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Ata da Reunião Ordinária do dia 13 de outubro de 2008.......Ata 46 
  

Presidente Vereador Luiz Leite; havendo quorum regimental e sob a proteção de Deus 
declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da câmara municipal de Carazinho 
do dia 13 de outubro de 2008, convido o Vereador Antonio Azir para proceder à leitura de um 
trecho da Bíblia e que todos se posicionem em pé; (leitura de um trecho da Bíblia); coloco 
em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 06 de outubro de 2008, está em discussão, 
não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovada a ata do dia 06 de 
outubro de 2008 por unanimidade, convido o senhor secretario para proceder à leitura do 
expediente da presente reunião; Secretário Vereador Cláudio Santos: Expediente Reunião 
Ordinária do Dia 13 de outubro de 2008.Of. 160/08 do Executivo Municipal, comunicando as 
férias do Prefeito Municipal, Alexandre Goellner, no período de 13 a 19 de outubro. Of. 
161/08 do Executivo Municipal, encaminhando projeto de lei nº 130/08 o qual autoriza a 
abertura de crédito suplementar no orçamento de 2008, no valor de R$ 185.193,58. Of. 
162/08 do Executivo Municipal, encaminhando projeto de lei nº 131/08 o qual autoriza a 
abertura de crédito suplementar no orçamento de 2008, no valor de R$ 294.600,00. 
Associação Comercial e Industrial de Carazinho, Câmara de Dirigentes Lojistas, Sindicato 
Rural e Sindicato do Comércio Varejista, convidam para solenidade de entrega do “Troféu 
João de Barro de Excelência Empresarial – Ano 2008”, dia 24 de outubro, às 20:30 no 
Grêmio Aquático de Carazinho, sendo os homenageados os senhores Márcio Biolchi e o 
Senhor Nei César Mânica. Carazinho Ortopedia e Traumatologia convida para a Inauguração 
da nova clínica dia 15 de outubro, às 19 horas. Secretaria de Relações Institucionais da 
Presidência da República encaminha a publicação “Orientações para o Gestor Municipal – 
Encerramento de Mandato”. Pároco da Paróquia São José solicita a esta Casa uma 
colaboração para o Santuário de Santa Rita de Cássia. Ministério Público de Carazinho 
solicita a certidão de vigência da Lei Complementar nº 124/08, e se o projeto de lei nº 021/08 
foi sancionado pelo executivo. Of. 753-08 da Secretaria de Segurança Pública do RS, em 
resposta ao OD 681-08 requerimento do Vereador Felipe Sálvia, informando que a referida 
solicitação já se encontra na Casa Civil do RS o projeto salarial elaborado pela entidade de 
classe da Brigada Militar e encaminhada pelo Comandante Geral Coronel Paulo Roberto 
Rodrigues; Presidente Vereador Luiz Leite; passamos agora a leitura das indicações, 
requerimentos e moções pelo senhor secretário Vereador Cláudio Santos; Secretário 
Vereador Cláudio Santos; indicações: 2078/1017/08, Solicita que seja realizado a 
restauração da pavimentação asfáltica da Rua Dag Hammarskoel, Bairro São Sebastião, nas 
proximidades da Igreja Evangélica, pois a mesma foi aberta para alguma obra de infra-
estrutura e encontra-se aberta, causando transtorno aos motoristas e até mesmo ao ônibus 
que por lá trafega, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2079/1018/08, O Vereador abaixo 
assinado solicita que após lida em plenário, e deferida pela Presidência na forma regimental, 
seja encaminhado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que o mesmo 
DETERMINE ao setor responsável sejam recolhidos os entulhos verdes localizados na Rua 
PEDRO REHN, bairro Ouro Preto, nas proximidades da Creche Municipal Santa Isabel, eis 
que os mesmos encontram-se na via pública, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
2080/1019/08, O Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida 
pela Presidência na forma regimental, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal 
solicitando que determine ao setor competente seja recolhidos os entulhos de construção 
que localizam-se na  Rua JOSÉ DE ALENCAR, bairro Borghetti, ao lado do número 153, eis 
que os mesmos encontram-se parte no passeio e outra na via pública, Vereador Paulino de 
Moura – PTB; 2081/1020/08, Solicita para que a secretaria de obras realize operação tapa 
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buracos e limpeza em toda a extensão da Rua Luiz Guanella, pois a mesma possui muitos 
buracos, localizada no bairro Boa Vista. Solicitação de moradores e empresários, Vereador 
Adroaldo De Carli – PMDB; 2082/1021/08, Solicita para que a secretaria de obras realize 
trabalhos de patrolamento, cascalhamento e melhorias no escoamento das águas das 
chuvas nas ruas Félix Guerra, Siqueira Campos e Libório Bervian localizadas nos bairros 
Operária/Lilia. Solicitação de moradores, 2083/1022/08, Reintegra novamente para que a 
secretaria de obras realize com urgência reperfilagem asfáltica em toda a extensão da Rua 
Senador Salgado Filho, localizada entre os bairros Conceição e São Jorge, Vereador 
Adroaldo De Carli –PMDB; 2084/1023/08, Solicita a realização de patrolamento, 
cascalhamento e compactação da rua Alberto Velho de Souza, bairro São Jorge, Vereador 
Jaime Fragoso – PSDB; 2085/1024/08, Solicita a realização de melhorias no calçamento da 
rua Tijuca, bairro Princesa, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 2086/1025/08, Solicita a 
realização de melhorias no calçamento da rua Coroados, bairro Princesa, Vereador Jaime 
Fragoso – PSDB; 2087/1026/08, Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento e 
compactação da rua Taquari, bairro Winckle, Vereador Jaime Fragoso – PSDB;  
2088/1027/08, solicita a secretaria de obras com urgência o tapamento de um buraco na rua 
Dinarte da Costa em frente ao nº 410, bairro Sassi, Vereador Cláudio Santos – PSDB; 
2089/1028/08, Solicita a realização de operação tapa buracos na rua Otto Albino Gherardt no 
bairro Sommer; Solicita a realização de operação tapa buracos na rua Saldanha Marinho no 
bairro Princesa; Solicita a realização de operação tapa buracos na rua Rio Branco no bairro 
Gloria; Solicita a realização de operação tapa buracos na rua Cuiabá no Bairro Floresta; 
Solicita a realização de operação tapa buracos na rua Monte Alegre entre as ruas Padre 
Gusmão e Avenida São Bento no Bairro Fabio, Vereador Josélio Guerra – PMDB; 
2090/1029/08, Solicita trabalhos de conserto do calçamento da Rua Verônica Petry no bairro 
Vargas; Solicita trabalhos de conserto do calçamento na Rua 20 de Setembro no bairro 
Centro. Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de recapeamento asfáltico da Rua 
Bernardo Paz em toda sua extensão, pois está em péssimas condições de trafegabilidade. 
Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de recapeamento asfáltico da Rua Siqueira 
Campos no bairro Vila Rica. Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de conserto do 
calçamento da Rua Bandeirantes no bairro Operário, Vereador Vilson Paese – PDT; 
2091/1030/08, Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza 
das ruas Caçapava, no bairro Floresta. Solicitação dos moradores da rua; Solicita trabalhos 
de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza na rua dos Crisântemos, no bairro 
Cantares. Solicitação dos moradores da rua; Solicita trabalhos de capina e limpeza na rua 
Dona Júlia, no bairro Santo Antônio. Solicitação dos moradores da rua; Solicita trabalhos de 
capina e limpeza no Cemitério Municipal. Tal solicitação vem em decorrência da proximidade 
do dia dedicado aos falecidos e o mesmo encontra-se com muita sujeira, Vereador Luiz Leite 
– PDT; 2092/1031/08, Solicita que seja efetuado a colocação de tubos na rua José Morigi, 
em frente ao número 135, viabilizando assim a entrada de veículos na garagem, Vereador 
Gilnei Jarré – PSDB; requerimentos; 2093/281/08, O Vereador abaixo subscrito requer, na 
forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, 
seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho a FEPAM, reiterando pedido feito em 
audiência realizada em sua sede, com Vereadores desta Casa, para que fosse realizada 
uma vistoria junto ao Posto de Combustíveis localizado na Rua Marechal Floriano, esquina 
com a Rua XV de Novembro,  averiguando assim, a veracidade ou não de denuncias de 
possíveis irregularidades quanto à liberação de documentação para construção da obra, 
especialmente em razão de que já houveram outras denuncias de pessoas civis com relação 
a este tipo de liberação, inclusive quanto à capacitação do pessoal responsável do setor de 
liberação ambiental na prefeitura. Solicitamos ainda que seja encaminhada uma cópia do 
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ofício ao Prefeito Municipal, para que o mesmo providencie a abertura de um inquérito 
administrativo, visando tornar público todos os fatos que envolveram a liberação de 
documentação para o licenciamento ambiental municipal com relação à construção deste 
Posto de Combustíveis, pois quando é necessária a liberação ambiental para um 
loteamento, por exemplo, é uma burocracia total, são meses até se obter a liberação, e para 
um Posto de Combustíveis, que causa um grande impacto ambiental à liberação ocorre de 
forma tão rápida, Vereador Paulino de Moura – PTB e Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
2094/282/08, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de 
ouvido o Plenário, seja registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar, 
pela perda irreparável e prematura do jovem Sr. PAULO AGENOR DE OLIVEIRA NETO, 
ocorrido no último dia 09 de outubro.A todos os familiares e amigos do inesquecível 
“Paulão”, como era conhecido pelos amigos, nossos sinceros sentimentos pelo infausto 
ocorrido, Vereador Felipe Sálvia - PDT e Vereador Josélio Guerra – PMDB; 2095/283/08, O 
Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e 
com a aprovação dos senhores Edis, que o Executivo Municipal informe a Câmara Municipal, 
em relação a Prestação de Serviços ao Município na coleta de lixo, o que segue: 1–Desde 
que a atual concessionária ganhou a licitação, até a presente data, informar através de 
relatório, quanto a Prefeitura pagou mensalmente a CONE SUL pelos serviços contratados 
da coleta, transporte e gerenciamento do Aterro Sanitário, incluindo-se a Coleta Seletiva de 
Lixo. 2 – Fornecer cópia da ata da licitação, do contrato, e se houveram aditivos, fornecer 
também cópia destes, informando o valor e a vigência dos mesmos. 3 – Se nos serviços 
mencionados existem alguma contratação pelo Município de pessoal de execução e apoio 
terceirizado. Caso positivo fornecer  relação e o custo mensal. 4 – Se o peso do lixo é feito 
por amostragem, citar o nome do encarregado que fiscaliza o peso e amostragem. 5 – 
Informar também, se o encarregado de fiscalizar o peso e a amostragem é cargo efetivo ou 
cargo de confiança do Município. 6 – Qual o custo total mensal, da coleta de lixo, incluindo-
se todas as etapas executivas: coleta domiciliar e comercial, operação e manutenção do 
aterro sanitário, coleta seletiva, limpeza e infra-estrutura urbana (varrição manual, capinação 
e roçada mecanizada, pintura do meio fio e limpeza de margens de sangas), detalhando 
valores por etapas. 7 – Se, independente dos serviços contratados, a Prefeitura possui mais 
algum custo adicional, inclusive com pessoal. Em caso positivo relacionar os favorecidos e 
valores. Sala Antônio Libório Bervian, 13/10/2008. Vereador Felipe Sálvia – PDT. 
Justificativa: Cabe ao Poder Legislativo, que tem a missão de fiscalizar os atos do Poder 
Executivo, solicitar informações também quanto a este serviço, tomando assim, 
conhecimento do custo total da coleta de lixo, para que possamos, avaliar melhor o serviço 
ora realizado, comparando-se aos custos, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2096/280/08, O 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, 
seja registrado em Ata e oficiado votos de profundo pesar a família do Sr CARLOS 
ALBERTO GRANDO, pelo seu falecimento ocorrido no dia 29.09.2008.  “DISSE-LHE JESUS: 
EU SOU A RESSUREIÇÃO E A VIDA; QUEM CRÊ EM MIM, AINDA QUE ESTEJA MORTO, 
VIVERÁ; E TODO AQUELE QUE VIVE E CRÊ EM MIM NUNCA MORRERÁ”.À família 
enlutada do Sr. CARLOS ALBERTO GRANDO, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto 
ocorrido, Vereador Vilson Paese – PDT; 2097/285/08, Solicita que seja enviado, oficio com 
votos de profundo pesar aos familiares do Sr. Davi Moraes dos Santos, pelo seu falecimento 
ocorrido no dia 05 de outubro em nossa cidade, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 2098/286/08,  
Solicitam que seja enviado oficio com votos de profundo pesar, em nome do Poder 
Legislativo de Carazinho, aos familiares do senhor Roberto Vargas Barcelos, pelos seus 
falecimentos transcorrido no dia de hoje, Vereador Antonio Azir e Vereador Paulino de Moura 
– PTB; moções: 2099/584/08, Ofício de CUMPRIMENTOS em nome do Poder Legislativo de 
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Carazinho manifestando nosso reconhecimento e agradecimento ao Excelentíssimo Senhor 
Doutor DENILSON BELEGANTE – Promotor Eleitoral e ao Excelentíssimo Senhor Doutor 
ORLANDO FACCINI NETO – Juiz Eleitoral, pela excelente condução dos trabalhos durante 
estes três meses de pleito eleitoral, os quais mantiveram a ordem e o bom andamento das 
ações desenvolvidos pelas Coligações que disputaram o pleito no último final de semana, 
Vereador Paulino de Moura –PTB; 2100/585/08, Ofício de CUMPRIMENTOS aos jovens 
carazinhenses DIOGO MOREIRA e GIAN PEDROSO, que entre os dias 18 e 28 de 
setembro estiveram participando do 10º FESTIVAL DE SAPATEADO em Bogotá, sendo que 
além de bem representarem Carazinho, ainda representaram o Estado do Rio Grande do Sul 
e o País. Em nome do PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CARAZINHO, PARABÉNS 
por bem representarem nosso Município com apresentação da dança da Chula, levando aos 
outros países nossas tradições e culturas, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2101/586/08, 
Ofício CUMPRIMENTANDO os alunos do Patronato Santo Antônio, sendo: REUEL ROSS, 
LUIS DANIEL SCHERER, VINICIUS HOFFMANN, ANDREI DA SILVEIRA e ALISSON DA 
SILVA por recentemente terem conquistado a Fase Regional em Passo Fundo, na prova do 
revezamento 4x100 metros, e ainda irão representar toda a região norte na final dos jogos 
Escolares do Rio Grande do Sul – JERGS, nos dias 10 e 11 de outubro, na cidade de 
Canoas. Em nome do Poder Legislativo de Carazinho nossos PARABÉNS pelos resultados 
alcançados na competição e almejamos êxito na final dos JERGS 2008, Vereador Paulino de 
Moura – PTB; 2102/587/08, Ofício de CUMPRIMENTOS aos alunos da Escola Estadual 
PAULO FRONTIN, turma da 7ª série, pela iniciativa em promoverem no último dia 08 
Campanha de conscientização para DOAÇÃO DE SANGUE, na Avenida Flores da Cunha e 
Rua Pedro Vargas, na sinaleira, com a distribuição de panfletos informativos sobre como 
doar sangue e ainda cartazes chamando atenção das pessoas que por lá passaram. Em 
nome do Poder Legislativo de Carazinho os nossos PARABÉNS pela bela iniciativa em 
despertar nas pessoas a importância em DOAR SANGUE e SALVAR VIDAS, Vereador 
Paulino de Moura – PTB; 2103/588/08, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de 
ouvido o Plenário, seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho 
aos responsáveis pela organização da 11ª COPA O BOMBEADOR DE BOCHA, na pessoa 
do Coordenador, Senhor Deolindo Capitâneo e do Presidente da Liga Carazinhense de 
Bocha, Senhor Adão Antunes da Silva. A 11ª edição desta Copa realizou-se em nosso 
município, de 10 a 12 de outubro, e contou com a participação de 26 equipes de várias 
