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Ata da Reunião Ordinária do dia 26 de fevereiro de 2007.......Ata 10 
  
 

Presidente em exercício Vereador Felipe Sálvia; Havendo quorum regimental, sob a 
proteção de Deus declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara 
Municipal do dia 26/02/07; Convido o Vereador Josélio Guerra, o Déio, para proceder à leitura 
de um trecho da Bíblia, vamos todos pôr-se em pé para ouvir a palavra de Deus; Presidente 
Vereador Felipe Sálvia; senhores vereadores coloco em apreciação a Ata da reunião 
ordinária realizada no dia 22/02/2007, está em apreciação, está em votação senhores 
vereadores, vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários que se manifestem, 
aprovada a Ata do dia 22/02 por unanimidade, convido o secretário, o Vereador Paulo Silva, 
para fazer a leitura da convocação do vereador suplente Luiz Sandri; Secretário Vereador 
Paulo Silva; Convocação, Prezado Senhor: Pelo presente estamos convocando Vossa 
Senhoria para assumir na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 26/02/2007, tendo em 
vista o pedido de licença do Vereador Vilson Paese, que representará a Câmara Municipal no 
lançamento da Expodireto Cotrijal 2007 em Porto Alegre, conforme dispõe Regimento Interno, 
art. 11, inciso II, alínea “e”, desta casa. Sem outro motivo, colhemos o ensejo para renovar 
nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Vereador Vilson 
Paese, Presidente. Exmo.sr. Luiz Sandri, MD. Suplente de vereador do PDT. Encaminhado ao 
Presidente em exercício Vereador Felipe Sálvia, bancada do PDT; Presidente em exercício 
Vereador Felipe Sálvia; lida a convocação do Vereador Luiz Sandri passaremos agora a 
leitura dos trabalhos dos senhores vereadores, do expediente, digo do expediente que deu 
entrada nessa casa essa semana; Secretário Vereador Paulo Silva; expediente 26/02/2007: 
Of. 015/07 do Executivo Municipal, encaminha projeto de lei n° 006/07, o qual autoriza o 
município a permitir uso de bem móvel ao clube carazinhense de xadrez – CCX, para 
apreciação sob regime de urgência. Of. 016/07 do Executivo Municipal, encaminha projeto de 
lei n° 007/07, o qual autoriza abertura de credito especial no orçamento de 2007, no valor de 
R$ 405.201,50, para apreciação sob regime de urgência. Of. 017/07 do Executivo Municipal, 
encaminha projeto de lei n° 008/07, o qual autoriza abertura de credito especial no orçamento 
de 2007, no valor de R$ 9.513,70, para apreciação sob regime de urgência. Of. 018/07 do 
Executivo Municipal, encaminha projeto de lei n° 009/07, o qual fixa o numero de vagas nas 
classes de promoção do quadro de professores públicos municipais para o ano de 2006, para 
apreciação sob regime de urgência. Of. 021/07 do Executivo Municipal, encaminha projeto de 
lei n° 012/07, o qual autoriza abertura de credito suplementar no orçamento de 2007, no valor 
de R$ 114.694,74, para apreciação sob regime de urgência. Of. 022/07 do Executivo 
Municipal, encaminha projeto de lei n° 013/07, o qual autoriza concessão de auxilio financeiro 
a diversas associações de bairros de carazinho, no valor de R$ 1.928,57, para cada 
associação, para apreciação sob regime de urgência. Of. 023/07 do Executivo Municipal, 
encaminha projeto de lei n° 014/07, o qual autoriza a concessão de auxilio financeiro ao CTG 
Pedro Vargas,  abertura de credito suplementar e transferência de recurso orçamentário do 
legislativo para o executivo, no valor de R$ 1.000,00, para apreciação sob regime de urgência. 
Of. 003/07 da Assembléia Legislativa, informando a composição da nova mesa diretora. 
Convite da Assembléia Legislativa para a sessão solene em homenagem ao dia internacional 
da mulher a realizar-se dia 7 de março em Porto Alegre. Edital 001/07 da Ascamaja, 
convocando as câmaras para reunião ordinária a realizar-se dia 02 de março em fortaleza dos 
valos. Diversos Comunicados do Ministério da Saúde, informando a liberação de Recursos 
Financeiros do Fundo Nacional. Comunicados da Câmara dos Deputados, informando 
Recursos do orçamento da união destinados aos municípios em 2006. ; Presidente em 
exercício Vereador Felipe Sálvia; dando seguimento, Secretário Vereador Paulo Silva, nós 
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vamos ler o trabalho dos vereadores que deram entrada na casa no dia de hoje começando 
pelas indicações; Secretário Vereador Paulo Silva; indicações apresentadas pelos senhores 
vereadores para apreciação e deferimento na noite de hoje são as seguintes: 320/190/07, 
solicitação ao executivo municipal para que determine a Sec. de obras que faça um redutor de 
velocidade do tipo quebra-molas na rua Humberto Campos, Vereador Vilson Paese; 
322/191/07, solicitação ao executivo municipal para que determine a Sec. de obras que faça 
um redutor de velocidade do tipo quebra-molas na rua Alagoas, Vereador Vilson Paese  
323/192/07, solicita ao executivo municipal que determine a Sec. de obras que faça a 
restauração no asfalto da Av. São Bento, próximo ao aceso a Rua General Netto, Vereador 
Vilson Paese; 324/193/07, solicita ao executivo municipal que determine a Sec. de obras que 
execute trabalhos de patrolamento, cascalhamento e compactação na rua  Antonio José 
Barlete, ligação com a BR 386, Vereador Luiz Sandri; 325/194/07, solicitando ao executivo 
municipal que providencie com a máxima urgência possível melhorar a iluminação da Praça 
localizada no Bairro Sommer, Vereador Felipe Sálvia; 326/195/07, enviado oficio ao Sr. 
