrais e nas praças, 
principalmente naquelas que possuam grande concentração de crianças em razão dos 
brinquedos recreativos instalados; Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 1149/601/08 Solicita 
a Secretaria de Obras a realização de melhorias do calçamento da Rua David Canabarro, 
B. Centro. Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 1150/602/08 Solicita a Secretaria de Obras a 
realização de melhorias do calçamento da Rua David Canabarro, B. Centro. Vereador 
Jaime Fragoso PSDB I. 1151/603/08 Que a secretaria de obras execute trabalhos de 
patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza na estrada que dá acesso a 
Colônia Dona Júlia. Trabalhos estes do Vereador Luiz Leite PDT Que a secretaria de 
obras execute trabalhos de capina e limpeza no final da rua Barão de Antonina, no bairro 
Sommer. Que a secretaria de obras execute trabalhos de patrolamento, cascalhamento, 
compactação, limpeza e canalização no final da rua Rio Negro, no bairro Floresta. Que a 
secretaria de obras execute trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da rua 
Armando Farina, no bairro Alvorada. Ainda trabalhos do Vereador Luiz Leite PDT Que a 
secretaria de obras execute trabalhos de capina, limpeza e reparos no calçamento da rua 
Presidente João Goulart, no bairro Boa Vista. Que a secretaria de obras execute trabalhos 
de patrolamento, cascalhamento compactação e limpeza da rua Belém, no bairro 
Floresta. Que a secretaria de obras execute trabalhos da patrolamento, cascalhamento 
compactação e limpeza das ruas Júlio de Castilhos e Passo Fundo, no bairro Fey. Que a 
secretaria de obras execute trabalhos de capina e limpeza na rua Santa Bárbara, no 
bairro Hípica. Que a secretaria de obras execute reiterando solicitação que execute 
trabalhos de  fechamento de um buraco existente na rua José Pereira esquina com a rua 
Castro Alves, no bairro Santo Antônio. Trabalhos estes do Vereador Luiz Leite PDT. I. 
1152/604/08 Reiterando mais uma vez nossa solicitação para que o setor competente 
providencie com a máxima urgência melhorias na Rua Bernardo Paz, abaixo da Rua Silva 
Jardim, no bairro Centro até o Bairro Medianeira, pois a mesma encontra-se há um bom 
tempo em péssimo estado, cheia de buracos e remendos, tanto no trecho onde possui 
pavimentação asfáltica, como no trecho de paralelepípedos. Vereador Felipe Sálvia PDT 
I. 1153/605/08 Reiterando  mais uma vez para que o Executivo determine ao setor 
competente com a maior brevidade possível, melhorias nas ruas do Bairro São Lucas, 
pois as vias deste bairro estão tomadas por buracos e valetas; Vereador Felipe Sálvia 
PDT I. 1154/606/08 Reiterando ao Executivo que estude possibilidade de colocar a 
disposição da comunidade um Gabinete Odontológico junto ao Ambulatório Municipal 
para atender em horário após o fechamento dos Psfs e nos finais de semana e feriados; 
Vereador Cláudio Santos PSDB I. 1155/607/08 Solicita ao Depto. Municipal de Trânsito a 
colocação de redutores de velocidade ou faixas de segurança na Av. Flores da Cunha nas 
proximidades da Igreja Batista Nacional no bairro Borghetti; Vereador Cláudio Santos 
PSDB I. 1156/608/08 Solicita melhorias no calçamento da rua Otto Albino Gerhardt no 
bairro Sommer; Vereador Cláudio Santos PSDB I. 1157/609/08 Solicita melhorias no 
calçamento da rua Rui Barbosa, esquina com a rua Clemente Pinto no bairro Santo 
Antônio; Vereador Cláudio Santos PSDB I. 1158/610/08 Solicita ao setor competente 
melhorias no calçamento da rua Júlia, bairro Santo Antônio; Vereador Cláudio Santos 
PSDB I. 1159/611/08 Solicita melhorias no calçamento da rua Barão de Antonina, esquina 
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com a Avenida Pátria. Vereador Cláudio Santos PSDB REQUERIMENTOS R. 
1160/167/08 O vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após aprovado 
em plenário seja enviado oficio ao Sr. Ricardo Balestreri, Secretário Nacional de 
Segurança Pública, do Ministério da Justiça para que estude a possibilidade de junto com 
a chefia da Policia Rodoviária Federal seja elaborada pauta de reivindicações e possíveis 
soluções capazes de acelerar o fim da greve dos policiais rodoviários federais. Vereador 
Luiz Leite PDT R. 1161/168/08 Requerimento votos de pesar O vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental que a seguir de equiecência do plenário encaminhe-se oficio  
externando condolências aos familiares da Sra. Almerinda Lopes Staine pelo seu 
passamento ocorrido no dia 30 de maio, em nossa cidade. Expressamos nosso pesar e 
auguramos à família a superação deste lamentável e melancólico episódio. Vereador 
Gilnei Jarré PSDB R. 1162/169/08 Requerimento a mesa diretora o vereador abaixo 
assinado solicita a mesa diretora que faça convite a Reitoria da Universidade de Passo 
Fundo, na pessoa do Sr. Rui Getúlio Soares e ao Diretor da Universidade de Passo 
Fundo Campus de Carazinho, na pessoa do Sr. Orgüim da Rocha, para se fazer presente 
na reunião plenária, utilizando o grande expediente e receberem uma placa em 
homenagem aos 40 anos de fundação da Universidade de Passo Fundo e fazer um breve 
relato para nossa comunidade sobre a história da Universidade; Vereador Adroaldo De 
Carli PMDB R. 1163/170/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que 
logo após submetido ao plenário para aprovação seja enviado ofício as Centrais Elétricas 
de Carazinho – Eletrocar, na pessoa do Sr. Diretor-presidente, Romeu Giacomelli, 
solicitando novamente ao departamento técnico da empresa para que seja efetuada a 
troca das lâmpadas queimadas na Rua Ângelo M. Gobbi frente ao n° 43, Bairro Sommer. 
Vereador Adroaldo De Carli PMDB R. 1164/171/08 O vereador abaixo assinado requer na 
forma regimental que após aprovado em plenário seja enviado oficio com os mais 
sinceros votos de profundo pesar aos familiares de Sr. Carlos Roberto Silveira dos 
Santos, pelo seu falecimento ocorrido no dia 30.05.08, na cidade de Passo Fundo, onde 
estava internado, sendo morador de nossa Cidade, demonstrando assim, nossa 
solidariedade neste momento de profunda dor pela perda irreparável. Desejamos a família 
muita força e fé  para superar esse momento que sabemos é de profunda dor mas Deus 
que tudo pode estará fortalecendo-os e consolando-os.  Cremos na palavra de Deus 
escrita por João cap 11 vers. 25 e 26, disse Jesus eu sou a ressurreição e a vida, quem 
crê em mim ainda que esteja morto viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca 
morrerá. Vereador Jaime Fragoso PSDB R. 1165/172/08 O Vereador abaixo subscrito 
requer na forma regimental que depois de ouvido o plenário e com a aprovação dos 
senhores edis seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho Sr. Paulo de Argollo 
Mendes, Presidente do Sindicato Médico do RS, ao Sr. Marco Antônio Becker, Presidente 
do Conselho Regional de Medicina do RS, Sr. Newton Monteiro de Barros, Presidente da 
Associação Médica do RS, Sr. João Menezes, Presidente do Sindisaúde RS, Sr. Milton 
Francisco Kempfer, Presidente da Federação dos Empregados em Serviços de Saúde do 
RS, ao Sr. Julio Dornelles de Matos, Presidente do Sindicato dos Hospitais Beneficentes, 
Religiosos e Filantrópicos do RS e ao Sr. Francisco Soares Ferrer, Presidente da 
Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do RS, manifestando o apoio 
desta Casa ao MOVIMENTO MAIS SAÚDE PARA O SUS.Com certeza, defender o 
Sistema Único de Saúde das graves ameaças que o rondam, impedem pleno acesso e 
põe em risco a qualidade da assistência, é uma meta de todos, pois precisamos preservar 
o SUS como uma conquista democrática da Sociedade Brasileira, garantindo 
universalidade, integralidade e gratuidade.Temos que, de alguma forma integrar a 
população com este Movimento, convocá-los para que assumam seu papel na defesa do 
Sistema Único de Saúde, por ser a única alternativa assistencial para 140 milhões de 
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brasileiros, pois só assim, unidos, seremos fortes para exigir a aplicação dos 
investimentos necessários para a plena vigência dos ditames constitucionais que mantêm 
a saúde como dever do estado.Todas as propostas do Movimento dependem uma da 
outras, por isso acreditamos que a luta para que todas sejam aceitas é um fator 
evidencialmente claro, é impossível sua indissociabilidade, por existir uma relação direta 
entre elas para que a Saúde do SUS tenha finalmente atingida sua finalidade. Vereador 
Felipe Sálvia PDT R. 1166/173/08 O vereador abaixo assinado requer na forma 
regimental que após aprovado em plenário seja enviado oficio ao Deputado Estadual e 
Líder do Governo na Assembléia do Estado, Márcio Biolchi, no sentido de que se 
empenhe em transferir ao município de Carazinho a benfeitoria existente em um imóvel 
localizado na rua Antonio José Barlete nº 209. Sei que já houve muito empenho do 
Deputado na doação do imóvel, espero o mesmo empenho na doação dessa benfeitoria. 