cidades da região. Cumprimentamos a equipe campeã de Serafina Correa, e a equipe Vice-
campeã ACOREP, de nossa cidade. Queremos também, destacar todo o trabalho 
desenvolvido pela equipe responsável pela organização do evento, é um trabalho que 
envolve muita dedicação, buscando proporcionar a todos os participantes nossa já tão 
tradicional hospitalidade. Recebam, todas as equipes participantes, o reconhecimento pela 
participação e atuação durante a competição, pois independente de alcançar as primeiras 
colocações, o mais importante com certeza é o desenvolvimento de uma competição 
saudável estimulando a prática deste esporte milenar e de considerável prestígio 
internacional, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2104/589/08, Solicita que seja enviado oficio de 
cumprimentos, parabenizando o Pastor José Ivo Uchoa, extensivo ao Ministério de Louvou 
da Igreja Batista Nacional, pela realização do 1º Máster Class com o Drum Máster Eduardo 
Cavassola, realizado no dia 04.10.2008, Vereador Cláudio Santos – PSDB; 2105/590/08, 
Solicita que, seja enviado ofício parabenizando O Sr. Leandro Heinheimer proprietário do 
Coqueiros Supermercado e o Senhor Alcir Alves dos Santos, Supervisor de Recursos 
Humanos, pelo evento realizado para mais de 100 crianças da Escola Patronato Santo 
Antonio na tarde do dia 06 de outubro de 2008, onde foram realizadas varias atividades 
recreativas com as crianças, Vereador Josélio Guerra – PMDB; 2106/591/08, Solicita que, 
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seja enviado ofício parabenizando o Farmacêutico das Farmácias Glorias O Sr. Mauro 
Mazzuti, pelo teatro de Conscientização sobre o Tabagismo, realizado no Auditório do 
Colégio Notre Dame Aparecida no dia 08 de outubro de 2008, Vereador Josélio Guerra – 
PMDB; 2107/592/08, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois 
de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio a Diretoria da AMRIGS – 
Associação Médica do Rio Grande do Sul, Seccional de Carazinho, cumprimentando a todos 
os médicos associados, pela passagem do Dia do Médico, comemorado no dia 18 do 
corrente mês. Tarefa árdua a de prevenir e tratar doenças. Profissão que exige, além de 
muito estudo e investimento, um grande equilíbrio emocional, já que algumas vezes o 
resultado esperado, ou seja, a recuperação do paciente, não é possível, deixado 
entristecidos não só os familiares desses que se vão, mas também os profissionais que 
tentaram, de todas as formas, salvá-lo. Estes se entristecem sim, pois se tornam amigos de 
seus pacientes. Porém, também são compensados com muitas alegrias, quando através de 
suas mãos, fazem chegar ao mundo novos seres ou devolvem a vida aos que já a possuíam, 
mas estavam a perdê-la. Quando, apenas num sorriso ainda enfraquecido, compreendem, 
sem que nenhuma palavra seja dita, o quanto lhes são gratos os que estavam aos seus 
cuidados. Aos médicos e médicas de Carazinho, nosso agradecimento por existirem e 
cuidarem tão bem de todos nós, Vereador Vilson Paese – PDT; 2108/593/08, O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para 
aprovação, seja enviado oficio cumprimentando DANIEL WEBER, CIBELE BERVIAN E 
DÉBORA WEBER pela passagem do Dia do Fisioterapeuta, comemorado no dia 13 do 
corrente mês. Ser fisioterapeuta é acreditar na capacidade de superação do ser humano e 
na vontade das pessoas de reinventar suas vidas a cada dia.  Ao DANIEL, CIBELE E 
DÉBORA todos os fisioterapeutas de Carazinho, nosso agradecimento por existirem e 
cuidarem tão bem de todos nós, Vereador Vilson Paese – PDT; 2109/594/08, O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para 
aprovação, seja enviado oficio ao COLÉGIO LA SALLE, na pessoa da sua Diretora, Senhora 
ELOISA DE ÀVILA, cumprimentando a todos, Diretoria e demais Professores pelo DIA DO 
PROFESSOR, comemorado no dia 15 do mês corrente.O Colégio La Salle ao longo de sua 
existência vem construindo uma história de sucesso, baseada no aprimoramento do ensino e 
trabalhando com amor para tornar a inclusão de portadores de necessidades especiais uma 
realidade cada vez mais presente nesta instituição de educação, inserindo o aluno e dando 
condições para que ele realmente tenha seu lugar na sociedade, sempre os valorizando e 
capacitando-os a serem excelentes profissionais e antes de tudo, bons 
cidadãos.Consideramos esta instituição um exemplo educacional para Carazinho e região e 
queremos parabenizar e desejar a todos um feliz dia do professor, Vereador Vilson Paese – 
PDT; 2110/595/08, Solicita que seja enviado oficio parabenizando todos os professores do 
município de Carazinho, pela passagem do Dia do Professor, que ocorrerá no dia 15, 
próximo, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 2111/596/08, Solicita que seja enviado oficio de 
cumprimentos aos jovens carazinhenses Diogo Moreira e Gian Pedroso, pela participação no 
10º Festival de Sapateado em Bogotá, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Presidente Vereador 
Luiz Leite; conforme acordo de lideranças, foi suprimido o intervalo regimental, gostaria 
anteriormente de convidar a Drª Tália para que use o espaço reservado, anteriormente quero  
cumprimentar os servidores da casa, os senhores vereadores, a imprensa escrita e falada 
que aqui se encontram, meu ex-colega de trabalho e amigo, Castilhos, sua filha, sua neta, 
demais pessoas que se fazem presentes no plenário, Sandra Citolin, eleita depois de 20 
anos como uma das representantes de uma cadeira no poder legislativo, com uma votação 
expressiva, nossos parabéns, Dida e demais pessoas que se encontram no plenário, convido 
então a Drª Tália Castilhos de Oliveira, delegada do Conselho Regional de fisioterapia 
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ocupacional da 5ª região, representante de Carazinho, que fará um discurso alusivo ao dia 
do fisioterapeuta, comemorado no dia de hoje, por gentileza convido os senhores lideres de 
bancada para que conduzam a mesma até a tribuna; Tália Castilhos de Oliveira; 
primeiramente meu boa noite a todos, ao senhor presidente, Luiz Leite, aos demais 
vereadores aqui presentes, em nome do Crefito cinco do Rio Grande do Sul, eu sou Tália 
Castilhos de Oliveira, sou fisioterapeuta e represento o conselho regional de fisioterapia de 
Carazinho e de algumas cidades aqui da região, ao cumprimentá-los vimos cordialmente 
agradecer o espaço que nos foi concedido nessa nobre casa que abriga a representação de 
toda a população, estamos aqui nesta data tendo em vista que o dia 13 de outubro marca o 
dia do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional, é uma data muito significativa para as duas 
profissões reconhecidas no ano de 1969, ambas as profissões vem conquistando seu 
espaço dia após dia, o maior reconhecimento da sociedade na medida em que a 
competência do nosso trabalho tem contribuído na melhoria das condições de vida de 
milhares de brasileiros e brasileiras, nosso trabalho, apesar de historicamente estar 
direcionado para a reabilitação, para a qualificação e para as atividades de vida diária, tem 
sido desenvolvido também e com cada vez mais freqüência para promoção e prevenção de 
vigilância da saúde, para a pesquisa e para a educação, ou seja, trabalhamos numa 
perspectiva condizente ao sistema único de saúde, o SUS, e seus princípios e diretrizes, 
principalmente a integralidade da atenção, na saúde pública temos alcançado uma maior 
inserção como é o exemplo recentemente lançado no mês de janeiro desse ano, do núcleo 
de apoio à saúde da família, estamos tentando inserir o Crefito, ou seja, os fisioterapeutas, 
nesse sistema, embora ainda não com a dimensão que gostaríamos, já somos reconhecidos 
como membros do SUS, como importantes, como imprescindíveis, pois esta é a necessidade 
da população, a qual anseia por serviços de saúde, e de qualidade como equipe 
multiprofissional, por tudo isso é com alegria que vemos no estado do Rio Grande do Sul 
muitas prefeituras realizando concursos públicos efetivando colegas no quadro de servidores 
municipais, temos hoje no Brasil mais de 100 mil profissionais entre fisioterapeutas e 
terapeutas ocupacionais, no nosso estado estamos no numero de seis mil fisioterapeutas, o 
campo de trabalho frente às necessidades da população não esta saturado, pelo contrario há 
ainda muitas pessoas sem acessos aos serviços, tanto dos fisioterapeutas, quanto dos 
terapeutas ocupacionais, por isso estamos aqui hoje, buscando o vosso apoio, é 
imprescindível que a administração municipal e a câmara de vereadores sejam sensíveis as 
necessidades da saúde da população, orçando recursos para a área de saúde, é 
fundamental que a câmara de vereadores seja participante do debate sobre a área da saúde, 
participe das conferencias de saúde, do conselho municipal de saúde, do controle social dos 
recursos que são dirigidos aos serviços de saúde, todos nós somos agentes públicos, e 
nesta condição somos todos responsáveis pelo bem estar social, o dia 13 de outubro marca 