prefeito municipal para que: determine a Sec. de obras que execute trabalhos de reparos na 
pavimentação asfáltica da rua Ipiranga no trecho da Av. São bento e a Padre Gusmão; 
determine a Sec. de obras que execute trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da rua 
Senador Salgado Filho; determine a Sec. de obras que execute trabalhos de reparos no 
calçamento da rua Fernades Vieira em frente a Igreja Batista da Glória; determine a Sec. de 
obras que execute trabalhos de capina e limpeza na rua Castro Alves; determine a Sec. de 
obras que execute trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da rua Padre Gusmão;  
determine a Sec. de obras que execute trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da rua 
Silva Jardim entre as ruas Ceara e Agnelo Senger; determine a Sec. de obras que execute 
trabalhos de patrolamento, cascalhamento e compactação na rua  Júlio Rosa Teixeira; 
determine a Sec. de obras que execute trabalhos de capina e limpeza na rua Prudente de 
Moraes; determine a Sec. de obras que execute trabalhos de patrolamento, cascalhamento e 
compactação na rua  Afonso Branda; determine a sec. de obras que execute trabalhos de 
reparos no calçamento da rua Casemiro de Abreu, Vereador Luiz Leite; 327/196/07, solicita a 
verificação das condições de ruas no Bairro Santa Teresinha, Vereador Antonio Azir; 
328/197/07, slocita a verificação de ruas no Bairro Vila Nova, Vereador Antonio Azir; 
329/198/07, enviado oficio a Sec. de obras para que seja efetuado serviços de melhorias nas 
ruas do bairro Ouro Preto, Winckler, Esperança e Residencial Cantares, Vereador Antonio 
Azir; 330/199/07, enviado oficio a Sec. de Obras para que seja efetuado serviços de melhorias 
nas ruas do Distrito Industrial, bem como a estrada que liga o Parque da cidade e a estrada 
que liga o Bairro Medianeira a BR 285, próximo a ULBRA, Vereador Antonio Azir; 331/200/07, 
enviado oficio a Sec. de obras para que seja efetuado serviços de melhorias na estrada que 
liga o município de Carazinho ao Distrito de Xadrez, Vereador Antonio Azir; 332/201/07, 
encaminhar oficio ao Executivo Municipal com cópia ao conselho fiscal e ao conselho 
Administrativo da Eletrocar, sugerindo o preenchimento do cargo de Diretor Financeiro da 
eletrocar que até a presente data encontra-se vago, Vereador Felipe Sálvia; 333/202/07, 
solicitando que seja providenciado com a maior brevidade possível uma operação tapa buraco 
na rua Salgado Filho, Vereador Paulo Silva; 334/203/07, solicitando que seja feito limpeza das 
laterais dos trilhos da viação férrea em toda sua extensão dentro do perímetro urbano, 
principalmente no Bairro Sassi, Vereador Paulo Silva; 335/204/07, solicitando que seja feita 
operação tapa buraco na rua Travessa Edson, Vereador Paulo Silva; 336/205/07, solicitando 
que seja efetuado recapamento asfáltico na rua João Batista Rodrigues, Vereador João 
Mafalda; 337/206/07, solicitando a Sec. de obras que realize serviços de compactação na rua 
Margaridas, Vereador João Mafalda; 338/207/07, solicitando a Sec. de obras que realize 
urgentemente a colocação de dois tubos na rua Guaicurus, frente ao nº 374, Vereador Jaime 
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Fragoso; 339/208/07, para que a sec. de obras realize patrolamento, ensaibramento e 
compactação na rua Antenor Monteiro dos Santos, Vereador Jaime Fragoso; 340/209/07, 
solicitando a sec de obras a colocação de quatro tubos na rua Amarolino Borges dos Santos, 
frente ao nº 105, Vereador Jaime Fragoso; 341/210/07, para que a sec. de obras realize 
patrolamento, ensaibramento e compactação da rua Miramar, Vereador Jaime Fragoso; 
342/211/07, para que o setor competente de um abrigo de parada de ônibus em frente ao 
Correio do Povo, rua Mercedes M. da Luz, Vereador Jaime Fragoso; 343/212/07, solicita a 
sec. de obras para que realize com urgência a limpeza de dois terrenos localizados em frente  
e ao lado no nº 49 na rua Maurílio dos Santos, Vereador Cláudio Santos; 344/213/07, para 
que o departamento de trânsito realize a colocação de redutor de velocidade na av. Flores da 
Cunha nas proximidades do supermercado De Carli, bairro Glória, Vereador Jaime Fragoso; 
345/214/07, solicita ao poder executivo que determine ao setor competente que efetue 
melhorias em todas as ruas do Residencial Cantares, Vereador Cláudio Santos; 346/215/07, 
para que o executivo municipal estude a possibilidade de elaborar um programa de crédito 
educativo municipal para os alunos de baixa renda, no ensino superior em nossa cidade, 
Vereador Adroaldo De Carli; 347/216/07, para que o departamento de trânsito estude a 
possibilidade de colocar um redutor de velocidade do tipo quebra-molas na rua Silva Jardim 
próximo a esquina com a rua Mato Grosso, Vereador Adroaldo De Carli; 348/217/07, 
reiterando pedido para que a Sec. de obras realize trabalhos de conserto do  asfalto da Av. 