Vereador Cláudio Santos PSDB MOÇÕES M. 1167/267/08 O vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental que após lido e apreciado em plenário seja enviado oficio ao 
Colégio Sinodal Rui Barbosa na pessoa do Diretor Senhor Waldir Scheurmann, 
cumprimentando-o pela realização do “Primeiro Varal Solidário” no último dia 24, 
iniciativas como esta é que propiciam melhor qualidade de vida as famílias mais 
necessitadas; parabéns a toda a direção professores e colaboradores daquele 
educandário Vereador Paulino de Moura PTB M. 1168/268/08 Moção do mesmo sentido 
do Vereador Déio PMDB M. 1169/269/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental que após lido e aprovado em plenário seja enviado oficio parabenizando a 
Patronagem do CTG Alfredo D’Amore, na pessoa do patrão, o tradicionalista Vilson Pilger, 
pela passagem dos 29 anos de fundação, transcorrido no último dia 31 de maio, a todas 
as ex patronagens que fizeram a história do CTG ao longo deste tempo os nossos mais 
sinceros agradecimentos pela dedicação e trabalho, que resultaram no sucesso que esta 
entidade tradicionalista representa para Carazinho, pois além de cultivar as tradições 
riograndenses, sempre representam nossa cidade com grandeza nos rodeios, festas 
campeiras ou artísticas onde marca presença. Vereador Paulino de Moura PTB M. 
1170/270/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após lido e 
aprovado em plenário seja enviado oficio cumprimentando a Escola de Taekwondo 
Anderson Lopes, pelas conquistas trazidas para Carazinho, quando da realização da 2ª 
Copa Serrana, realizada na cidade de Farroupilha no último dia 10 de maio, felicitações 
aos competidores: Michael Langaro, Wagner Elias Gauto & Ronaldo Orling pela conquista 
dos títulos recebidos; Vereador Paulino de Moura PTB M. 1171/271/08 O vereador abaixo 
assinado solicita que depois de ouvido o plenário seja enviado oficio do Poder Legislativo 
de Carazinho, ao Sindicato dos Empregados no Comércio de Carazinho, por ocasião da 
confraternização do sindicato e seus associados em comemoração ao Dia do Trabalhador 
e 27º Aniversário do Sindicato, que foi comemorado com um almoço no último domingo 
dia 01 de junho no Ginásio do Patronato Santo Antônio. Queremos cumprimentar a toda 
classe comerciaria, que participou com sua família de um evento, que contou com a 
participação de mais de 1.000 (mil) pessoas, demonstrando assim toda a alegria e união 
desta classe de trabalhadores, que liderados pelo Presidente Ivomar de Andrade 
(TOMATE) lutam bravamente para garantir seus direitos. Vereador Felipe Sálvia PDT M. 
1172/272/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que depois de 
submetido ao plenário para aprovação seja enviado oficio de cumprimentos ao Centro 
Regional de Estudantes e Atividades para Terceira Idade (Creati) da Universidade de 
Passo de Passo Fundo (UPF), pela realização do VIII Encontro Estadual de Estudantes 
de Universidades Abertas à Terceira Idade que aconteceram de 29 a 31 de maio do 
corrente. Vereador Vilson Paese PDT M. 1173/273/08 O vereador abaixo assinado solicita 
na forma regimental que depois de submetido ao plenário para aprovação seja enviado 
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oficio de cumprimentos a ULBRA (Universidade Luterana do Brasil) em especial ao Grupo 
de Estágio Curricular I do curso de enfermagem que em parceria com o Núcleo de 
Orientação Educacional e Profissional do Campos tiveram a belíssima iniciativa de fazer 
uma campanha para arrecadação de agasalhos e alimentos em benefício ao Movimento 
Feminino Comunitário de Carazinho (MOFECOM), realizado no dia 26 de maio;  M. 
1174/274/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que depois de 
submetido ao plenário para aprovação seja enviado oficio parabenizando a Comissão 
Organizadora do IV Encontro Jurídico da UPF, na pessoa do Sr. Prof. Julio César 
Giacomini e na pessoa da Sra. Acadêmica de Direito do IX nível Maria Augusta da 
Fonseca, pela organização do evento realizado do dia 02 a 04 de junho de 2008 em 
comemorações aos 20 anos da Constituição Federal no auditório da UPF Campus 
Carazinho; Vereador Adroaldo De Carli PMDB M. 1175/275/08 O vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental que depois de submetido ao plenário para 
aprovação seja enviado oficio  parabenizando o CTG Alfredo D’amore, na pessoa do Sr. 
Patrão Vilson Pilger, pelas comemorações dos 29 anos de fundação do CTG no nosso 
município em 31 de maio de 2008. Vereador Adroaldo De Carli PMDB M. 1176/276/08 O 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que depois de submetido ao 
plenário para aprovação seja enviado oficio de mesmo teor parabenizando o A Junta 
Comercial do Rio Grande do Sul - Jucergs, na pessoa do Sr. Presidente Jorge Luiz Costa 
Melo, a Delegacia do Conselho Regional de Contabilidade, na pessoa do Sr. Orgüim da 
Rocha e a Associação Comercial e Industrial de Carazinho – ACIC, na pessoa do Sr. 
Presidente Sidnei Olavo Meyer, pela organização da palestra realizada no dia 30 de maio 
de 2008, tendo como foco principal a modernização, e também seu projeto de 
interiorização que será executado gradativamente, entre outros avanços que pretende 
implementar nas juntas comerciais do interior do Estado, para agilizar os trabalhos, e 
oferecer novos serviços para cada vez melhor atender os usuários. Vereador Adroaldo De 
Carli PMDB M. 1177/277/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que 
depois de submetido ao plenário para aprovação seja enviado oficio parabenizando o 
SESC de Carazinho, na pessoa da Sra. Diretora Giana Groth, pela organização, 
participação, mobilização da comunidade e mais uma conquista da edição do Dia do 
Desafio 2008, com 28.755 (Vinte e oito mil e setecentos e cinqüenta e cinco) participantes 
contra 15.300 da cidade adversária; Vereador Adroaldo De Carli PMDB M. 1178/278/08 O 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que depois de submetido ao 
plenário para aprovação seja enviado oficio de cumprimentos ao Sr. Celso Agustinho 
Valduga Prefeito do Município de Palmeira das Missões e demais organizadores da 23ª 
Carijo da Canção Gaúcha realizado nos dias 29 de maio ao dia 01 de Junho de 2008 na 
cidade de Palmeira das Missões. Vereador Déio PMDB M. 1179/279/08 O vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental que depois de submetido ao plenário para 
aprovação seja enviado oficio de cumprimentos a Sra Marjorie de Fátima de Lima Paim 
pelo Projeto “Marquês Solidário com você – Uma lição de Vida e cidadania” que teve o 
lançamento no dia 17 de maio de 2008 na escola Marquês de Caravelas; Vereador Déio 
PMDB M. 1180/280/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que 
depois de submetido ao plenário para aprovação seja enviado oficio de cumprimentos 
parabenizando ao Pastor José Ivo Uchoa, extensivo a diretoria e aos membros da Igreja 
Batista Nacional pela sua inauguração acontecida no último dia 31 de maio, localizada na 
Av. Flores da Cunha número 3914 no bairro Borghetti. Que Deus abençoe esta nova 
congregação, que sejam flechas na mão do Senhor; Vereador Cláudio Santos PSDB M. 
1181/281/08 O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que depois de 
submetido ao plenário para aprovação seja enviado oficio de cumprimentos, 
parabenizando ao Pastor Jonas Moura pelo Programa Geração de Fé apresentado de 
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segunda a sexta feira na Rádio Comunitária das 13:30 ás 14:30 e das 22:30 ás 24:00. 