nossa luta por uma saúde que seja universal, acessível a cada cidadão e cidadã, a cada 
criança, jovem, adulto e idoso, homens e mulheres, almejamos que cada ser humano possa 
desenvolver a sua vida da melhor forma possível, alcançando a plena felicidade, reiteramos 
nossos agradecimentos e colocamos a disposição para construirmos uma sociedade mais 
justa onde a saúde esteja ao alcance de todos, muito obrigada e estou à disposição de todos 
vocês; Presidente Vereador Luiz Leite; agradecemos a Drª Tália pela brilhante explanação, 
que nos dirigiu no plenário da câmara municipal,  que leve, Drª Tália, aos demais colegas, o 
nosso reconhecimento do poder legislativo, pelos relevantes trabalhos que vocês prestam, 
através da saúde como fisioterapeuta em nosso município, meus parabéns mais uma vez, 
passamos agora ao grande expediente, que também foi suprimido, de imediato a ordem do 
dia, para apreciação e votação dos requerimentos e moções, convido o senhor secretario 
para fazer a leitura do numero e autor dos requerimentos que irão à discussão e votação 
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nesta noite; Vereador Gilnei Jarré; questão de ordem; Presidente Vereador Luiz Leite; 
pois não; Vereador Gilnei Jarré; peço destaque ao pedido de informação do Vereador 
Felipe Sálvia; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não vereador; Secretário Vereador 
Cláudio Santos; requerimento de nº 01 Vereador Paulino de Moura – PTB e Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; nº 02 Vereador Felipe Sálvia – PDT e Vereador Josélio Guerra – 
PMDB; nº 04 Vereador Vilson Paese – PDT; nº 05 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 06 
Vereador Antonio Azir e Vereador Paulino de Moura – PTB; Presidente Vereador Luiz 
Leite: esta em discussão os requerimentos apresentados pelos senhores vereadores nesta 
noite, esta em discussão, Vereador Adroaldo De Carli para discutir os requerimentos; 
Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, senhores vereadores, não posso deixar de 
aproveitar a oportunidade de vir aqui não só falar dos requerimentos que os colegas 
apresentaram, mas também como fui candidato a prefeito na nossa cidade, colega de vocês 
vereadores, falar alguma coisa sobre a nossa eleição municipal, ocorrida no ultimo domingo, 
e também falar da câmara de vereadores onde tivemos uma renovação expressiva, mas 
antes disso cumprimentar o presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, a 
fisioterapeuta, Tália Castilho de Oliveira, tio Caca, muito conhecido meu, do projeto Junior 
Acchievement, empresa Junior, sempre um grande colaborador, voluntário de nossa cidade, 
sua filha aqui presente, a imprensa e demais pessoas aqui presentes, dizer sim que  nessa 
renovação que tivemos na câmara de vereadores, 70%, também facilitada pela não 
candidatura dos Vereadores Antonio Azir, Vereador Vilson Paese e desse vereador também, 
que já soma 30% queria aqui também dizer a vocês vereadores, parabenizar o Vereador 
Gilnei Jarré, Vereador Paulino de Moura e Vereador Felipe Sálvia, pela sua reeleição, a 
gente sabe como é difícil uma reeleição, como é difícil, nós sabemos disso, já passamos por 
isso, e também dizer aos vereadores que não se elegeram, parabenizá-los por ter colocado 
seu nome a disposição, olha o que tem de pessoas na nossa comunidade, muitos criticam os 
políticos, falam dos políticos, falam de situações que muitas vezes os políticos não 
conseguem alcançar, mas nunca se colocam a disposição, nunca colocam o seu nome para 
apreciação do povo de Carazinho, então realmente as pessoas não sabem o que estão 
falando, e nós sempre dissemos para essas pessoas, coloque seu nome a disposição, vai lá, 
se candidate, e veja como realmente é fácil se eleger, realmente a gente sabe que não é, eu 
sempre elogiei as pessoas, cidadão que colocam seu nome a disposição como candidato, 
colocam seu nome a publico, e parabenizar a todos os candidatos a vereadores, prefeito e 
vice dessa eleição, vocês são pessoas de coragem, dão pessoas que realmente pensam na 
comunidade, senão não fariam isso de colocar seu nome a disposição, também queria 
destacar dentro da eleição os dois vereadores com mais de dois mil votos, duas votações 
históricas em Carazinho, o Erlei e o Doutor Élbio, parabenizá-los porque conseguiram 
alcançar o q nós achamos muito difícil, não é fácil fazer esse numero expressivo de votos, 
parabéns a eles, e também um parabéns especial, reconhecer o trabalho da candidata, 
vereadora eleita, Sandra Citolin do meu partido, PMDB, que depois de 20 anos Carazinho 
tem o privilegio e a satisfação de ter uma mulher representada aqui na câmara de 
vereadores, e eu sempre dizia, como também em nome do Vereador Déio, parabenizá-los na 
bancada do PMDB, a câmara de vereadores nada mais é que a representação popular, mas 
que representação popular é essa que há 20 anos não temos uma mulher, então realmente 
Sandra, parabéns pelo seu trabalho, pelo numero expressivo de votos, 1.363 se não me 
falha a memória, é isso mesmo não é? Então não foi pouca votação, meus parabéns, aliás, 
dentro do PMDB a candidata que mais recebeu votos no nosso partido foi a Sandra, e 
parabenizar toda a sua equipe, Sandra, que trabalhou contigo, o Dida, Gilberto Citolin, 
também do nosso partido que esteve sempre junto com a Sandra, parabenizá-los acho que 
isso é muito importante Carazinho pode ter certeza que esta ganhando muito com isso de ter 
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uma mulher aqui sendo representada, e também dizer da minha satisfação em ter sido 
candidato a prefeito, apresentamos nossas propostas dentro de uma coerência, de uma linha 
séria de conduta, de respeito ao eleitor, a questão é simples, nós apresentamos a proposta e 
o eleitor esta ai para definir qual é a melhor, foi eleito o ex-prefeito Ailton Magalhães, que 
retorna como prefeito, eu fui vereador na sua gestão, o Paese também foi, o Felipe também 
foi, o Paulino de  Moura também foi, nós quatro, a gente trabalhou, sabe a maneira como o 
Ailton trabalha, e se o povo quis a sua volta, assim devemos respeitá-lo e parabenizá-los 
pela sua vitória, eu acho que é isso que devemos fazer, democraticamente porque quem 
ganha com isso é a democracia, e isso é muito bonito, termos a democracia no nosso pais, 
vale mais que qualquer coisa, Vereador Vilson Paese queria um à parte? Por favor; 
Vereador Vilson Paese; obrigado Vereador Adroaldo De Carli, até para eu não usar a 
tribuna, falar sobre requerimentos e até sobra à eleição, parabenizar você, nós já tínhamos 
parabenizando, pela forma que você conduziu a campanha na condição de candidato a 
prefeito, e dizer que o PMDB na coligação na proporcional com o PT, se ele não vai coligado 
na proporcional ele tinha colocado dois vereadores, porque o PMDB pegou 5. 990 votos, só 
os vereadores, fora à sigla, mas o PSDB, pegou 8.527 votos, o PTB, mesmo saindo 3 ícones 
em número de votos fez 4.527 ficando em terceiro lugar, não, eu to dizendo só os votos dos 
vereadores, não estão os votos da legenda, seis mil porque tem a legenda daí, a legenda 
que não esta somada na minha conta aqui, é só dos vereadores, por isso colocaram dois 
vereadores, mas está de parabéns e eu quero parabenizar aproveitando também a Sandra, 
pela expressiva votação, que obteve, e temos certeza que na tua pessoa, as mulheres todas 
de Carazinho estarão representadas, não só as mulheres como os homens também, e é boa 
essa alternância, é salutar para todos nós, obrigado Vereador Adroaldo De Carli pelo a parte; 
Vereador Adroaldo De Carli; obrigado, apenas para complementar então, lógico que o 
Ailton como vencedor, não fez a maioria, foi 41%, mas queremos parabenizá-los sim pelo 
seu trabalho, se o povo assim definiu, como mais votado é merecedor sim evidentemente 
dentro de uma postura como cidadão, iremos sim trabalhar pelo melhor de Carazinho, e dar 
nossa contribuição porque nós queremos é que Carazinho se desenvolva em todos os 
sentidos, também chegou agora a Marleide Lorenzi, foi secretária de educação quando o 
Ailton foi prefeito, retorna aqui, ela já foi vereadora, suplente, mas assumiu várias vezes na 
câmara de vereadores, também cumprimentá-la, dizer que mais uma vez nós estamos muito 
satisfeitos, o Paese colocou, estou muito satisfeito mesmo de ter apresentado nosso 
trabalho, nossa proposta, e mais um nome que foi de opção a nossa comunidade de 
Carazinho, mais uma vez parabenizar em especial, os vereadores eleitos, evidentemente 
aqueles que não se elegeram mas colocaram seu nome a disposição, certamente vão 
continuar trabalhando na nossa comunidade de Carazinho porque esse espírito de 
voluntariado, de grande colaborador comunitário que o vereador tem, por mais que ele não 
esteja aqui, ele não para nunca de colaborar com a comunidade, então realmente a câmara 
de vereadores é uma escola nesse sentido, todos nós estamos de parabéns, a comunidade 