Flores da Cunha em frente ao nº 671, Vereador Adroaldo De Carli; 349/218/07, solicita com 
urgência a Eletrocar para que refaça a fiação e o reparo nas lâmpadas da quadra de esportes 
da EMEF Pres. Getulio Dornelles Vargas, Vereador Cláudio Santos; 350/219/07, reitera a Sec. 
de obras para que realize com urgência melhorias no calçamento da rua João Clemente 
Elsing esquina com a rua Francisco Marcondes, Vereador Cláudio Santos; 351/220/07, 
solicitando ao setor competente que realize trabalhos de limpeza e capina na Praça da 
associação de Moradores dos Bairros Boa Vista, São Pedro, Camaquã, Vila Sandri e Herter 
que localiza-se junto a AMOSPE, Vereador Luiz Sandri; 352/221/07, solicitando ao setor 
competente que realize imediatos trabalhos de recuperação do asfalto da rua Silva Jardim, 
Vereador Luiz Sandri; 353/222/07, solicita com urgência ao Departamento de transito que seja 
feita a pintura dos cordões da calçada, faixas para estacionamento obliquo, placas indicando o 
tipo de estacionamento na rua Fernandes Vieira entre a Av. São Bento e a rua Rio Branco, 
Vereador Cláudio Santos; Presidente em exercício Vereador Felipe Sálvia; dando 
seguimento senhor secretário passaremos agora à leitura dos requerimentos que os senhores 
vereadores deram entrada na noite de hoje; Secretário Vereador Paulo Silva; 
requerimentos: 354/055/07, votos de profundo pesar a família do jovem Jackson Roberto 
Fülber, pelo seu prematuro falecimento ocorrido no dia 23/02/2007, Vereador Felipe 
Sálvia;355/056/07, que seja enviado oficio ao Diretor da Eletrocar solicitando vistorias na rede 
de iluminação pública da rua João Eduardo  Kraemer, Vereador João Mafalda; 356/057/07, 
votos de pesar aos familiares da Sra. Lucia Zanetti da Silva, pelo sue falecimento ocorrido no 
dia 25/02/07, Vereador Jaime Fragoso; 357/058/07, que seja enviado oficio a Empresa Glória, 
solicitando que o ônibus que sai da UPF às 22:35 h realize a linha Bairro Princesa, Vereador 
Jaime Fragoso; 358/059/07, que seja enviado oficio ao reitor da UERGS, Prof. Nelson Boeira, 
no sentido de que o mesmo nos informe se são boatos ou reais as informações referentes ao 
fechamento do Centro Regional III da referida Universidade em nosso Município, Vereador 
Cláudio Santos; 359/060/07, que seja enviado oficio a Sec. de Educação do Rio Grande do 
Sul, Marisa Abreu, no sentido que nos informado possível fechamento da 39} CRE, no caso de 
proposta negativa se há previsão da divulgação do nome da futura coordenadora, Vereador 
Cláudio Santos; 360/061/07, Pedido de informação, que o executivo informe o número de 
contemplados com o programa bolsa família no município de carazinho e, se possível a 
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relação dos mesmos, Vereador Felipe Sálvia e Vereador Luiz Leite; 361/062/07, votos de 
profundo pesar aos familiares da Sra. Maria de Lourdes Silveira Textor, que veio a falecer 
nesta data, Vereador Paulo Silva e Vereador Antonio Azir; Presidente em exercício. 
Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite; quero 
solicitar que o secretário leia a justificativa; Secretário Vereador Paulo Silva; justificativa: 
informações oficiosas chegaram até a Câmara informando que pessoas com rendimento que 
ultrapassam os limites do programa estariam sendo beneficiadas em Carazinho com o 
mesmo. Como já foram constatadas irregularidades nesse mesmo sentido em vários 
municípios brasileiros, que culminaram com a exclusão das pessoas que recebiam 
irregularmente do programa e como compete a Câmara fiscalizar os atos do Executivo, as 
informações solicitadas são importantes para que o poder legislativo possa exercer a 
necessária fiscalização. O pedido justifica-se também porque, caso haja pessoas com renda 
superior a determinada pelo programa, percebendo ajuda do governo elas estariam alijando 
famílias que realmente necessitam e que não recebem nada a necessária ajuda. Moções: 
362/043/07, que seja enviado oficio parabenizando a TODOS OS INTEGRANTES DA 
Diretoria do Projeto GENOMA Colorado esporte e Cidadania – Núcleo de Carazinho, que teve 
sua apresentação oficial no dia 10/02/07, Vereador Josélio Guerra ; Presidente em exercício 
Vereador Felipe Sálvia; nós gostaríamos de saudar os moradores do Bairro Brandina, do 
Beco da Cuiabá, do bairro Floresta, pessoas estas que estão realizando um protesto contra a 
violência em Carazinho que vitimou a vida de uma criança, a menina Michele, a semana 
passada em nossa cidade, a Câmara, dia 05 estará fazendo uma Audiência Pública, todos 
estão convidados, sobre segurança na nossa cidade, nós vereadores estamos sabendo do 
problema de segurança que existe em nossa cidade e vamos tomar as providências, todos os 
vereadores, e dia 05 vai ter uma Audiência Pública aqui com Brigada Militar, Policia Civil, 
CONSEP, todas as entidades vão tá aqui, e eu convido, ficam convidados vocês pra vir aqui, 
nós também queremos, nós vereadores vamos cobrar mais segurança para o povo de nossa 