Que Deus abençoe esta programação e que possa servir como enlevo espiritual à 
comunidade local. Vereador Cláudio Santos PSDB Presidente Vereador Luiz Leite  
gostaria de registrar a presença ainda do Anselmo Britsqui que é da nossa liderança da 
Juventude JS do PDT. Eu pergunto aos nobres colegas se faremos intervalo regimental 
ou não, suprimir, o grande expediente foi suprimido também. Então passamos, pois não 
Vereador Vilson.  Vereador Vilson Paese questão de ordem sr. presidente, eu acho até 
em respeito ao publico aqui presente hoje que nós costumeiramente nós temos suprimido 
o intervalo que seja feito hoje a noite também dando seqüência então a reunião normal 
com os trabalhos da casa sem intervalo e a apreciação em bloco também dos 
requerimentos, moções e os projetos porque projeto polemico não tem nenhum que nós 
analisamos nas comissões ai, a não ser que algum vereador queira discutir.  Presidente 
Vereador Luiz Leite eu pergunto aos lideres de bancada dos outros partidos se 
concordam na votação em bloco dos requerimentos moções e projetos. Vereador Jaime 
Fragoso de acordo sr. presidente  Vereador Antonio Azir  de acordo  Vereador 
Adroaldo De Carli  de acordo Presidente Vereador Luiz Leite passamos então de 
imediato convidando o sr. secretario para que proceda a leitura do nº e autor dos 
requerimentos para posterior votação Secretário Vereador Cláudio Santos 
Requerimento de nº  01 de autoria do  Vereador Luiz Leite PDT, Requerimento de nº 02 
de autoria do  Vereador Gilnei Jarré PSDB, Requerimento de nº 03 de autoria do  
Vereador Adroaldo De Carli PMDB, Requerimento de nº  04 de autoria do  Vereador 
Adroaldo De Carli PMDB,  Requerimento de nº  05 de autoria do  Vereador Jaime Fragoso 
PSDB,  Requerimento de nº 06  de autoria do Vereador Felipe Sálvia PDT,    
Requerimento de nº  07 de autoria do  Vereador Cláudio Santos PSDB. Presidente 
Vereador Luiz Leite esta em discussão os requerimentos. Vereador Paulino de Moura 
para a discussão dos requerimentos.  Vereador Paulino de Moura sr. presidente, srs. 
Vereadores, presidentes de partidos, presidente do PTB o formiga da juventude e a 
Franciele do PSDB, Romano Guerra do PMDB, Antonio azir do PTB, e as demais 
pessoas que nos dão a honra de estar na casa do povo. Eu gostaria sr. presidente antes 
de adentrar no meu comentário que eu vou discutir sobre a conclusão da comissão de 
sindicância, convidar ao publico em geral as pessoas da nossa comunidade para que no 
próximo sábado estejamos valorizando aquela instituição que é o patronato Santo Antonio 
ao qual com muito orgulho fui aluno, cresci dos 8 aos 12 anos lá, então que as pessoas 
prestigiem esse galeto com massa que ora vai ser realizado lá no patronato, também 
dizer ao nosso amigo e colega e suplente de vereador Marcos Soares que se sinta a 
vontade na casa do povo. Sr. presidente, srs. Vereadores e a imprensa, principalmente a 
imprensa. È lamentável, é lamentável que eu tenha que vir aqui nesta tribuna para fazer a 
defesa de uma servidora, uma menina, jovem que na minha visão, na minha visão, ela 
esta pagando pelo que ela não fez, porque não foi ela que adentrou dentro da sala das 
atas, roubou porque a palavra mais correta é essa, roubou as atas lá de dentro e o que 
me causa tristeza é saber e respeito a comissão que ora foi instalada de não conseguir 
buscar os responsável pelo furto das atas ali dentro e daí a corda arrebenta sempre no 
lado mais fraco, daí a culpada das atas ter sumido é a menina que cuida as atas porque 
deixou aberta a porta, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus eu acho que tem coisa 
muito mais grave em cima disso e eu vou solicitar sr. presidente, srs. Vereadores que 
essa ata mesmo assim ela seja enviada para perícia, porque? Porque as pessoas que 
não são responsáveis e que manusearam estas atas têm que ser conhecidas, tem lá no 
setor a Franciele, as pessoas que manuseiam a ata, a presidência, mas tem algumas 
pessoas que vão aparecer que não tinham que pegar essas atas antes de ser conhecidas 
então eu gostaria sr. presidente que essas atas fossem sim dadas para a perícia em POA 
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para que nós possamos ver quem manuseou essas atas com exceção das pessoas que 
de direito são usam pegar as atas para levar pra lá e pra cá, essas pessoas tem que ser 
respeitadas, mas vai aparecer a mão dessas pessoas e daí não é que, pode até o 
Vereador Paulino ter pegado essas atas e manuseado ele tem que ser questionado o que 
que ele foi fazer lá o que o porque que ele pegou essas atas para que nós possamos ter 
uma solução porque a sociedade não pode ficar com isso instalado na garganta, porque 
nós estamos demonstrando como poder que nós não resolvemos os nossos problemas, 
nós não resolvemos os nossos problemas. E aí fica todo mundo englobado todo mundo 
no mesmo caixote. Presidente Vereador Luiz Leite  me da uma parte vereador.  
Vereador Paulino de Moura. sim Presidente Vereador Luiz Leite  só para tentar 
contribuir um pouco esta comissão trabalhou muito bem, no andamento dos trabalhos 
procurando achar alguém que pudesse ser responsabilizado, não conseguiram, as atas 
talvez não seja de seu conhecimento eu fiz uma reunião geral de todos os servidores, dei 
um prazo de cinco, de uma semana, oito dias para que essas atas aparecessem, no lugar 
da onde haviam retirado, essas atas apareceram, apareceram por incrível que pareça, 
então eu quero dizer ao vereador que eu até em tese concordaria com vossa excelência, 
mas por outro lado são muitas pessoas que manusearam esta ata neste processo todo, 
fora o processo normal do processo legislativo, entende vereador. Seriam mais um menos 
12 pessoas, então veja o custo que dá pra casa, esta peritagem técnica, e mais essas 
atas no momento que elas se deslocam daqui a porto Alegre, ou Passo Fundo ou Curitiba 
tem que achar um instituto que faça isso, os valores para esse tipo de exame de perícia é 
altíssimo e mais o constrangimento que esta casa iria passar sr. Vereador  Paese, porque 
todos os vereadores, vejam bem, e todos os servidores teriam que passar pelo exame de 
peritagem técnica também, então de repente poderia incriminar Vereador Antonio Azir 
uma pessoa inocente, então foi neste sentido que muitas pessoas que manusearam as 
atas e todos os servidores da casa, repito srs. Vereadores teriam que passar pelo exame 
de peritagem técnica. Então vereador Paulino eu até peço que o sr. tenha compreensão 
então nesta sua colocação e a presidência acatou o resultado da comissão  porque foi 
feito um trabalho minucioso, a gente sabe que a menina que é responsável pela sala não 
teve participação nenhuma nessa ato e a recomendação é para que seja mais criteriosa 
na sala, só colocada de forma diferente que até possa ter agredido um pouquinho a figura 
da pessoa, mas não por maldade. Então eu peço que vossa excelência entenda essa 
situação para nós terminar de vez por todas com a polemica das atas. Seria isso 
vereador. Obrigado.   Vereador Paulino de Moura  pois não  Vereador Vilson Paese  
obrigado Vereador Paulino,  por me conceder um aparte. Permita Paulino até porque eu 
não entendo qual o objetivo da pessoa ter pegado as atas, qual é o objetivo disso, eu 
como não penso desta forma até eu acho que não haveria, se torna totalmente, a pessoa 
que pegou, não tem efeito levar porque fica gravado, pode se fazer uma nova ata, eu não 
entendo se essas atas desapareceram ate eu custo a crer que alguém vai pegar uma ata 
e sumir da casa, até hoje não entendi isso, porque? Qual é o objetivo, se foi um vereador 
pegar, para que pegar, se esta gravado, vai sair a outra ata ele não consegue consumir o 
que é tratado aqui na reunião ordinária, extraordinária ou solene, é isso que eu não 
entendo. Mas eu quero dizer que realmente quando você e mais pessoas que participam 
e tira o meio de fazer uma sindicância mais apurada dificilmente hoje nós encontrarmos 
solução numa peritagem e então eu até entendo o seu descontentamento colega, mas até 
hoje quero dizer a vossa excelência e aos demais pares daqui que eu não entendi se um 
vereador foi pegar a ata com qual objetivo e pra que? Se os assuntos são tratados, os 
assuntos são públicos, toda a sociedade sabe só isso que eu gostaria de poder entender. 
Obrigado pelo aparte.  Vereador Paulino de Moura  sr. presidente, primeiro gostaria de 
falar a vossa senhoria sempre diz, repito e se precisasse votar de  novo na vossa 
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senhoria eu votaria, o meu voto seria votado em vossa senhoria, mas muitas coisas que 
esta acontecendo e a vossa senhoria esta decidindo as coisas pela sua vontade própria. 