como um todo, muito obrigado senhor presidente, senhores vereadores era isso; Presidente 
Vereador Luiz Leite; continua em discussão, Vereador Paulino de Moura; Vereador 
Paulino de Moura; senhor presidente, senhores vereadores, imprensa escrita e falada, a 
Ana da rádio Gazeta, o diário da Manhã, sempre presente, as pessoas que aqui estão a 
assistir a reunião na casa do povo,  a Marleide, com muita satisfação hoje nós recebemos 
você novamente na casa do povo, Marleide, porque tu contribuiu muito para a sociedade 
carazinhense, através da educação, a fisioterapeuta Tália, nós também estamos dispostos a 
colaborar, queremos participar dessa tua empreitada, e a câmara é a caixa de ressonância, 
a câmara é onde você vem buscar as tuas necessidades, como sociedade, então nós 
queremos participar até porque com o seu Castilhos nós fomos funcionário da Max, 
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trabalhando lá na lixadeira, lixando as peças, a gente fica muito satisfeito em lhe ver aqui, e 
com muita satisfação, saber que fui funcionário da Max e hoje aqui estou a representar a 
comunidade de Carazinho, e dizer a ti Adroaldo, eu sou um homem que dificilmente jogo 
confete só por jogar, quando eu falo alguma coisa eu falo com clareza, eu não sou um 
homem de ficar em cima do muro, eu quero dizer à postura que tu teve como candidato, 
você levou realmente o nome da democracia ao extremo, você foi realmente leal nas tuas 
propostas, leal no teu comportamento, então eu quero dizer que fui companheiro teu, fui 
adversário teu, eu entendo que nessa campanha você teve um comportamento, eu estava 
dizendo ao Vereador Antonio Azir, que eu tinha que vir aqui nessa tribuna dizer isso, porque 
quando eu realmente resolvo questionar, cobrar ou fazer algumas ponderações, eu faço com 
convicção, posso não estar certo, mas eu faço com convicção, então meus parabéns, você 
teve realmente uma postura de candidato, você buscou mostrar  para a sociedade qual era a 
contribuição que você queria dar para a nossa sociedade, o pleito foi vencido por um homem 
simples, por  um homem do povo, então quer dizer que a população colocou na cabeça que 
o Ailton deveria voltar a ser o candidato, e eu desde o principio eu tinha visto isso, meu 
candidato foi o Bonaldi, eu trabalhei pelo Bonaldi, votei no Bonaldi, mas eu sempre dizia para 
o Azir, Azir, como presidente do partido eu vou te dizer, a coisa não esta muito fácil lá na vila 
não, o povo tinha buscado aquela opção, e depois não mudou mais, meus parabéns 
Adroaldo, e dizer a Sandra, e ao Dida, que eu tenho um apreço muito grande pela filha de 
vocês, aquela menina mimosa, aquela menina querida, aquela menina que sabe conquistar 
a gente, ela me faz muito feliz, hoje eu estava comentando com meus filhos, a Sandra esta 
de parabéns e o Dida, pela filha que eles tem, aquela menina é fora de série, eu quero dizer 
de coração que desde criança como papai Noel eu fazia as festas de natal e ela estava 
sempre presente lá, então Sandra que tu tenha sucesso nessa empreitada, eu estava 
dizendo hoje na rádio gazeta, que amanhã a Sandra não será novidade, porque na próxima 
eleição tu deixaras de ser novidade e vai ter outras pessoas dizendo que vai ser novidade, o 
importante é que tu chegas a essa casa depois de 20 anos, para tentar dar um equilíbrio 
nela, não de conhecimento, mas um equilíbrio assim, onde só tinha homem, e ai a discussão 
ela subia o pico e descia lá em baixo, hoje nós vamos ter um equilíbrio porque você fará 
essa diferença, e nós queremos ser teu parceiro também para que nós possamos 
representar a sociedade de Carazinho o melhor possível, porque nunca nós sabemos tudo, 
nós sempre estamos aprendendo, nessa eleição eu aprendi muito também, e quero dizer ao 
Vereador Felipe Sálvia, que esta de parabéns, ao Vereador Gilnei Jarré, mas também quero 
dizer aos colegas que não se elegeram, não percam o fio da meada, o que eu quero dizer 
com isso, eu perdi a ultima eleição que eu achava que estava ganha, mas eu fui buscar 
forças lá no meu intimo para me reciclar, para buscar o conhecimento para me preparar 
melhor para representar a minha comunidade, e aqui estou de volta, então não quer dizer 
que uma derrota hoje, vai impossibilitar de buscar os objetivos de vocês, eu tenho certeza 
que esta casa foi muito bem representada por todos nós e por vocês, porque cada um tem 
um pensamento, cada um tem uma visão, mas nós temos um objetivo, e a campanha ela 
nos leva a sair um pouquinho do nosso foco para que nós possamos buscar a nossa eleição, 
então vocês estão de parabéns porque vocês contribuíram para a sociedade e quem sabe 
num futuro não tão distante vocês possam estar retornando a casa para representar o povo, 
e eu espero  que os novos colegas vereadores e nós porque estamos aqui, principalmente 
eu e o Vereador Gilnei Jarré, e o Vereador Felipe Sálvia, possamos contribuir para que as 
pessoas que estão entrando no poder legislativo, para representar nossa comunidade, já 
encerrarei senhor presidente, eu fico um pouco chateado quando algumas pessoas dizem 
que vão calçar, que vão asfaltar, que vão canalizar, porque não é o papel do vereador, o 
papel do vereador é legislar, fiscalizar, votar projetos que venham do poder publico para o 
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bem da sociedade, indicar através de indicação, através de requerimento, e homenagear 
através de moção, então é o papel do vereador, então tem algumas pessoas que na anciã 
de conquistar os seu espaço eles prometem o que não é atribuição do vereador, a atribuição 
do vereador é contribuir através da fiscalização, através da legislação, e através de votação 
de projetos vindo do poder publico, mas com certeza as pessoas que irão entrar aqui 
também sabem disso e nós vamos fazer uma parceria porque a população nos deu um 
recado, através da votação, ela quis uma mudança, já concluirei senhor presidente, ela tinha 
uma visão de mudança, e esta visão ela complementou, vou concluir, mas não gostaria 
porque os outros, principalmente o colega Vereador Adroaldo De Carli não foi abordado e eu 
não gostaria que mais o fizesse assim, obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; mais do 
que isso nobre vereador, sobre a forma de se fazer campanha muitos de pareciam até como 
diretores da Aurora que nem esta em Carazinho ainda, que trouxemos e sabemos que 
realmente virá, então muitos também oferecendo emprego na Aurora que ainda não esta ai, 
que é um sonho nosso que vai vir, não é vereador, como aumento de salários aos 
servidores, professores, nessa campanha aconteceu de tudo, com a palavra Vereador 
Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores vereadores, imprensa 
que se faz presente, meu amigo Jacir e também a minha ex-colega se secretariado a 
Marleide Lorenzi, ao Dida, a nossa nova vereadora que se fará presente a partir do dia 1º  de 
janeiro aqui, a Sandra, para nós realmente é uma satisfação porque os próprios homens aqui 
da câmara sempre pediam que deveria haver uma mulher vereadora, e como estava 
realmente demorando para surgir uma mulher que se elegesse vereadora, eu até fui autor de 
uma galeria homenageando as mulheres vereadoras, porque eram tão poucas em tanto 
tempo de câmara municipal, também queremos saudar a Tália, que é a fisioterapeuta que 
nos falou nesta noite, e queria dizer ao Vereador Paulino de Moura que concordo com tudo 
que ele disse, mas temos que acrescentar alguma coisa, creio eu que o vereador não tem 
que realmente a possibilidade legal de realizar um asfalto, de realizar uma canalização, mas 
ele tem sim que cobrar do poder executivo a realização dessas obras, ele tem que cobrar do 
poder executivo que os projetos prometidos em campanha, que as obras prometidas em 
campanha, sejam realizadas, porque não basta o vereador ficar neste poder aqui analisando 
projeto, votando sim ou não, não basta ficar aqui fazendo indicações, ou fazendo moções 
parabenizando alguém, ou fazendo um requerimento de pesar quando falece alguém, este 
poder tem que ser mais ousado, este poder tem que evoluir, há muito tempo venho falando 
isso, este poder tem sim que cobrar do poder executivo as realizações, porque não basta 
apenas fiscalizar, para fiscalizar nós temos o tribunal de contas, nós temos o controle 
interno, nós temos o ministério publico, mas as dez lideranças que representam todo o nosso 
município, que vem de diversos segmentos, creio eu, pensamento meu, respeito o 
pensamento dos demais, tem que cobrar sim do poder executivo a realização de obras e a 
realização de projetos que venham em beneficio da nossa comunidade; Vereador Paulino 
de Moura; concede um à parte colega, até para contribuir com a vossa excelência, esse 
vereador sempre foi um vereador ousado, e quando a vossa excelência era presidente dessa 
casa nós buscamos muitas conquistas para Carazinho, então eu entendo tudo que a vossa 
excelência disse mas eu acrescentei, e dizer ao presidente dessa casa, que mais 