cidade, gostaríamos de saudar a imprensa na pessoa do Gilmar Machado que representa a 
Rádio Gazeta, o Serginho Cornélios que representa o Diário da Manhã e rádio Diário da 
Manhã, Tio Pisca que representa a rádio Comunitária, meu amigo Portilho, seu Graebin, seu 
Olmiro que se encontra presente aí, meu amigo Darci, Presidente do bairro Oriental, seja bem 
vindo, o Antonio seresteiro, bem vindo também na casa do povo, dando seguimento à reunião 
na noite de hoje, eu gostaria de consultar os senhores vereadores se vamos fazer o intervalo 
regimental, ou pra atender esse povo, não deixar esse povo esperando, já queimamos o 
intervalo regimental e passamos para o grande expediente, gostaria de consultar os 
vereadores, havendo impedimento então cancelamos o intervalo regimental e passamos ao 
grande expediente onde, esse grande expediente hoje é destinado à tribuna livre, ao 
Movimento das trabalhadoras urbanas de Carazinho, eu gostaria de chamar a professora 
Imelda e a professora Déspina, se encontram presentes, professora Adélia, se a senhora 
quiser trazer mais gente junto com a senhora, pode trazer, gostaria que os líderes 
cumprimentassem e auxiliassem na acomodação desse pessoal, dando seguimento senhores 
vereadores, público aqui presente, nós ouviremos agora a representante do Movimento das 
Trabalhadoras Urbanas de Carazinho, professora Adélia, e eu quero alertar as palestrantes 
que vão palestra que nós vamos dar 20 min para a palestra, para as explicações, depois nós 
vamos dar 15 min para os vereadores fazer questionamentos, pode começar professora 
Adélia; Professora Adélia Menezes dos Santos; boa noite a todos, é com muito prazer que 
a gente está ocupando o espaço da Câmara hoje, que a gente sabe que é um espaço público, 
eu sou Adélia Menezes dos Santos, sou professora estadual já há vinte anos, e como a gente 
trabalha no Comitê fome zero e também no Movimento das mulheres trabalhadoras urbanas, 
já há algum tempo a gente vem fazendo um trabalho na comunidade, em alguns bairros, um 
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trabalho de formação, né, e de ajuda a essas pessoas desses bairros, então o Comitê Fome 
zero desde que surgiu em Carazinho, nós éramos um grupo muito grande, e hoje nós estamos 
junto com o MMTU, a gente se somou a esse grupo pra conseguir desenvolver o trabalho, o 
nosso maior objetivo é fazer com que, realmente, as pessoas saibam dos seus direitos e 
possam então, preencher estes espaços solicitando aquilo que elas entendem que é 
necessário nos seus bairros, nas suas comunidades, pra ter uma melhor situação, uma melhor 
dignidade de vida, e também que elas possam entender que esse espaço é um espaço que 
possam ser usados por elas, né, de direito, e que o assim façam, então o trabalho que a gente 
fez com todas essas pessoas dos bairros, foi um trabalho voltado pra que essas pessoas 
entendessem que parte da responsabilidade é delas, enquanto moradores desses bairros, de 
que elas podem sim transformar seu espaço em um local bom pra se morar, e também junto 
com aquilo que elas entendem ser o dever delas, buscam também outros espaços pra que 
essas pessoas venham ajudá-las, o Movimento das Mulheres Trabalhadoras Urbanas, ele 
existe há mais tempo, ele é um movimento a nível de estado, e o que que esse movimento 
tem como objetivo maior, fazer com que as mulheres, na sua grande maioria são 
trabalhadoras, elas percebam que além da força de trabalho que elas exercem na comunidade 
elas também possam ser respeitadas como verdadeiras cidadãs, na busca de seus direitos e 
então, nesse aspecto a gente trás essas pessoas aqui porque a gente vem fazendo o trabalho 
e muitas necessidades foram surgindo, é muitas necessidades, entre elas algumas que elas 
precisam do poder público em função do espaço de moradia e de difícil ocupação dessas 
famílias, algumas das reivindicações desses bairros né, Brandina, lixeiras, banheiros, nem 
todas as casas possuem banheiros, coletivo urbano, não tem coletivo no bairro, creche, as 
famílias precisam se deslocar até o CAIC né, fica complicado, é um espaço longe 
principalmente na época de chuva, os moradores não tem um espaço pra lazer dentro do seu 
bairro, precisam de um espaço, de uma praça, campo de futebol, e também a alfabetização de 
jovens e adultos, eles possuem lá no bairro, apareceu um canil no bairro e é preocupante essa 
situação porque os cachorros ficam lá né, soltos e alguns amarrados, surgiu ele é particular 
parece, não é num bairro residencial lugar para um canil, a limpeza das ruas, e eles tem um 
grande problema com a água né, a canalização, muitos moradores chega na metade da 
manhã e ficam até o final da manhã sem água porque a água não sobe até em cima, né, fica 
muito complicado, e também a limpeza das ruas e a questão do lixo, agora a gente sabe 
que..., temos também a questão, que a nossa preocupação porque nós somos professoras, 
que é a grande quantidade de mulheres, principalmente, que estão sem escolarização, que 