Eu gostaria de que antes do sr. anunciar pra imprensa que não faria a perícia eu gostaria 
de ser consultado, pelo menos eu como vereador gostaria de ter sido consultado pra que 
também pudesse entender e compreender que não valeria a pena e dizer a comunidade 
de Carazinho e a sociedade. Hoje eu posso, eu posso chegar dentro do poder legislativo, 
pegar uma maquina de tirar fotos, levar ela, e quando for chamado vir devolver aqui é isso 
que eu quero que compreenda a gravidade da situação eu não estou aqui a condenar 
ninguém eu não estou aqui a dizer que foi A ou foi B, mas do jeito que a coisa esta, a 
coisa publica, a coisa publica esta não da pra continuar. Eu to falando do fundo do meu 
coração e não pra ofender ninguém, só que não. Sim colega vereador. Vereador Antonio 
Azir eu até me preocupei mais porque não sabia desta reunião do Vereador presidente 
com os funcionários dando um prazo para que as atas retornassem ao seu devido lugar, e 
como elas retornaram aí, coloca todos sobre suspensão porque se retornaram alguém 
tirou de lá. E daí eu contrariando o vereador Paese, eu quero dizer que as atas que foram 
retiradas da sala eram atas já assinadas, atas já aprovadas, votadas pelos vereadores 
muito diferentes de qualquer copia que pudesse ser reproduzida, a que esta na Internet 
não é uma ata assinada pelo presidente e pelo secretario e aprovada pelos vereadores, 
então essa ata é um documento oficial e que ela serviria como documento para qualquer 
tipo de ação, então realmente se alguém tivesse que interesse em sumir com essas atas 
para encobrir algum fato, algum pronunciamento, alguma coisa realmente teria interesse 
sim. Obrigado  Presidente Vereador Luiz Leite  Vereador Antonio Azir se me permite 
para esclarecer ao Vereador Antonio Azir que foram convidados neste plenário, por este 
presidente que todas as segundas feiras, gostaria que este vereador se atesse só para 
entender, todas as primeiras segundas feiras de todos os meses existe e é realizada uma 
reunião geral com todos os servidores da casa, inclusive os srs. Vereadores, alguns já 
participaram outros não vem, todas as segundas feiras, nas primeiras segundas feiras de 
cada mês, em torno de 9:30 hs nós começamos as reuniões e terminando em torno de 
10:15 hs para debater todos os assuntos internos com relação aos servidores, então eu 
gostaria que vocês anotassem na agenda e passassem a participar, muito obrigado.  
Vereador Paulino de Moura eu vou concluir sr. presidente e fazer um pedido publico a 
vossa senhoria e já fiz isso pessoalmente, não sou da mesa diretora, votei, votarei, tenho 
orgulho de votar em vossa senhoria, mas gostaria que essa ação que o sr. esta dizendo 
hoje chegasse a meu conhecimento, porque eu sou vereador desta casa e então eu não 
sabia que essas reuniões eram realizadas, então eu acho que deve comunicar a  minha 
assessora pra que eu possa participar ou a mim e dizer, e dizer que se a situação ficar do 
jeito que esta este poder, sr. presidente, este poder, 10 vereadores, os servidores desta 
casa que são por mim muito estimados quero bem eles, ficarão desonrados na boca do 
povo, porque o que estão dizendo aí fora de que nós somos corporativistas, que nós 
pensamos só no nosso “imbigo”, e hoje pra votar em nós, votar em nós como  vereador 
eles estarão, estão pensando muito sobre isso, eu não precisaria, não gostaria de estar 
nesta tribuna, mas eu não gosto de injustiça, não façam injustiça, porque eu estarei do  
lado dos injustiçados porque eu entendo que as pessoas mais fracas, as pessoas que não 
detém o poder precisam de pessoas para serem representadas e eu estarei sempre ao 
lado destas pessoas, porque eu já demonstrei isso vereador déio que eu não gosto de 
injustiça e não faço injustiça, então eu não vou deixar cometer uma injustiça de que a 
menina seja a principal culpada, porque o relatório diz isso, que ela que tem que cuidar 
mais, ela que não deveria ter deixado a pessoa entrar lá dentro e pegar, então seria isso 
sr. presidente, srs. Vereadores, muito obrigado. Presidente Vereador Luiz Leite me 
permitam srs. Vereadores, ainda com referencia a Paulino de Moura, esta gravado nos 
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anais da casa o convite em reunião ordinária para que todos participem na primeira 
segunda feira de cada mês então os assessores que tomem nota e demais assessores e 
avisem seus vereadores. As 9:30 hs tem reunião geral, todos os meses, uma vez por 
mês. E quanto a sala da menina, aqui não é um lugar que necessariamente possa estar 
trancada as portas, cadeados com chave, porque a pessoa deve respeitar o espaço de 
trabalho do outro. As pessoas devem respeitar o espaço de trabalho do outro e quando a 
pessoa não esta na sala não deve estar entrando na sala que não é seu local de trabalho, 
então houve só um... e ela não foi responsabilizada em momento algum. Continua em 
discussão os requerimentos, Vereador Cláudio Santos para discutir os requerimentos.  
Vereador Cláudio Santos  sr. presidente, colegas vereadores, pessoas que já foram 
anteriormente nominadas, eu gostaria até de seguir  na mesma linha de raciocínio do 
colega Vereador Paulino de Moura e dizer mais, até na qualidade de secretário da mesa 
em a doc, também passa todas as semanas pelas minhas mãos a ata para que eu possa 
assinar juntamente com o presidente, mas o mais grave srs. Vereadores e agora coloco 
isso ate porque  me faz recordar as palavras do Vereador Paulino de Moura de que a 
corda sempre estoura do lado mais fraco e infelizmente sr. presidente a diretora de 
expediente desta casa se ausentou no plenário neste momento, mas me preocupa 
quando se busca chamar atenção da assessora da mesa em que feche a porta quando 
saia, porque todas as portas sr. presidente, deveriam ser fechadas nesta casa, porque 
não somente a porta da assessora da mesa deve ser trancada, porque antes quando 
vossa excelência usava o cargo de prefeito em exercício e eu me encontrava na situação 
de presidente desta casa  em exercício eu fui visitado pela diretora de expediente  desta 
casa em que teve vereador desta casa acompanhado de assessoria que foi pedir para 
que a responsável pela digitação da ata apagasse da ata determinadas palavras. Então 
me preocupa e no momento não foi levantado porque pediram-me para que não fosse 
levantado isso porque ia ser apenas e tão somente a palavra de um vereador contra a 
palavra de um servidor e que certamente valeria mais a palavra do vereador. Então 
resolvemos calar pelo momento. Dizer que não posso falar o nome do vereador porque se 
não há como confirmar porque vai ser a palavra da servidora com a palavra do vereador, 
mas me preocupou sr. presidente. Então não é somente a ata que apareceram 
surpreendentemente atrás do sofá da sala da assessora da mesa, mas também se tem 
que se fechar, tem que se fechar todas as portas, tem que se fechar a porta da 
contabilidade, tem que se fechar a porta do jurídico, tem que se fechar todas as portas 
porque não foi somente estas atas que foram retiradas daquele local mas mais grave 
ainda já havia sido pedido, solicitado, mas fica a palavra da Neiva que é servidora, que é 
a responsável pela digitação das atas, quando foi chamado pelo vereador em sua sala 
junto com a assessora do vereador solicitando para que retirasse,  Vereador Antonio 
Azir  uma parte vereador.  Vereador Cláudio Santos só para concluir Vereador Antonio 
Azir que retirasse da ata, retirasse da ata, algumas palavras que haviam sido colocadas 
nessas atas e foram atas em seqüência faladas e tratadas sobre o mesmo assunto então 
eu acho que é grave sr. presidente, a acusação que é feita, mas infelizmente fica a 
palavra de um contra o outro, não há nenhuma prova mais contundente com relação a 
isso. Pois não Vereador Antonio Azir. Vereador Antonio Azir até para formar o meu 
raciocínio investigativo, mas me parece que o sr. já me respondeu. Essa assessora e 
esse vereador  que  pediram para tirar algum pronunciamento da ata coincide com a ata 
que sumiu?  Vereador Cláudio Santos exatamente o que foi dito nessa tribuna e que foi 
pedido para que fosse retirado da ata e a assessora que digita as atas conversou com a 
diretora de expediente e a diretora de expediente determinou para que ela não retirasse 
uma virgula, porque a ata ela deve ser fiel, exatamente com os nossos erros de 
português, com as nossas gafes, com tudo aquilo que acontece neste microfone, ela deve 
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ser transcrita e assim foi dito a digitadora de atas para que permanecesse. Eu acho que é 
muito mais grave do que se retirar do local, da sala, da assessora da mesa do que pedir 
então para que se apague da ata aquilo que foi dito, mas a partir do momento em que não 
se digite ela pode perfeitamente também ser apagada do computador essa situação, pois 
não Vereador Gilnei Jarré.  Vereador Gilnei Jarré vereador só para entender você disse 
que é uma palavra contra outra, mas agora a da diretora de expediente ta junto, então é 
duas palavras contra uma, então diga o nome do vereador, porque vai ter gente aqui 
dentro que vai achar que é eu, que eu nem tava dentro da câmara naquele momento.  
Vereador Cláudio Santos é que o sr. nem era vereador então...  Vereador Gilnei Jarré  
antes  que o pessoal fica desconfiando ai alguma coisa diga o nome.  Vereador Cláudio 
Santos .... pois não vereador Jaime Fragoso  Vereador Jaime Fragoso no meu entender 
ficam os 10 vereadores culpados, fica aquele e não diz nada, eu acho que deveria de ser 
dito o nome pra não ficar os 10.  Presidente Vereador Luiz Leite me permita Vereador 
Cláudio Santos, até para que não haja uma precipitação da apuração dos fatos então 
como este vereador presidente da casa é uma pessoa altamente democrática eu posso 
se os colegas permitirem, se concordarem, pra mim é de menos eu só quis evitar 
polemica e mais desgastes ainda aos pares vereadores e também aos servidores da casa 
como preservação, mas agora  se a maioria decidir que eu devo m,andar para a perícia 
não tem problema nenhum esta semana mesmo estaremos enviando. Se precisar abrir 
uma votação para decidir isso não tem problema ou se os vereadores concordam ou 
então a gente abrirá uma votação para o envio destas atas a peritagem técnica.  