vergonhoso é saber que essa casa que não teve comando durante esse ano como vossa 
excelência estando presidente aqui, porque realmente a casa ela ficou acéfala, ela ficou sem 
comando, e eu entendo que a situação de geração de empregos a Aurora virá, e se vossa 
excelência tiver um pouquinho de memória desde que esse vereador voltou a essa casa, ele 
sempre falou que a qualificação gera o emprego, e que o emprego gera a renda e que 
através da FGTAS onde o presidente da FGTAS é de Carazinho, é o ex-vereador Ronaldo 
Nogueira, e esse vereador trabalhou lá, ele vai buscar sim, não tenha medo, ele vai buscar 
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sim qualificar as pessoas para gerar o emprego, e para gerar a renda, jamais esse  vereador 
usou de artimanhas para iludir a população, ele não faria isso e não fará porque é um pai de 
família, então obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite ; em nenhum momento eu citei a 
vossa pessoa vereador, pois não Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; bem para 
continuar, quero também saudar o nosso amigo o Gilberto, o Mario que se encontra 
presente, e tocar num assunto que o Paese tocou anteriormente, como presidente do PTB 
fico muito satisfeito com o resultado das eleições, o PTB hoje é o segundo partido em 
Carazinho em votação na proporcional, isso nos deixa muito satisfeitos, pq mesmo não 
concorrendo, eu que fiz mais de mil votos e o Ronaldo também, mais de mil votos, o Paulo 
Silva também mais de mil votos, nós conseguimos renovar o nosso partido, e manter as 
duas vagas aqui na câmara e ainda crescer na votação da proporcional, e também dizer, eu 
concordo com o Vereador Adroaldo De Carli, que a renovação não seria tão grande se eu, o 
Vereador Adroaldo De Carli e o Vereador Vilson Paese estivéssemos concorrido, certamente 
nós teríamos sido eleitos, então a renovação não seria deste percentual, mas para terminar 
também quero elogiar o comportamento do nosso colega Adroaldo na campanha, a sua 
coragem, a sua determinação, as suas propostas firmes, o seu plano de governo, tenho 
certeza que até poderá ser aproveitado pelo governo eleito, porque há coisas que devem ser 
aproveitadas, eu acho que um governo nunca é dono da razão, nunca é dono da verdade, 
tem que colher aquilo que os outros tem de bom, e para nós como poder legislativo acho que 
saímos fortalecidos, tendo um vereador, um representante nosso aqui concorrendo a 
prefeito, e nós temos que ser mais ousados mesmo e nas próximas legislaturas também 
lançar mais candidatos a prefeito que saiam deste poder aqui, que já tenham conhecimento, 
que já saibam realmente as carências as necessidades da nossa comunidade, do nosso 
povo, um grande abraço a todos; Presidente Vereador Luiz Leite; continua em discussão 
os requerimentos, Vereador Vilson Paese; Vereador Vilson Paese; senhor presidente, 
nobres pares, comunidade aqui presente, servidores da casa, nosso cumprimento muito 
especial à imprensa representada aqui pela Ana Maria, rádio gazeta, Dr. Veiga. Marleide, 
Jacir Lorenzi, Silveira, Tália, nossa fisioterapeuta, meu amigo que também foi o professor da 
Carazinho Junior no aparecida, da minha filha Carol, que ela tem um carinho muito grande 
pelo professor, e não esqueceu até hoje, realmente é um colaborador dos estudantes do 2º 
grau, quando eles ali começam a trabalhar como pequenos empresários, senhor presidente, 
senhores vereadores, toda comunidade aqui presente, uma saudação muito especial claro 
para  a Sandra Citolin,  seu esposo aqui presente, e parabenizar pela expressiva votação 
que recebeste, mais uma vez quero dizer que está casa esta muito bem representada, 
porque muitas vezes, nós, dez homens aqui dentro, sentia a falta feminina aqui nesta casa, 
até para que o dialogo, as discussões, elas ficassem muitas vezes mais amenas, porque as 
vez em quando nós homens, entramos numa discussão acalorada e a mulher vai entrar na 
hora certa, tranqüilamente para acalmar até os ânimos, não tenho duvida quanto a isso, mas 
dizer meu querido amigo Adroaldo, além da campanha brilhante que tu fizeste, eu acho que 
não houve assim, nos debates também, foi uma campanha bonita, dizer que enquanto aqui, 
prenderam, recolheram, muitas pessoas não puderam servir a janta, até os servidores, o 
meu querido presidente da republica continua distribuindo cesta básica à vontade para todo 
mundo, e isto ele tinha que oferecer para o povo, como fala o Vereador Alemão, dignidade, 
oferecendo emprego, oportunidade de mais emprego, e dizer que a educação esta 
melhorando, mas eu via hoje o Senador Mão Santa falar, que no Piauí, que ele diz “ o meu 
estado do Piauí”, esta uma calamidade, o analfabetismo neste pais, não é tão bom assim 
como eles dizem não, tem muita coisa a melhorar, PT faz muita coisa boa, mas tem que 
melhorar muito, como eles podem distribuir cesta à vontade, enquanto nós aqui em 
Carazinho, senhor presidente, tudo é suspeito, eu não concorri, não posso me sentir 
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ofendido, mas me sinto ofendido pelos colegas, pelos candidatos, porque muitas vezes 
ninguém esta levando cestas básicas para ninguém, eu acho que não tem que levar, nós 
temos que dar oportunidade de emprego, quando todo eleitor ficar sabendo que o voto não 
tem preço mas ele tem conseqüências, mas nós sabemos que para reunir 50 ou 100 
pessoas, você tem que oferecer muitas vezes uma água mineral para poder tomar, se não 
ele não vai, para ouvir até a proposta do candidato, fica difícil realmente nessa retaliação 
para nós aqui a nível de município e outros municípios fazer uma campanha transparente, 
uma campanha levando suas propostas, porque nós sabemos que o povo realmente, se 
você não oferecer ao menos um cachorro quente para que ele possa vir na reunião, e 
mesmo sendo cobrado de todos que estão lá, que não é o candidato que dá, porque o 
candidato não tem que dar nada, o candidato tem que trabalhar, vir aqui e apresentar 
proposta, e só para concluir senhor presidente, com a vossa bondade, que eu sei que meu 
tempo já esta encerrado, o Vereador Antonio Azir  foi muito feliz e quero fazer minhas as 
palavras dele, quando diz da colocação do Vereador Paulino de Moura, vereador batalhador, 
como todos aqui batalham, se o vereador não tem poder de fazer ponte onde tem água, 
muito menos onde não tem água, porque tem gente que apresenta propostas de fazer a 
ponte onde não tem rio, mas dizer ao nobre colega e aos meus pares, lembram de uma 
reunião que nós fizemos no bairro oriental, a câmara de vereadores, lá nós decidimos o 
asfalto na rua Nenê de Sassi, essa câmara aqui também resolveu a canalização da água em 
Capão Alto, para 25 famílias, dinheiro aqui da câmara, dinheiro dos vereadores, todos eles 
diminuíram as diárias, diminuíram tudo e foi investido lá, então é claro que o vereador não 
pode, isso aqui é o executivo que tem que fazer, mas se o vereador cobrar, não largar o pé 
do prefeito, ele vai ter que fazer, obrigado e me desculpe eu passar do tempo; Presidente 
Vereador Luiz Leite; continua em discussão, para discutir Vereador Cláudio Santos; 
Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que já foram 
anteriormente nominadas pelos vereadores que nos antecederam, rapidamente queria falar 
sobre o requerimento que era basicamente a discussão do Vereador Felipe Sálvia, com 
relação a FEPAM, e a semana passada nós já entramos em contato com a FEPAM devido 
há um protocolo que nós temos lá, e solicitamos em que pé anda a situação, e disseram que 
ainda continua em estudos, e não sabem ainda quando devem vir a Carazinho para 
verificação em loco dessa situação que nós levamos a Porto Alegre e que vossa excelência 
leva também através desse requerimento, que eu tive ali a oportunidade de  assinar com 
vossa excelência esse requerimento, mesmo antes que vossa excelência tivesse nos 
autorizado, mas eu queria também sair fora da discussão do requerimento até porque se fala 
nas eleições que passaram, parabenizar os três candidatos que estiveram colocando seus 
nomes na majoritária, tanto o Vereador Adroaldo De Carli quanto o ex-vereador Bonaldi, e o 
ex-prefeito Ailton Magalhães, que puderam levar as suas propostas, os seus pensamentos a 
toda a comunidade de Carazinho, e obvio que 40% da população preferiu as propostas do 
prefeito eleito Ailton Magalhães, e a partir desse momento senhor presidente e colegas 
vereadores, que passou Carazinho a conhecer seu prefeito eleito passa a ser também o 
prefeito de todos nós, independentemente do partido que ele exerce, da sigla que ele 
defende, mas passa a ser o Ailton Magalhães o prefeito de todos nos carazinhenses e 
acredito que por mais que haja algum problema partidário, uma indefinição, alguma 
diferenciação de idéias, eu acho que nós como cidadãos, nós temos que pensar , ajudar e 
torcer, para que Carazinho cresça e se desenvolva através da administração do Ailton 
Magalhães, porque nós, a maioria de nós, temos filhos aqui em Carazinho, e esperamos de 