são jovens e adultos que estão sem escolarização, e que estão à mercê disso, a gente tem 
um projeto, a gente trabalha há mais tempo com isso, e agente até gostaria de em algum 
momento sentar e conversar com os vereadores, porque a gente sabe que hoje a educação 
de jovens e adultos do município passou pro estado né, mas essas pessoas estão 
desassistidas nos dois bairros, tanto no Bairro Vargas que na verdade pertence à comunidade 
de São Judas, e também na Brandina, as mulheres que são o grupo com quem a gente 
trabalha na sua maioria, elas nos cobram isso porque somos educadoras e cada vez que a 
gente conversa com elas vem à necessidade disso, então a gente sabe que essa é uma 
necessidade com urgência e a gente se dispõe né, a sentar e discutir algumas idéias, além 
disso, nós temos também, do bairro Vargas, a questão da canalização da sanga, as pessoas 
né, a sanga passa próximo as suas casas, a situação é complicada, a gente já conversou isso 
com alguns vereadores também, já conversamos, mas a gente volta a pedir, a questão do lixo 
né, o caminhão não passa em todas as ruas, então é complicado quando se fala em 
educação, se tenta um processo de conscientização, mas precisamos disso também, que o 
caminhão do lixo passe em todas as ruas então para que as pessoas realmente possam se 
organizar, lixeiras coletivas, tem alguns lugares que os moradores não tem onde colocar o 
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lixo, as crianças saem da escola, fica tudo pela rua, a questão que tem várias casas que não 
tem água, que não tem luz, e é sério, como que um ser humano consegue hoje viver, ter 
condições dignas de vida, se ele não tem nem água e nem luz dentro de sua própria casa, 
então tem várias casas nessa situação, algumas famílias também, elas estão, acabam ficando 
na casa de amigos, de parentes, porque falta moradia, a questão também do emprego né, a 
necessidade de novas formas de trabalho, porque a grande maioria das pessoas estão 
desempregadas, muitas das mulheres que fazem parte do MMTU, são trabalhadoras e 
mantêm a sua família, então são situações complicadas, a gente gostaria também de dizer 
aos vereadores que a gente como educador, a gente hoje vê uma necessidade muito grande 
de que as pessoas saibam desse seu espaço que ta aqui, e que elas possam ser respeitadas 
na sua humildade né, vindo de onde vierem, mas que realmente os pedidos delas sejam 
aceitos, ou sejam pelo menos, recebam alguma, alguma informação, porque o presidente do 
bairro hoje não está, da Brandina, mas ele já conversou conosco, várias vezes fez 
encaminhamento a essa casa, só que não teve retorno, então a gente pede né, com urgência, 
que essas questões não ficassem simplesmente no papel, mas que fossem pra prática, 
porque a gente sabe que a cidadania, o uso da gente, enquanto cidadão, é além do uso do 
microfone, mas sim que a gente possa ir pra prática, pra que isso realmente aconteça lá no 
nosso dia a dia, tem algumas colegas que eu gostaria que falassem um pouquinho, mas antes 
de passar o espaço para os moradores que estão e que vieram, e que acho que melhor do 
que nós que somos educadoras né, e que trabalhamos com eles, ele possam falar da sua 
realidade, que viver esse espaço é diferente de falar desse espaço, pra mim falar como 
professora que trabalho com eles é uma coisa, mas eles falando, vivendo nessa realidade é 
uma outra fala, com certeza, diferente da minha, e gostaria de usar um pouquinho desse 
tempo, um minutinho, também pra fazer um pedido enquanto moradora, sou, moro em 
Carazinho já há alguns anos, meus pais já a mais de 40 anos, e moro na Avenida Pátria, no 
final da Avenida Pátria, e eu sou uma das moradoras premiadas, a minha casa fica depois de 
onde terminou o asfalto, como que a gente consegue num município uma rua que metade é 
asfaltada e metade não é asfaltada, porque que isso acontece, porque que alguns lugares são 
abandonados virando lixeira pública, que é o que acontece na Avenida Pátria, gostaria de 
fazer esse pedido enquanto moradora, pra que a gente não precisasse de novo pedi a alguns 
vereadores, daí vem àquela fala: Há, dizem que eu estou favorecendo porque eu moro ali 
perto, a gente enquanto cidadão tem o direito de pedir pelo menos pra que se faça um olhar 
diferente pra isso, mas antes de terminar a minha fala e passar pras minhas colegas se 
quiserem contribuir também um pouquinho, eu gostaria, se me é permitido Senhor Presidente 
não sei, de contar uma pequena história, que eu como professora de história não poderia 
deixar de contar uma pequena historinha, ela é rápida, não me custa muito tempo, havia um 
senhor muito sábio que vivia nas montanhas e tinha duas meninas que foram passar um 
período de férias com ele, só que as meninas ficavam impressionadas com ele porque tudo 
que elas perguntavam ele respondia, e elas ficavam intrigadas porquê ele sempre respondia 
certo, e criança né, na ingenuidade, na peraltice também, resolveram então fazer uma 
brincadeira, e daí elas combinaram: não, vamos ver se ele é sábio mesmo, se todas as 