Vereador Cláudio Santos  sr. presidente até para que me permita até porque estou 
usando da tribuna. Eu acredito que peritar as atas vai ser apenas e tão somente um 
dinheiro posto fora pela câmara porque inclusive já se foi pedido a pessoas entendidas no 
assunto e de que devido a ser papel e tantas outras pessoas já terem pego essas atas 
ficaria difícil de encontrar quantas impressões digitais, uma em cima da outra de repente 
quem sabe a ultima pessoa a pegar essa ata foi exatamente o presidente porque assinou 
e o secretário assinou, ficaria como perícia a digital do presidente e do vereador Cláudio 
Santos que é secretário que assina todas as atas, mas eu gostaria até de responder sr 
presidente não sei se o Vereador Vilson Paese quer um aparte  Vereador Vilson Paese  
se vossa excelência me permitir.  Vereador Cláudio Santos com todo o prazer  
Vereador Vilson Paese  muito obrigado, depois da gravidade Vereador Cláudio, vossa 
senhoria esta na tribuna e colocou uma situação muito grave aqui, como diz o vereador 
Antonio Azir, segundo a sua investigação particular e tal, como detetive e tal, preocupado 
estava ele e todos nós estamos preocupados e também quem ta nos ouvindo. Se isso 
aconteceu, se já estava sendo arquivado a sindicância, e eu disse que não entendia o 
porque de afanarem as atas, eu acho que agora depois de suas palavras aí, não tem 
porque se mil botou a mão nas atas tem que se passar por sindicância mesmo. Você diz 
que o problema é muito mais grave vamos ver não tem mais nada a esconder, não tem, 
eu falava aquilo que não entendia, não entendo e não vou entender nunca, ta porque não 
faço parte de nem um lado neste sentido, mas se tem que investigar vamos investigar, 
agora, qualquer investigação vai se tornar inocula pode mandar pra quem quiser, pras 
melhores investigações disso não tem como apurar, não tem, então não adianta nós ficar 
assim questionando estamos entrando num desgaste muito grande de todo o parlamento 
aqui e nós não vamos chegar a uma conclusão, agora, não que seja por mim, de um não 
fazer a sindicância a busca total dos fatos.  Vereador Cláudio Santos só para finalizar, 
pois não Vereador Paulino de Moura  Vereador Paulino de Moura  Vereador Cláudio, eu 
refletindo e ouvindo os colegas vereadores concordo com essa não enviada destas atas 
para a perícia mas isso fica como alerta, porque nós temos que trabalhar com mais 
profissionalismo, com mais, próximo da verdade, porque se nós tivéssemos feito isso 
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antes, nós não demos o valor, vocês me perdoem, eu não to acusando ninguém, mas nós 
estamos sendo acusados aí fora, então quer dizer assim nós não demos o devido valor, 
adequado e pode dar risada presidente, o sr. vai ver nas urnas, o sr. vai ver nas urnas, 
não estou dizendo a sua pessoa, mas nós aqui dentro, nós aqui dentro, vamos ver eu to 
falando a verdade, nós aqui dentro. Então assim oh, eu não sei porque eu causei esse, 
essa risada, mas eu to falando assim oh, e eu era pior eu não respeitava, eu não 
respeitava as urnas e vinha aqui para essa tribuna e falava coisas que não deveria falar, 
eu estou falando serio, nós temos que começar nos valorizar como poder, como 
vereadores que representamos uma comunidade, então nós temos que dar exemplo, o 
exemplo que eu digo é se nós fizermos alguma coisa e que nós temos que fazer o mais 
próximo da realidade, nunca vamos chegar na verdade, porque a verdade ela não existe. 
Mas eu quero deixar assim, não to lhe ofendendo sr. presidente, não estou fazendo 
pejorativamente contra a sua pessoa, mas é verdade a nossa situação fora deste 
parlamento ela esta muito complicada e nós vamos sentir isso nessa próxima eleição. 
Então Cláudio eu só queria dizer isso, que eu entendo, compreendo, não precisaria tudo 
isso que aconteceu aqui se nós tivéssemos debatido isso antes lá, conversado, trocado 
de idéia, dizer não é por aqui, é por ali, e daí eu com o meu senso de justiça eu vou ler 
aquilo ali, criei uma celeuma que quem sabe não precisaria, mas eu acho que isso tudo 
também serve como lição pra nós, nós devemos nos unir mais, conversar mais lá fora pra 
que nós não precisamos vir a plenário fazer algum tipo de discussão que gera tudo isso 
que gerou. Me desculpe mas eu gostaria de deixar registrado isso.  Vereador Cláudio 
Santos  sr. presidente pra finalizar então, eu acredito na vossa sinceridade e acredito na 
vossa seriedade, como acredito também que existe por parte da diretora de expediente 
sra. Maria de Lurdes Gobbi, a luli, seriedade, e com certeza sr. presidente se houver 
necessidade e por isso srs. Vereadores não falo o nome do vereador, já lhe dou o aparte 
Déio, eu não falo o nome do vereador até porque não caia depois na culpa do Vereador 
Cláudio Santos que falou que depois não me deixem sozinho, mas eu acredito que vossa 
excelência tenha esse conhecimento também porque foi lhe passado quando vossa 
excelência  voltou a assumir a presidência e eu acredito que não ficarei sozinho, como a 
diretora de expediente também foi quem me comunicou que havia sido procurada pela 
digitadora de Atas de que um vereador e sua assessora lhe procuraram para que ela para 
que retirasse do computador essas palavras que comprometiam tal vereador. A diretora 
de expediente agora retorna ao plenário e pode até se quiser, mas não há necessidade, 
que faça um sinal positivo da cabeça dizer de que realmente me passou esta informação 
e resolvemos na oportunidade de não levar adiante justamente porque ficaria a palavra de 
um vereador com a sua assessora e a palavra da digitadora de atas e que certamente 
seriam duas palavras contra uma e a menina estaria sendo responsabilizada por isso, 
mas vossa excelência sabe de quem estamos falando e se os vereadores quiserem 
depois nos reunir o presidente mais a diretora de expediente e a digitadora de atas eles 
poderão confirmar quem foi o vereador e a assessora que pediram para que ela retirasse 
da ata determinadas coisas que foram colocadas, pois não Vereador Déio lhe passo o 
ultimo aparte.  Presidente Vereador Luiz Leite devido ao tempo né vereador.  Vereador 
Josélio Guerra  sr. presidente só para eu não precisar usar a tribuna, vai ser bem 
rapidinho, até pra, pra tentar ajudar da forma dessa questão das atas. Eu vejo que este 
vereador Cláudio Santos o sr. esta colocando que esteve com a assessora lá então 
pedindo pra retirar então palavras, é palavras né, da ata, eu vejo que de repente estão pré 
julgando este vereador que eu não sei qual vereador que é na verdade, pré julgando já 
como se ele tivesse pedindo pra tirar e pré julgando que se ele fosse o vereador 
realmente que roubou as atas, é isso que me preocupa, porque pelo fato que nem diz o 
meu colega Vereador Antonio Azir,  em questão de investigação se prejulga mas eu me 
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preocupa em questão deste vereador que se realmente foi ele mesmo eu até faço um 
pedido ao presidente que coloque na, aqui dentro da câmara, que eu acho que é muito 
importante câmeras de filmagem principalmente nos corredores da câmara ali fora e aqui 
dentro pra nunca mais acontecer isso, porque eu acho isso um absurdo dentro deste 
poder ta acontecendo isso de sumiço de atas, isso é, não tem cabimento sr presidente, 
então eu peço isso ao sr. e eu gostaria de não prejulgar este vereador, então seria esse o 
aparte vereador, muito obrigado.  Vereador Cláudio Santos eu não estou prejulgando, já 
encerro Jarré, eu não estou prejulgando esse vereador, o que eu não posso é permitir que 
seja chamado a atenção de uma servidora tentando buscar culpabilidade nela. É isso que 
eu não posso deixar que aconteça principalmente sabendo de que essas atas eram atas 
que continham exatamente conteúdos que interessavam a determinado vereador e que 
pediu para que fosse retirado por total e se possível inclusive deletasse do computador 
para que nunca tivesse ido a determinado local, lugar então é isso que eu quero que as 
pessoas estejam sabendo para que nós possamos então dar um fim, mais aí a única 
pessoa que foi chamada a atenção na sindicância foi a assessora da mesa que quando 
saísse da sua sala que chaviasse e tivesse mais cuidado com as suas coisas. Então eu 
acredito que não deve ser desta forma a colocação, como disse antes sr. presidente se 
todas as portas aqui fechadas e esse não é o objetivo da câmara de vereadores, as 
portas tem que serem abertas pra que nada seja escondido da comunidade, agora o que 
não pode é esconder de alguns vereadores as coisas aqui dentro.  Presidente Vereador 
Luiz Leite até Vereador Déio a tua sugestão já foi feita por outros vereadores e 
possivelmente a gente vai aderir esta idéia de colocar as câmeras de vigilância, até 
porque este poder já foi alvo de outros, de outros tipos de crimes de pessoas que 
adentraram e acharam algumas salas vazias e abertas e sumiu realmente carteiras, 
bolsas, dinheiro, então a gente tem que cuidar mesmo, o meu gabinete foi um que eu era 
meio descuidado e quando eu vi sumiu lá certa importância que eu tinha na gaveta para 
pagar uma prestação. Então isso acontece é descuido da gente, né, não no passado, 
então a gente vai aderir as idéias dos vereadores e procurar dinamizar ainda mais os 
trabalhos da casa. Continua em discussão os requerimentos, Vereador Felipe Sálvia 
bancada do PDT, eu gostaria aproveitar o momento e cumprimentar o Ilton Ferraz que se 
encontra aqui, amigo de muitas datas, o nosso amigo que esta nos acompanhando o 
Veiga, demais pessoas que chegaram a pouco que a gente não tenha denominado aqui, 
nosso advogado lá, com a palavra o Vereador Felipe Sálvia.  Vereador Felipe Sálvia  sr. 