que esta administração seja para nós mas também seja para nossos filhos e eu acredito de 
que vai acontecer, também tenho ouvido muito dos vereadores que foram eleitos 
principalmente na rádio gazeta, falando dos seus propósitos, dos seus pensamentos, muito 
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bem colocava o Vereador Paulino de Moura, eu tive oportunidade de ouvir um determinado 
vereador novo que dizia que vai levar a todos os PSFs, ele vai levar todos os medicamentos 
necessários para que as pessoas não precisem mais sair dos bairros e venham para a 
secretaria da saúde buscar esses medicamentos, senhor presidente, nós sabemos que cada 
PSF se tiver medicamentos tem que ter uma farmacêutica responsável, porque senão não 
vai ter possibilidade de que esse medicamento fique lá no PSF, então de alguma forma 
senhor presidente fica, não é uma magoa, mas fica uma tristeza por parte desse vereador, e 
de outros vereadores que também não passaram, pelo conhecimento que se tem daquilo 
que pode e que não se pode, daquilo que foi pregado pelas nossas campanhas nessa 
eleição e de que não logramos êxito não somente por isso, mas talvez porque não levemos a 
essa comunidade tão sofrida e querendo ouvir aquilo que o ouvido e o coração estava 
ansioso para ouvir, ouviram aquilo que as pessoas deixaram escapar, para que 
satisfizessem os seus pensamentos e as suas faltas, e foram supridas através do voto 
muitos deles, acredito senhor presidente que a partir de 1º  de janeiro eu como ex-vereador, 
e de cabeça erguida por dois mandatos e oito anos de vereador, muito aqui aprendi, muito 
ainda vou aprender, muito deixo nessa comunidade mas muito levo dessa comunidade, se 
Deus quiser  estarei senhor presidente, não na primeira fila, porque ela é reservada a 
imprensa, mas vou estar aqui todas as segundas feiras, para ver de perto aquilo que vai 
acontecer, porque eu ainda acho que Carazinho, a comunidade de Carazinho, os munícipes 
de Carazinho ainda falham muito quando vem a esse poder somente assistir ou participar de 
reuniões quando se diz respeito a algo de si próprio, nunca quando se discute as coisas 
relacionadas à comunidade em geral, isso eu senti durante oito anos aqui na câmara, 
quando se falava em reforma administrativa, já termino senhor presidente, lotava-se a 
câmara com funcionários, quando se falava da licitação da empresa gloria, se lotava com 
funcionários da empresa glória, quando era outro setor, os comerciários, lotava a câmara 
com comerciário, a partir da outra segunda-feira ninguém mais vinha, isso como vereador me 
dá tristeza, porque ou me parece que a comunidade não esta interessada no trabalho que a 
câmara faz, ou os vereadores não estão levando atrativos a comunidade de Carazinho, isso 
eu lamento e espero senhor presidente, para finalizar, que a próxima legislatura venha trazer 
mais publico, não se ridicularize, este poder, que é um dos três poderes de Carazinho, e 
também do pais, onde nós já tivemos a ingrata oportunidade de ouvir que um determinado 
presidente, em certa oportunidade, estaria sorteando uma TV 20” para a pessoa que mais 
prestigiasse a reunião durante todo o ano em que ele era presidente, isso na legislatura de 
96 a 2000, então eu acredito, senhor presidente, de chegar ao ponto de se sortear uma 
televisão para que a comunidade venha ouvir os seus vereadores, ou realmente a câmara 
não é mais atrativo, ou os vereadores estão sendo dessa forma colocado pela comunidade, 
e até vou dizer Vereador Vilson Paese para que não fique chato, o nome, que fique 
espalhado aos demais vereadores que foram presidente, digo, porque eu fazia parte da 
imprensa na oportunidade e quando o ex-vereador Avelino Andreis quis fazer o sorteio da TV 
de 20” aquela pessoa que mais comparecesse ao plenário da câmara para participar da 
reunião, então acredito que não é desta forma que deve acontecer, espero que a próxima 
legislatura possa fazer um trabalho como todas as demais, todos os demais vereadores, e 
que o prefeito Aílton possa sem duvida alguma, senhor presidente, administrar, e quando eu 
falo que alguns vereadores se pegam, senhor presidente, com uma falta de conhecimento, 
com relação ao que vai acontecer no legislativo, eu falo também com relação ao executivo, 
muitas promessas foram feitas, eu gostaria de ouvir do prefeito eleito, torço para que ele 
consiga realizar uma boa administração, que talvez  não saiba que dos 65 milhões 900 mi l 
de orçamento ele já parte para 64 mil e 900 de orçamento para o ano que vem, ele perde 
mais de um milhão, porque dia 31 de dezembro acaba a cobrança da taxa de iluminação 
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publica e que não vai ser renovada, e eu tenho certeza de que isso ele não sabia, de que 
isso ele não tinha conhecimento, mas fica nas mãos das pessoas que estarão comandando 
o município a partir de 1º de janeiro de 2009, a torcida para que o sucesso venha, porque a 
nossa dependência ela esta nas mãos deles, isso se quer que seja a contento de todos que 
estarão torcendo senhor presidente para que a administração publica municipal e também a 
câmara façam um excelente trabalho, porque é isso que o  cidadão ai fora esta esperando, 
obrigado senhor presidente, seria isso; Presidente Vereador Luiz Leite; quero Justificar ao 
publico aqui presente que essa concessão desse tempinho a mais é em decorrência da 
discussão dos requerimentos logo após uma eleição, as pessoas ficam discutindo um 
pouquinho o pleito passado, misturando um pouco com os requerimentos, mas que é valida 
porque nós suprimimos o grande expediente nesta sessão de hoje, continua em discussão 
os requerimentos, gostaria de pedir ao Vereador Cláudio Santos para que assuma os 
trabalhos para que eu possa me reportar; Presidente Vereador Cláudio Santos; assumo os 
trabalhos e passo de imediato a palavra ao Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite;  
primeiramente quero cumprimentar as pessoas que chegaram logo após o inicio da reunião 
ordinária, nosso amigo Almiro que sempre está presente em todas as sessões legislativas, e 
que faz questão que seu nome esteja lá na ata, considerado como nosso 11º vereador, e 
realmente ele só não veio duas esse ano porque esteve viajando para Brasília, visitando 
seus filhos, pena que não tem uma tv não é seu Almiro, se não já tinha levado a TV, mas 
gostaria de dizer da importância dos trabalhos apresentados pelos senhores vereadores, 
registrar também os três candidatos a prefeito que concorreram nessa eleição, e que 
somente um logrou êxito, isso é à vontade de 40% da nossa comunidade, gostaria de 
cumprimentar todos novamente que se elegeram, os candidatos que colocaram seu nome a 
disposição, que não é fácil numa eleição garimpar voto eu costumo dizer que é como 
garimpar ouro, é muito difícil, é dificílimo, os três vereadores que se reelegeram, os colegas 
nossos que são o Vereador Felipe Sálvia, Vereador Gilnei Jarré e Vereador Paulino de 
Moura, meus parabéns mais uma vez, sinal que trabalharam um pouco mais do que aqueles 
que não se reelegeram, particularmente devo dizer a vocês de que como presidente do 
poder legislativo exatamente no ano eleitoral, é difícil, a pessoa não disponibiliza tempo 
necessário para trabalhar num a campanha, eu dava expediente todas as manhã e muitas 
vezes algumas horas da tarde, e não logrei êxito por culpa minha, logicamente, porque me 
faltou muito tempo para trabalhar na campanha, e um pouco também foi a desmotivação, 
não estava motivado o suficiente para entrar nessa campanha, tanto é que entrei nessa 
campanha na metade dela, chegou a 45 dias da campanha eu não tinha nem material ainda 
para trabalhar, entramos numa campanha assim mais, claro quando entramos, entramos 
para nos eleger sim, mas no sentido de também somarmos, na nossa coligação, para que 
pudéssemos fazer alguns votos e ajudar os nossos colegas candidatos, e a nossa 
majoritária, dizer ao meu amigo Vereador Paulino de Moura, que apesar Paulino, de ser uma 
pessoa polemica nas suas colocações, que você é muito batalhador, e é do meu 
reconhecimento e vossa excelência sabe disso, muitas viagens fizemos juntos, não só nessa 
legislatura, mas na outra, buscando conquistas, para carazinho, importantes e vossa 
excelência sabe disso, quanto a minha competência como presidente da casa, mas deixar 
para avaliar mas no final do ano quando eu estiver deixando a cadeira, vê se o tribunal de 
contas vai ter algum apontamento sobre a minha pessoa ou não, vamos ver daí, ai nós 
poderemos julgar se eu fui competente nessa casa ou não, dizer que os demais presidentes 
que me antecederam fizeram um excelente trabalho nesta casa, Vereador Vilson Paese 
dirigiu muito bem essa casa, Vereador Felipe Sálvia dirigiu muito bem essa casa, Vereador 
Adroaldo De Carli dirigiu muito bem essa casa, então eu digo assim, as pessoas, a imprensa 
que esta aqui presente, porque muitas vezes por mais que você tenha o máximo de cuidado, 