respostas estão certas, então uma das meninas pegou uma borboleta azul colocou nas mãos 
e disse pra outra: ó, eu tenho uma borboleta na mão, e daí eu vou perguntar pro mestre se 
esta borboleta está viva ou morta, se ele disser que a borboleta está viva, vou matá-la, se ele 
disser que ela está morta eu vou abrir as mãos pra ela voar, e assim elas fizeram, chegaram 
perto e perguntaram pra ele e daí o mestre disse pra elas, quando elas perguntaram, ele 
disse: bom, depende de você, ela está nas suas mãos, agora é você que sabe o que vai fazer 
com elas; então o meu pedido também é esse, senhores vereadores a gente sabe que vocês 
estão aqui, com certeza não é só nossas reivindicações que vocês tem, mas a gente sabe que 
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muitos dos nossos pedidos dependem de vocês, eles estão nas mãos de vocês, e a gente 
gostaria que, com certeza, vocês olhassem com carinho pra esse povo que se faz aqui 
presente e atendessem a essas reivindicações, obrigada; Presidente em exercício Vereador 
Felipe Sálvia; ouvimos a professora Adélia e a seguir nós vamos ouvir os moradores, a Dona 
Elide Salete Trindade, representante dos moradores do Bairro Brandina, e eu peço que os 
lideres conduzam essas pessoas até aqui à tribuna, também vou chamar, pra aproveitar, a 
dona Maria Rosane Thomas Quadros da Silva, representante do Bairro Vargas e do Beco 
Andrade, Dona Maria Rosane Thomas Quadros da Silva, também chamo a Dona Vera Lúcia 
de Oliveira e Eliane Neves de Quadros, representantes do centro comunitário São Judas 
Tadeu, com a palavra então a Dona Elide Salete Trindade, representante dos moradores do 
Bairro Brandina, com a palavra; Senhora Elidia Salete Trindade; boa noite, obrigado por eu 
estar aqui, é um prazer, eu vim certificar o que a professora Adélia falou, eu sou coordenadora 
da catequese, da catequese naquele bairro há dois anos, eu sei o que é a Vila Brandina, 
aquelas crianças sem creche, aquelas mães subindo e descendo com chuva, o necessário, o 
básico ali seria uma creche gente, vocês não imaginam o que faz falta pra aquelas mães que 
trabalham uma creche ali, aquelas crianças sem água, sem banheiro, no lixo, sem estrutura, 
vão na escola de manhã, de tarde não tem um lazer, não tem nada, amanhã depois é outras 
crianças, como já está acontecendo, então por isso é que eu venho aqui falar, eu sou 
testemunha, porque eu trabalho com aquelas crianças ali, é sério gente, Carazinho não é uma 
cidade tão grande assim pra gente te esse tipo de criança junto, a Brandina é no centro quase, 
e eu não moro na Brandina, eu trabalho lá, mas eu me sinto como se eu morasse lá, então por 
isso eu peço aos senhores vereadores em nome da comunidade e daquelas crianças, que 
vocês dessem uma olhada na rua, água gente, água, criança sem água, sem banheiro, não é 
possível hoje, nos dia que nós vivemos, mas ainda tá nessa situação, então é isso que eu 
peço aos senhores vereadores dêem uma olhadinha em nós, pra nós, porque olhando eles lá 
tão me olhando, com certeza olhando as professora, todas pessoas que residem lá, é esse o 
apelo que eu faço, e muito obrigado; Presidente em exercício Vereador Felipe Sálvia; 
concedemos agora a palavra a Dona Maria Rosane Thomas Quadros da Silva que representa 
os moradores do Bairro Vargas e Beco Andrade Neves; Senhora Maria Rosane Thomas 
Quadros da Silva; boa noite a todos, eu sou ali do Beco Andrades Neves, eu queria dá uma 
faladinha sobre a sanga que tá fechada, muita capoeira, a rua tem como entra, não tem como 
sai, é uma coisa assim que é impressionante, e tá ruim a nossa rua, tá abandonada, 
completamente abandonada pessoal, então eu queria pedir uma ajuda né, se poderia ir da 
uma olhada, não adianta ir lá tira foto e coisa e não irem adiante, então o pessoal lá tem 
muitos morador que não tem banheiro, tão passando necessidade, daí a gente não pode faze 
uma refeição...de mosquito, o mau cheiro, as pessoas usam os balde né, pras necessidade e 
daí jogam na sanga, é horrível aquilo lá gente, é horrível, não é fácil, no verão é mosquito, tu 
não tem prazer em senta na mesa, senta, almoçar, faze uma refeição, de tanto mosquito que 
tem, então eu pedi ajuda que fossem lá olha, fizessem alguma coisa por nós, que eu moro lá 
também faz 20 anos que eu moro lá, fui uma das primeiras moradoras, e até agora vão lá e 
fazem reportagem e até hoje não fizeram mais nada sabe, então tá desdechada a nossa rua 
lá, é isso aí, eu vou passa meu marido fala um pouquinho; Senhor Vanderlei de Quadros; 
boa noite a todos, reforçando as palavras da minha esposa, a nossa sanga, nós moramos no 
Beco Andrades Neves, somos os primeiros morador lá, não por isso, só que a sanga tá 
correndo a céu aberto, todos os esgoto, é cachorro morto, é criança passando por dentro da 
sanga catando ferro velho, é vidro, é lata, é tudo correndo perigo, e na hora das refeição, fala 
o português bem claro, não da pra faze a refeição por causa dos banheiro correndo a céu 