presidente, srs. Vereadores pessoas que vêm ate a câmara na noite de hoje dizer que 
pena Vereador Paulino de Moura que estas atas não possam ser periciadas, seriam 
importantes que elas fossem periciadas mesmo que tivessem doze pessoas mexido ali a 
perícia ia ver quem botou a mão ali, o secretário pode colocar, o presidente pode botar, 
certo ele ia ver quem, certo, porque fica, fica, todo mundo parecendo bandido aí, eu acho 
que esta discussão eu já disse na radio já, disse na imprensa, o Vereador Antonio Azir 
disse que as atas que sumiram realmente foram aquelas que “tavam” assinadas que 
“tavam” prontas e guardadas, mas ata, ata é um documento público, qualquer pessoa 
pode tirar copia do original, se chegar aqui qualquer pessoa, cópia pode pedir pra tirar 
uma copia, as atas estão no computador desta casa, qualquer pessoa pode tirar, e se 
quiser pedir a assinatura do presidente pra assinar o presidente vai assinar, qualquer 
presidente vai assinar, ninguém vai esconder alguma coisa de ata que aqui é a casa do 
povo a coisa é publica, igual a prefeitura, qualquer pessoa que quer um documento na 
prefeitura é só requisitar, fazer um requerimento e pedir e tem que dar. Mas eu gostaria 
sr. presidente de falar sobre um anteprojeto de lei, eu já fiz um projeto de lei criando a 
guarda municipal. Eu acho que a segurança de nossa cidade, a segurança do nosso 
estado ta precária eu acho que a exemplo do município de Novo Hamburgo, Caxias, onde 
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eu tirei e fiz um anteprojeto de lei eu sei que é um termino de mandato, mas também sei 
que pela terceira vez eu to fazendo este ante projeto fiz um projeto, o projeto é 
inconstitucional, porque eu não posso criar despesas como vereador, ta aí os jurídicos 
que podem dizer, fiz um anteprojeto de lei, criando a guarda municipal, o prefeito que 
sabe, mas é importante para que o nosso município tenha uma guarda municipal, eu sei 
que é termino de mandato é difícil, mas fica mais uma vez a sugestão deste vereador, 
também pra terminar eu mandei um requerimento parabenizando o  movimento Mais 
Saúde para o SUS, são cento e quarenta milhões de brasileiros que necessitam, que 
usam o sus e o nosso Sus Ta sucateado, é horrível hoje as pessoas que não tem um 
plano de saúde, Vereador Vilson Paese, ele sofre, ele sofre em filas, ele sofre esperando 
pra consultar, ele sofre esperando exames, e o município tem que tomar  conta as vezes 
do povo coisas que a saúde da união que deveria vir o dinheiro da união que não vem 
muito, que é pouco, e o município cada vez mais, marca mais com a saúde, então eu 
gostaria que os meus pares, srs. Vereadores assinassem esse requerimento comigo 
cobrando das autoridades, Vereador Paulino de Moura, mais recursos para o SUS, são 
pequenos requerimentos que, pequenos papeis como estes que as vezes batem lá, e  
sensibilizam as autoridades do nosso país, era isso Sr. presidente.  Presidente Vereador 
Luiz Leite continua em discussão os requerimentos. Não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão os 
demais se manifestem, aprovado todos  os requerimentos por unanimidade. Passamos 
agora a votação das moções Convido o sr. Secretario para realizar a leitura do nº e autor 
das moções apresentadas pelos srs. Vereadores nesta noite. Secretário Vereador 
Cláudio Santos  moção de nº 01 de autoria do  Vereador Paulino de Moura PTB, anexo a 
moção de nº 13 do Vereador Déio PMDB, moção de nº 02 de autoria do Vereador Paulino 
de Moura PTB,  moção de nº 03 de autoria do  Vereador Paulino de Moura PTB, moção 
de nº 04 de autoria Vereador Felipe Sálvia PDT,  moção de nº 05 de autoria do Vereador 
Vilson Paese PDT, moção de nº 06 de autoria do  Vereador Vilson Paese PDT, moção de 
nº 07 de autoria do  Vereador Adroaldo De Carli PMDB, moção de nº 08 de autoria do 
Vereador Adroaldo De Carli PMDB,  moção de nº 09 de autoria do  Vereador Adroaldo De 
Carli PMDB, moção de nº 10 de autoria do Vereador Adroaldo De Carli PMDB, moção de 
nº 11 de autoria do Vereador Déio PMDB,   moção de nº 12 de autoria do Vereador Déio 
PMDB, moção de nº 14 de autoria do  Vereador Cláudio Santos PSDB, moção de nº 15 
de autoria do  Vereador Cláudio Santos PSDB. Presidente Vereador Luiz Leite esta em 
discussão as moções apresentadas pelos srs. Vereadores, Não havendo vereador 
querendo discutir, coloco em votação, vereadores  que concordam permaneçam como 
estão os demais se manifestem. As moções, vereadores que concordam permaneçam 
como estão os demais se manifestem. Aprovadas as moções por unanimidade. 
Passamos agora a votação dos projetos de lei, já analisados pelas comissões de justiça e 
finanças e também pela ordem econômica e social que serão votados em bloco nesta 
noite. Solicito ao sr. Vereador Cláudio Santos para que proceda a leitura do nº e autor dos 
referidos projetos, pois não Vereador Vilson Paese.   Vereador Vilson Paese  sr. 
presidente, até por uma questão de ordem eu queria até falar na hora que esta sendo 
discutido os requerimentos e requerimento este que não havia sido apresentado, mas foi 
falado em vários assuntos até que não eram só os requerimentos apresentados nesta 
noite. Mas com muita tristeza eu também venho a público dizer que depois de uma 
expectativa de três meses pelo senado, de que o fator previdenciário de todos os 
aposentados que ia repor esta aposentadoria de todos os que perderam e muito, as 
pessoas que ganham alem do salário mínimo, infelizmente, ta garantido o negativo que 
não vai sair, pelo presidente da republica e pela câmara dos deputados, infelizmente isto 
ta acontecendo, tirando a expectativa de todo o aposentado e pensionista, é lamentável 
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estamos mais tristes hoje com esta noticia.  Presidente Vereador Luiz Leite que é o fator 
previdenciário né. Então  solicitamos ao secretário para que proceda a leitura da ementa e 
autor dos projetos que irão a votação nesta noite, bem como também fazer a leitura dos 
pareceres da comissão de justiça e finanças e da ordem econômica e social dos referidos 
projetos.  Secretário Vereador Cláudio Santos projeto de Lei 072/08,  Executivo 
Municipal,  Autoriza abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2008, no valor de 
R$ 1.265.080,00 Projeto de Lei 074/08, Autor: Executivo Municipal  Inclui parágrafo único 
ao artigo 2°, da Lei Municipal n° 6.279/05, a qual autoriza conceder parcelamento de 
débitos tributários inscritos ou não em Divida ativa. Projeto de Lei 075/08, Autor: 
Executivo Municipal, Amplia meta na Lei Municipal n° 6.256 – PPA 2006/2009 e Lei 
Municipal n° 6.644 – LDO/2008 e abertura de crédito especial no orçamento de 2008. 
Parecer da comissão de Justiça e Finanças, sendo o mesmo parecer de todos os projetos 
porem mudando apenas o relator. Parecer. O presente projeto de lei é constitucional e 
quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Sala das reuniões 29/05/08 Vereador Antonio 
Azir Presidente Vereador Gilnei Jarré Secretário e Vereador Josélio Guerra membro, 
Parecer da comissão de Ordem Econômica e Social, também o parecer de todos os 
projetos é o mesmo parecer mudando apenas o relator. Parecer. O presente projeto de lei 
se encontra apto a ser incluído na ordem do dia. Sala das reuniões 29/05/08. Vereador 
Vilson Paese Presidente, Vereador Cláudio Santos Secretario e Vereador Paulino de 
Moura Membro. Presidente Vereador Luiz Leite esta em discussão os pareceres dos 
referidos projetos de lei, esta em discussão.  Não havendo vereador querendo discutir 
colocamos em votação. Vereadores que concordam com os pareceres da comissão de 
justiça e finanças e ordem econômica e social dos referidos projetos de lei permaneçam  
como estão os demais se manifestem. Aprovado os pareceres por unanimidade. 