 15 

o tribunal de contas, a promotoria publica, aponta por coisas que você nem sonha, que 
estava cometendo muitas vezes sem a intenção de errar, eu agradeço a oportunidade 
senhor presidente, desejo a todos que se elegeram vereadores, vereadora Sandra Citolin, os 
três vereadores que buscaram a reeleição nesta casa, para que façam um trabalho 
competente, cada vez mais, e isto quem lucra é a comunidade de Carazinho, e vai depender 
muito sim de vocês porque aqui é que se aprova tudo que é feito pelo bem estar da nossa 
comunidade, meu muito obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; continua em discussão 
os requerimentos, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovados 
os requerimentos por unanimidade, colocamos agora em discussão o requerimento pedido 
de informação nº 03 de autoria do Vereador Felipe Sálvia, está em discussão, Vereador 
Felipe Sálvia para discutir o pedido de informação de sua autoria; Vereador Felipe Sálvia; 
senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que assistem a reunião na casa do povo 
na noite de hoje, especial a Sandra Citolin, vereadora eleita, eu quero dizer aos senhores 
vereadores, senhor presidente, que a ultima mulher que trabalhei, deve ser a Marleide 
Lorenzi, primeiro foi em 89 Teresa Daudt, depois assumiu Marleide Lorenzi, se não me 
engano no lugar do vereador que saiu, por um tempo aqui nessa casa, e essa casa sim, 
Vereador Vilson Paese, sente saudades e sempre sentiu vontade de ter uma pessoa do sexo 
oposto aqui dentro, sempre para  acalmar os ânimos nas discussões acirradas que essa 
casa teve, e vai ser bom tenho certeza, dizer ao Vereador Adroaldo De Carli, prefeito que 
concorreu com a minha coligação, que eu me sinto honrado de trilhar e caminhar ao seu 
lado, nessa campanha, e saber do reconhecimento dos vereadores aqui, e também do povo 
pela campanha bonita que nós fizemos, nós fizemos uma campanha bonita, bacana, onde o 
povo gostou, não logramos êxito, como disse o Vereador Alemão, mas isso faz parte da 
política, o povo escolheu, vamos ver vamos torcer, para que o próximo prefeito faça um bom 
governo, dizer senhor presidente, senhores vereadores, ao longo desse mandato, quase no 
final, o lixo de nossa cidade, e o lixo tem, que ser fiscalizado, porque é uma parte que a 
câmara tem que fiscalizar, onde no estado inteiro acontece problemas no lixo, então eu 
quero saber senhor presidente, senhores vereadores, quanto se arrecadou mês a mês, se 
houve majoração, se houve aditivo nos contratos do lixo, para mandar para essa casa, nós 
temos que saber, é um dever disse o Vereador Paulino de Moura, muito bem, do vereador 
de fiscalizar, eu sempre tenho dito que uma das minhas principais funções é fiscalizar, não 
sei se eu sei jogar na defesa, mas eu jogo muito no ataque, mas vamos ver, o tempo vai 
dizer o que a gente vai fazer aqui, depende do meu o partido, eu espero que vocês aprovem 
esse requerimento, também cumprimentar a Drª Tália, pela excelente explanação que fez 
nessa casa, nessa noite, pode contar com esse vereador, com esse poder, dizer que eu 
espero que meu requerimento seja aprovado na noite de hoje, muito obrigado, tem um à 
parte Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; se me permite vereador, sugiro que o 
senhor entre em contato e acho que não tem porque nós levantarmos documentação que 
acho que é bastante documentação, acho não, tenho certeza, que o senhor entre em contato 
com o engenheiro Giovani Fiorezzi, que é efetivo no município, não é cargo de confiança, ele 
é a pessoa responsável por todo o trabalho de coleta de lixo, varreção, pintura, eu sugiro e 
ao mesmo tempo já estou dizendo que meu voto é contrário, obrigado; Vereador Felipe 
Sálvia; tenho um grande respeito que tenho por sua pessoa vereador Jarré, mas eu gostaria 
que esse pedido viesse através da resposta mesmo, para ter nessa casa, isso é importante 
para nós vereadores, nós termos as respostas, eu não estou dizendo que há nada de errado, 
mas é o meu dever, a minha função de fiscalizar, eu gostaria que viesse por escrito para 
esta casa presidente; Presidente Vereador Luiz Leite; continua em discussão, não 
havendo vereador que queira discutir colocamos, Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio 
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Azir; até pela matéria ser bastante complexa, o próprio pedido é complexo, eu gostaria de 
ter um maior tempo de analisá-lo antes de definir o meu voto, então eu pediria vistas ao 
pedido de informação; Presidente Vereador Luiz Leite; pedido de vistas concedido pelo 
autor do requerimento, então fica concedido o pedido de vistas para analise mais adequada 
do Vereador Antonio Azir, e esse requerimento voltara à votação na próxima segunda-feira, 
convido o senhor secretario para proceder à leitura do número e autor das moções 
apresentadas pelos senhores vereadores nesta sessão ordinária; Secretário Vereador 
Cláudio Santos; moção de nº 11 autoria do Vereador Vilson Paese – PDT; moção de nº 10 
Vereador Vilson Paese – PDT; nº 09 Vereador Vilson Paese – PDT; nº 08 Vereador Déio – 
PMDB; nº 07 Vereador Déio – PMDB; nº 06 Vereador Cláudio Santos – PSDB; nº 05 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 04 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 03 Vereador 
Paulino de Moura –PTB; nº 02 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 01 Vereador Paulino de 
Moura – PTB e ainda de nº 12 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Presidente Vereador Luiz 
Leite; esta em discussão as moções apresentadas pelos senhores vereadores na noite de 
hoje, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovadas as moções 
por unanimidade, solicito ao senhor secretario para proceder à leitura do nº  e a ementa bem 
como autoria dos projetos de lei que deram entrada na ordem do dia para apreciação e 
votação, bem como os pareceres da comissão de justiça e finanças e da ordem econômica e 
social; Secretário Vereador Cláudio Santos; PROCESSO 2.073/128/08, Projeto de Lei 
128/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza abertura de crédito suplementar no 
orçamento de 2008, no valor de R$ 790.977,84. PROCESSO 2.074/197/08, Projeto de Lei 
129/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza a abertura de Crédito Suplementar o 
Orçamento de 2008, no valor de R$ 207.069,03. PROCESSO 2.075/198/08, Projeto de Lei 
Complementai 009/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Altera redação do caput do 
Artigo 20 da Lei Complementar 07/90 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 
PROCESSO 2.076/199/08, Projeto de Lei 030/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: 
Autoriza abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2008, no valor de R$ 
185.193,58; parecer da comissão de justiça e finanças de todos os projetos o parecer é o 
mesmo apenas alternando o relator, parecer: o presente projeto de lei é constitucional e 
quanto ao aspecto financeiro nada a opor, sala das reuniões 13 de outubro de 2008. 
Vereador Antonio Azir – presidente, Vereador Gilnei Jarré secretário e Vereador Josélio 
Guerra membro; parecer da comissão de ordem econômica e social também é o mesmo 
parecer de todos os projetos, apenas alternando o relator, parecer: o presente projeto de lei 
encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia, sala das reuniões, 13 de outubro de 2008. 
Vereador Vilson Paese – presidente, Vereador Cláudio Santos – secretário e Vereador 
Paulino de Moura - membro; Presidente Vereador Luiz Leite;  esta em discussão os 
pareceres da comissão de justiça e finanças bem como da ordem econômica e social, está 
em discussão, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovados os pareceres 
por unanimidade, esta em discussão os projetos de lei com os pareceres da comissão de 
justiça e finanças bem como da ordem econômica e social já aprovados, esta em discussão, 
não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação os projetos de lei; 
Vereador Vilson Paese; só uma questão de ordem, um dos projetos são setecentos e 
noventa mil, nós estávamos com uma certa duvida no momento de assinarmos o parecer, 
mas depois nós conversamos com o Vereador Antonio Azir, me tranqüilizou que 
simplesmente retira a verba de uma sigla para a outra, então é no mesmo orçamento, então 
não tem problema nenhum, então nos tranqüilizou e estamos votando favorável a todos os 
projetos, sem nenhuma preocupação; Presidente Vereador Luiz Leite; continua em 
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discussão, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem,  aprovados os projetos 
de lei por unanimidade; nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus declaro 
encerrada a presente reunião, convoco os senhores vereadores para a próxima reunião 
ordinária a ser realizada dia 20/10/2008  às 19:30 minutos, uma boa noite a todos.  
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