aberto, quando tem vento o fedor é demais, então nós queria reivindica, tamo aqui na Câmara 
hoje pra reivindica, a gente ouve no rádio que vem verba pra canaliza as sanga, aonde que vai 
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essas verba, que sai no rádio, fala no rádio, vereador, até o prefeito uma vez falou que veio 
uma verba pra canaliza a sanga, aonde foi essa verba, não canalizaram sanga nenhuma, o 
asfalto da avenida se passa uma máquina, sai uma camada, bem dize, de cada prefeito, nos 
beco, nas rua, os corredor de ônibus principalmente é um buraco dentro do outro, então nós 
queremos sabe porque que não tomam a consciência de passa pelo menos uma patrola na 
frente lá, abriram aquelas rua no campo ali atrás do CAIC, o pessoal invade, diz que vai sai 
um loteamento, que não é pra invadi, mas não fazem loteamento, não dão escritura dos 
terreno pro pessoal construí uma casa, um casebre, conforme pode, sei lá, no nosso beco que 
é após a sanga não passam patrola, as patrola a gente vai lá, diz que tem que ir no secretário 
de obras, a gente vai no secretário de obra o pessoal, os que pode ir, mas tem que ir na 
Câmara do vereador, um empurra pro outro, o outro empurra pro um, eu já fiz até uma entrada 
pelos fundo do terreno pra fica melhor, tem o capim lá quase mais alto que eu, tava pra fora 
trabalhando e agora eu vim, daí os meu vizinho, se juntemo lá, arrumemo um veneno e 
passemo, que tá lá pra vê, não é demagogia nem nada que ta lá pra vê, então se nós não 
toma uma prioridade, se nós não toma ciência lá, os vereador, o legislativo, sei lá, quem que 
vai toma isso aí, será que nós temo que tirá dinheiro do bolso, arruma maquina emprestada 
com o vizinho pra passa? E as maquina da prefeitura o que que fazem? Correndo a toa da pra 
se dize que tão à toa, porque o salário do vereador, do prefeito, de todos da onde é que sai? 
Não é dos imposto? Tudo bem, vão dize assim: mas vocês moram em área invadida, mas daí 
porque não legalizam os terreno então? Se a prefeitura depende de imposto? Eu concordo, 
vão lá mede os terreno, tu vai paga tanto pelo teu, quando tu pode paga, sei lá? Por isso que 
eu digo, isso é por leis, eu não só tão estudado assim, isso aí é através da prefeitura, dos 
vereador, então essa é a nossa reivindicação, e principalmente a sanga, que nem minha 
esposa falou, primeiramente nós tinha entrada e saída, agora nós temo que nem toca de 
cobra, só tem entrada, sai só de avião ou a fogo, se pega fogo numa casa lá não tem por onde 
os bombeiros entra, daí? Chegam se perde lá, que nem pego fogo na casa de uma vizinha, 
mas onde é que é isso aí? Por aonde que entra? Não dá pra passa, dá, vai lá faz a volta em 
tal lugar, pela baixada da São Bento, então daí, queima a casa porque não tem aonde entra, é 
essa a nossa reivindicação, e desculpe alguma coisa se eu não sube me expressa direito, 
mas os vereador na época de eleição vão lá na sanga, será que aquilo lá é uma mina de voto? 
Tem vereador que vai lá promete que vai canaliza, que vai da escritura, vai isso, vai aquilo, 
depois que se elege não aparece mais, nós vamo apelida aquele Beco lá de copa do mundo, 
de quatro em quatro ano aparece um vereador lá, e peço desculpa a todos se eu não sube me 
expressa, muito obrigado; Presidente em exercício Vereador Felipe Sálvia; se expressou 
muito bem senhor Vanderlei, muito bem se expressou, com a palavra agora a Dona Vera 
Lúcia de Oliveira, depois a Eliane Neves de Quadros, representantes do Centro Comunitário 
São Judas Tadeu; Senhora Vera Lúcia de Oliveira; primeiramente uma boa noite a todos e 
aos senhores vereadores que aqui nos concederam esse espaço, minha reivindicação é que 
lá, quando dia de chuva nossos filhos não podem ir pra escola, por causa que lá é barro, a 
patrola vem até umas altura, eles põe pedra até uma altura e daí a gente vai lá e pede pra 
eles entra naquela rua, até quando nos fomos mora naquele lugar, lá tinha só um 
corredorzinho, daí nós pedimos para a vizinha e ela nos concedeu um espaço para um carro 
passa lá, mas assim, dia de chuva não passa ninguém, até o nosso vizinho lá, ele não tem 
uma perna, ele não tem como subi dia de chuva, lá ele, um dia ele caiu lá e nós tivemos que 
ajunta ele, entro um carro pra leva uma coisa pra ele lá, tivemo que ajuda a empurra o carro 
de lá, e a nossa sanga também lá, meu Deus do céu, lá é um cheiro terrível, as nossas 
crianças tem até as vez diarréia, vomito, e também a questão do lixo né, o caminhão do lixo 
não entra lá, e lá daí não é pra queima lixo, não é pra joga lixo na sanga, então onde é que 
nós vamo bota o lixo? Se não é pra queima, não é pra joga lá na bera da sanga, as vez a 
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gente tem que espera faze um saco de lixo pra pode leva na lixeira, e assim mesmo daí enche 
a lixeira, daí é a vila inteira numa lixeira só, e nós precisamos também um pouco de cascalho, 
a patrola vai lá arruma a metade da rua, a gente vai e pede, não da tempo, ou a patrola não 