Colocamos agora em discussão os referidos projetos de lei, Vereador Paulino de Moura 
bancada do PTB, para discutir os projetos de lei.  Vereador Paulino de Moura  sr. 
presidente, srs. Vereadores, os filhos do meu colega de trabalho do Leonardo eu estou 
com o meu aí também o Giovane, então vocês se sintam a vontade e aprendam que as 
idéias tem que ser discutidas e a tese você tem que sustentar elas para você ter alguma 
coisa. Eu gostaria sr. presidente e meu presidente do PTB, Vereador Antonio Azir, com 
muito orgulho que solicitando ao sr. prefeito municipal para que ele mandasse um projeto 
de lei pra esta casa para isenção das pessoas que tem divida ativa no município de 
Carazinho até porque quem procurar nos anais da casa sabe que nós sempre nos 
preocupamos com essas pessoas que devido a dificuldade financeira, devido a vivencia 
que ora eles vivem, eles não tem condições de pagar os seus impostos regularmente em 
dia e então o que, que a gente conseguiu, a bancada governista, os cinco vereadores, 
Jaime Fragoso, Jarré, Cláudio,  Vereador Antonio Azir e Vereador Paulino, e agora esta 
casa vai ser solidária a este projeto do prefeito municipal e a imprensa que noticie porque 
a importância de que as pessoas estavam a mercê de perder o seu imóvel, não ter mais o 
seu patrimônio porque, por falta muitas vezes de esclarecimento, por falta muitas vezes 
de conhecimento elas não procuravam quitar os seus débitos junto ao poder publico e o 
prefeito Alexandre hoje com as contas do município sanadas com obras feitas, salário do 
servidor em dia, ele sensibilizado que estava e que foi sensibilizado quando mandou para 
essa câmara esse projeto de lei e eu tenho a convicção plena de que esse projeto será 
votado por unanimidade porque todos aqui recebem nos seus gabinetes, nos seus lares 
pessoas preocupadas que irão perder o imóvel por falta de pagamento, e a prefeitura 
através do prefeito Alexandre manda para esta casa pra se fazer uma correção, para que 
possamos, realmente ajudar aquelas pessoas que mais necessitam, as pessoas que mais 
precisam e ai que eu digo que o poder, o poder tem as suas opiniões, tem as suas 
vontades próprias, mas nós temos que estar trabalhando sim em prol do desenvolvimento 
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do nosso Carazinho, da nossa comunidade, sim Vereador Vilson Paese.  Vereador 
Vilson Paese obrigado Vereador Paulino de Moura, só para mim não usar a tribuna pra ir 
pra discussão, da importância deste projeto, mas a poucos meses atrás nós também 
aprovávamos um projeto aqui, da isenção da divida ativa dos carentes do município e 
hoje o Vereador Antonio Azir e até chamei o Vereador Antonio Azir pra ir, até a minha sala 
para que ele acompanhasse o que detalhava um menino que só tem um terreno  de 190 
m, este menino é carente, entra na lei aprovada por este poder, ta em divida ativa, só que 
a secretaria da ação social tem que dar um laudo para ir para o advogado, pra depois ir 
pro ministério publico, e sabe qual foi o laudo? Esse menino não tem salário, é sozinho, 
mora num porão, dorme no chão, é insalubre, e o laudo deu negativo. Uma lei que nós 
aprovamos depois de uma batalha do Vereador Antonio Azir, de todos nós, que nós 
batalhamos, para que as pessoas não percam o único imóvel, então a gente aprova as 
leis, nós fizemos de tudo para que o povo seja assistido principalmente as pessoas que 
mais necessitam e nós sabemos do trabalho de vossa excelência e agora com muita 
tristeza hoje acompanhando este cidadão e amanha nós iremos a prefeitura, eu  e o 
Vereador Antonio Azir porque a pessoa que deu o laudo disse que não vai refazer e nós 
queremos que refaça sim o laudo, colocando a realidade desta pessoa, é pra isso que nós 
estamos aqui, parabéns pela colocação de vossa excelência quando fala e todos os 
vereadores podem ter certeza que a aprovação é por unanimidade, muito obrigado.  
Vereador Paulino de Moura gostaria de deixar registrado que o Vereador Cláudio  a 
mais de dois anos também já fez esta indicação, já fez este requerimento ao prefeito 
municipal e o que eu vejo é que a evolução dos tempos, a evolução das pessoas, e o 
conserto de algumas coisas erradas que a gente por ventura venha a fazer, ele dá 
engrandecimento pra gente, então quer dizer, teve algumas dificuldades e nós, que bom, 
que nós evoluímos e nós buscamos junto ao prefeito municipal sanar essas dificuldades, 
e nós temos que entender que as pessoas, acontece vereador Paese, de que as pessoas 
não ter conhecimento, e elas vão deixando arrolando, arrolando, vão deixando, vão 
deixando, quando vê esta insustentável e aquele momento não tinha uma lei autorizando 
a isenção da divida ativa e hoje nós iremos aprovar um projeto pra que possa se fazer 
algumas correções que nós entendemos que também não eram justas e não estavam 
apropriadas, seria isso sr. presidente, srs. Vereadores muito obrigado.  Presidente 
Vereador Luiz Leite continua em discussão Vereador Antonio Azir, bancada do PTB.  
Vereador Antonio Azir sr. presidente, srs. Vereadores, a todas as pessoas que assistem 
a reunião, aos funcionários a nossa saudação. Me permita o Vereador Paulino de Moura a 
todos os vereadores o projeto discutido aqui não é projeto de isenção, a isenção nós já 
votamos alguns meses atrás e ela  já esta sendo atendido no balcão da prefeitura, mas 
como falou o Vereador Vilson Paese nós temos que fazer a fiscalização inclusive sobre 
esses laudos, porque o laudo que o rapaz hoje nos apresentou aqui, ele tem que ser sim 
refeito, essa profissional com certeza fez um laudo de gabinete ou teve algum problema 
na sua formação acadêmica. O que nós estamos aqui votando e ora discutindo é o 
parcelamento da divida ativa ou dos débitos tributários, ajuizados ou não. O porque deste 
projeto porque hoje quem possui uma divida ativa do município e parcelou esta divida 
porque não era enquadrado, não se enquadrava nos requisitos da isenção, realizou 
parcelamento da sua divida por um motivo ou outro, por motivo de saúde, por um motivo 
de orçamento familiar, não conseguiu honrar com o parcelamento, e pela atual lei o 
município não estava fazendo o parcelamento daqueles débitos já parcelados, e somente 
faz isso hoje através do advogado, quando a ação já é ajuizada aí o contribuinte alem de 
estar atrasado ainda tem que pagar os honorários do advogado, tem que pagar as 
despesas e custas processuais. Então nós não vemos fundamento do parcelamento 
somente ocorrer após o ajuizamento da divida. Então por isso a importância desse projeto 
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para que o projeto possa ser parcelado, sim Vereador Adroaldo Vereador Adroaldo De 
Carli  Vereador Antonio Azir obrigado pelo aparte, apenas para nós interpretarmos melhor 
aqui na ementa não diz, mas acredito eu que há um prazo para conceder o parcelamento, 
existe esse prazo? Tantos meses ou ele é temporário ou é permanente essa concessão 
de parcelamento. Porque se for temporária, nós temos que, daí eu quero chamar também 
o líder de governo para que faça um apelo ao executivo para divulgar com  mais ênfase a 
nossa comunidade, que muitas vezes as pessoas em geral não tenham o conhecimento e 
passa aquele prazo e depois se dão conta de que perderam o prazo de validade que 
possam solicitar esse parcelamento, daí vem tudo a mesma, o mesmo problema, então 
eu não sei se o projeto prevê esse prazo pra concessão de parcelamento, a solicitação, 
acredito eu que sim pode ser permanente, mas sim que de uma ênfase especial desse 
prazo a nossa comunidade mais precisamente aos mais necessitados. Obrigado  
Vereador Antonio Azir  a redação não prevê o prazo, mas assim oh, o pessoal tem que 
realmente, quem tem parcelamento atrasado tem que ser divulgado para fazer o 
parcelamento novamente porque senão vai acabar sendo ajuizado, vai acabar sendo 
ajuizado do debito fiscal que tem que possuir o município e ai ele vai ter que pagar mais 
10, 20% de honorários, mais despesas de processos e tal, né, o custo será bem mais 
elevado e alem de ter todo o constrangimento de receber oficial de justiça na sua casa e 
tudo mais, então assim oh, eu peço realmente uma boa intervenção Vereador Adroaldo, 
que o município eu vejo aqui a Franciele me parece que trabalha na, no setor de 
arrecadação, amanha que o líder de governo converse com o secretário da fazenda para 
que seja divulgado que as pessoas que possuem parcelamento em atraso a partir deste 
momento, a partir da sansão desta lei, pode fazer o parcelamento direto no município, 
porque como vinha acontecendo creio eu que era uma injustiça muito grande era uma 
coisa totalmente descabida. Ter que uma divida ser ajuizada para depois ser parcelada, 
somente para haver custos para o contribuinte então esta realmente o poder executivo, 
parabenizo essa atitude e agradeço pela atenção que nós sugerimos este projeto e creio 
eu que toda a câmara municipal, todos os nossos pares aprovarão por unanimidade 
porque realmente é um projeto que vem realizar e muito o nosso contribuinte. Obrigado.  
Presidente Vereador Luiz Leite  Solicito ao Vereador Cláudio Santos para que dirija os 
trabalhos da casa para que eu possa me pronunciar na tribuna. 1º vice-presidente 
Vereador Cláudio Santos assumo os trabalhos e passo a palavra ao Vereador Luiz Leite 
PDT. Vereador Luiz Leite  srs. Vereadores demais pessoas que se encontram no 
plenário.  Realmente este projeto é um projeto que já deveria ter sido encaminhado a esta 
casa já a mais tempo, que os srs. Vereadores são testemunhas de quantas dezenas de 
pessoas nos procuraram nos gabinetes para que a gente interferisse junto ao advogado 
que movia a ação de cobrança judicial,  pelo prazo já estar estagnado, e muitos deles 
com os leilões marcados e casinhas pequeninas, acanhadas,mas é o lar das pessoas, 
dos trabalhadores, dos aposentados que eu costumo dizer: se a minha casa é 
simplesmente um barraco de lona eu tenho que saber que a casa, que aquela casa é a 
melhor que eu tenho e a mais linda, a mais bonita, porque é a casa que abriga a minha 
família, dos meus filhos, é a casa que eu consegui fazer. Então eu sempre digo 
independente de ser um palacete, ou um casebre lá na beira da sanga a nossa casa é 
uma casa que tem que ser respeitada porque é a casa que nos abriga e muitas vezes 
Vereador Antonio Azir eu ligava pro setor de arrecadação e eles me diziam o seguinte em  
casos que ainda não estavam em cobrança judicial, que teria que deixar ir a cobrança 
judicial deixar ser ajuizado para depois procurar fazer o parcelamento, vejam bem, nesta 
questão já havia honorários, custas processuais, toda aquela tramitação que demora 
alguns dias e as pessoas muitas vezes chegavam nos gabinetes em total desespero, 
chorando desesperadamente nos nossos gabinetes que não foram poucos e vocês são 
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testemunhas disso, então isso comove a nós vereadores, aos servidores da casa, que 
acompanharam muitos casos desses, então eu tenho que parabenizar sim a atitude de 
nos mandarem um projeto de lei para regulamentar a forma de parcelamento, não é 
Vereador  Jarré, porque isso aí é uma grandeza do executivo hoje nos mandar um projeto 
de lei, para que nós possamos orientar as pessoas que nos procuram e que não há mais 
necessidade de aguardar o ajuizamento da questão para buscar um parcelamento. Então 
muitas vezes as pessoas desinformadas procuravam outro advogado para fazer a sua 
defesa e requerer parcelamento, quer dizer, teriam honorários com advogados que 
moviam a ação e com o advogado que defendeu a ação. Então isso realmente estava no 
meu entendimento na contra mão porque estas pessoas também são responsáveis pela 
arrecadação do município e fazem parte da nossa história, do nosso município e nos 
ajudaram a chegar aqui e também ajudaram a pessoa na época candidato a prefeito 
chegar lá também, então isso não é nada mais nada menos que respeitar as pessoas 
principalmente aqueles das camadas mais pobres e mais necessitadas. Muito obrigado sr. 
presidente. Vereador Paese.  Vereador Vilson Paese só aproveitando antes de você 
concluir, até porque, eu acho que o poder público não pode deixar nunca de arrecadar. Eu 
não vejo gerenciando, sendo a gente um ordenador de despesas que pago os 
compromissos que recebo, eu tenho que facilitar ao contribuinte e venho a facilitar e muito 
agora o contribuinte com esta nova oportunidade de renegociação, quando uma pessoa 
tem boa vontade pra pagar temos que dar a ele condições para pagamento, então 
realmente o poder executivo ta de parabéns, os vereadores que fazem a situação, que 
pediram com que esse projeto viesse a casa também nós parabenizamos e a casa vai 
aprovar, obrigado pelo aparte vereador. Vereador Luiz Leite também eu quero 
parabenizar os vereadores que trabalharam em cima desta questão. Muito obrigado. 1º 
vice-presidente Vereador Cláudio Santos devolvo os trabalhos ao Presidente  Luiz 
Leite.  Presidente Vereador Luiz Leite os projetos continuam em discussão. Vereador 
Cláudio Santos para discutir os projetos vereador do PSDB. Vereador Cláudio Santos  
sr. presidente, até para que quando o Vereador Paulino de Moura fez a colocação de ter 
já enviado indicação ao prefeito Alexandre Goelnner, neste sentido e vem obviamente os 
demais vereadores colaborar com a idéia é lei de 2005, daí todo ano vem pra esta casa e 
os vereadores já tem aprovado essa lei e o que me deixa até certa forma preocupado com 
a intensão do executivo e do legislativo dar essa oportunidade pra quem esta com divida 
ativa no município de refazer algum acerto com o município  com relação a esta divida é 
de que gira em torno de 10 a 11 milhões de reais a divida ativa do município e jamais foi 
conseguido em 2005, 2006 e 2007, jamais foi conseguido chegar a questão de 10% no 
Maximo 12% daquilo que é pago. Então o Vereador Adroaldo tem razão quando se fala 
em tentar massificar mais através da imprensa e sei lá de que forma porque as pessoas 
busquem acertar esta divida ativa mais há uma expectativa de que sempre quando isso 
aconteça de que procure realmente e se diminua cada vez mais essa divida ativa, mas 
quando se chega ao final do prazo sempre o que se tem é uma expectativa frustrada, 
porque os cofres do município entendem que vai haver uma crescente a cada ano que 
passa nesse acerto da divida ativa e não acontece, então há uma preocupação de que o 
executivo da esta oportunidade e os vereadores colaboram com isso, através da votação 
do projeto e aquelas pessoas que deixam de uma forma ou outra de pagar os seus 
débitos com a prefeitura acabam depois sendo privilegiados em detrimento a aquelas que 
pagam os seus tributos no dia certo, por exemplo aquele paga, aquele contribuinte que 
paga o seu IPTU, a sua divida com o município certinho, ele vai lá e paga e muitas vezes 
não tem o desconto inclusive do próprio juro e da multa pra esse que já esta com a divida 
ativa ele as vezes é beneficiado mais ainda do que aquele que paga, então existe essa 
reclamação de um bom tempo mas é uma oportunidade que se da pra que o município 
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possa tentar arrecadar mais e com essa arrecadação poder colocar mais obras, mais 
infra-estrutura, melhores serviços a comunidade, mas é uma preocupação que eu acredito 
que deva ser realmente mais divulgada e tentar buscar mais o retorno desta divida ativa 
que deveria que é cada vez mais alta no município de Carazinho.  Presidente Vereador 
Luiz Leite continua em discussão os projetos, não havendo mais vereador querendo 
discutir  colocamos em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão os 
demais se manifestem. Aprovado todos os projetos de lei por unanimidade. Gostaria de 
registrar a presença do Bortoloti, que se encontra aqui presente, lá no fundo das cadeiras, 
apareça mais vezes Bortolotti para assistir as reuniões na casa do povo. Debortoli, meu 
amigo Debortolli, bortolotti e debortoli é meio parecido e também o jovem que esta aqui 
presente que eu não tenho o nome, é um prazer recebê-lo na casa. Gostaria de convidar 
os senhores vereadores após o termino da reunião uns cinco minutinhos no gabinete da 
presidência para nós possamos discutir um assunto interno de suma importância. 
Vereador Paulino de Moura. Vereador Paulino de Moura  questão de ordem, só pra 
saber da vossa senhoria, quando e se já foi agendado a audiência publica relacionado ao 
horário livre do comercio. Eu gostaria de saber se foi ou não foi e também fazer uma 
pergunta a vossa senhoria que na ultima terça feira houve uma reunião do conselho 
tutelar aqui, e essa reunião ela foi lida em plenário na segunda feira, mas a 
responsabilidade do agendamento foi nossa ou foi das conselheiras. Obrigado.  
Presidente Vereador Luiz Leite das conselheiras, elas ficaram de convidar as pessoas, 
autoridades, todo mundo. Nada mais havendo a tratar e sobre a proteção de Deus declaro 
encerrada a presente reunião e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião 
ordinária a ser realizada dia 09/06/08 as 19:30 horas neste plenário, boa noite a todos . 
 
 
 
 
 
 
 
         Vereador Luiz Leite                                               Vereador Cláudio Santos  
                   Presidente                                                                Secretário  
 