desce lá, e daí como é que nós vamo, como é que nossos filho vai pra escola? Não tem como 
nossos filho ir pra escola, chega na escola tudo sujo, embarra a sala de aula, tudo, as vez dia 
de chuva tem que até leva roupa pra eles, porque se embarram tudo, era essa a minha 
reivindicação né, e também a minha vizinha fez um pedido pra bota ponte lá que ela morado 
outro lado da sanga, até hoje não foram faze a ponte pra ela, que ela necessita essa ponte por 
causa que ela é uma trabalhadora, ela junta papel e daí não tem como passa com o carrinho 
dela por lá, e é essa a minha reivindicação né, e eu agradeço por essa oportunidade; 
Presidente em exercício Vereador Felipe Sálvia; Dona Eliane Neves também representa o 
Centro Comunitário São Judas Tadeu; Senhora Eliane Neves; boa noite para todos, meu 
nome é Eliane Neves, quero agradecer por essa oportunidade, nunca esperei que estivesse 
essa hora diante de todo esse povo e diante de todos esses vereadores querido, porque se 
todos tão aqui é porque foi com união, foi com união de todos, voto de todos que estão aqui 
reunidos, então eu quero fala nessa noite assim, que eu moro lá na Travessa Ipiranga, na 
Travessa Ipiranga tem três casa, três casa com a minha que não tem água e luz, e como que 
um ser humano pode viver sem a água? Sem a água nós morremos não é? Já penso você 
que é pai, você que é mãe, vocês vereadores que tão aqui, um filho seu pedi um copo de 
água, ou pedi para toma um banho e você na ter como dá, por que não tem, eu vim ali na 
prefeitura ali não quiseram da a ordem pra bota à água e a luz, tem uma vizinha minha que 
tem oito filhos, oito filhos ela tem, tá sem água, já penso? Uma mãe com oito filhos sem água? 
Sem toma banho? Porque ó, semos pobre, mas também o capricho tem que ter, se pobre não 
é defeito né, mas o capricho é lindo, é bonito, não é? Então eu queria assim que vocês 
dessem uma solução pra esse problema tão grave sobre a luz, era isso que eu tinha para 
dizer, e que com a união de todos né, com a união faz a força, então, era isso então que eu 
tinha pra dize nessa noite; Presidente em exercício Vereador Felipe Sálvia; antes de 
passarmos aos questionamentos dos senhores vereadores, eu gostaria de dizer pros 
senhores vereadores que é uma pergunta por vereador, é pra nós não se alongarmos, e eu 
gostaria de saber das respostas se vão ser feitas pras professoras e moradores? Eu gostaria 
senhores vereadores de saudar uma pessoa que é nova em Carazinho o jornalista da RBS TV 
Paulo D’Agostini, seja bem vindo aqui na cidade de Carazinho, seja bem vindo à casa do 
povo, o Jarbas também, seja bem vindo, primeiro vereador inscrito pra usa da palavra, 
questionamentos, uma pergunta, Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite; até por uma 
questão de ordem senhor presidente eu gostaria de lhe pedir, solicitar, até em nome dos 
demais inscritos, eu acho que não são muitos, estendesse um pouquinho mais o tempo devido 
à importância desse tema que foi colocado ao conhecimento de todos, pra que a gente possa 
debate um pouquinho sobre os temas levantados nessa tribuna pelas comunidades aqui 
presentes; Presidente em exercício Vereador Felipe Sálvia; a mesa acata o pedido do 
Vereador Luiz Leite, e dá um tempo maior para os vereadores faze os questionamentos, e 
para os professores, os moradores darem a sua resposta, primeiro vereador inscrito, Vereador 
Luiz Leite, com a palavra; Vereador Luiz Leite; senhor presidente, senhores vereadores, 
professora Adélia, demais professores, a Gelsi e a Marines, lideres comunitários que aqui se 
encontram, meus vizinhos quase todos, eu moro bem próximo à vocês, e eu só gostaria de 
dizer acompanhando atentamente as colocações de vocês, que não tem como tirar a razão de 
vocês, porque eu posso falar um pouco por vocês, e um pouco por mim, porque a gente vem 
trabalhando em cima dessas questões há muito tempo, a gente vem solicitando ao executivo 
municipal, não só dessa legislatura como de outras passadas, há muito tempo as melhorias 
dos bairros, o reparo das ruas, as canalizações de sangas, a energia elétrica, a água potável, 
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os banheiros públicos, as lixeiras públicas, as creches, mas infelizmente, não somos ouvidos, 
para que vocês tenham conhecimento, os vereadores dessa casa não são ouvidos, pelo 
menos a oposição não é ouvida, porque? Porque a oposição é vista como inimiga do 
Executivo Municipal, eu, como prefeito, se fosse, jamais agiria dessa forma, eu queria ter uma 
oposição ferrenha, forte, eu queria tornar a oposição meus olhos para os problemas que 
existem na minha comunidade, porque ninguém mais, melhor do que a oposição, que não tem 
a pressão do executivo municipal, com seus pares, para levar os problemas que levanta, 
basta ver a quantidade de indicação que entra nessa casa, de solicitações, basta ver para ver 
que a oposição faz um trabalho sério e não de perseguição, meu líder do governo, nós 
levantamos os problemas, eu sei que vocês que dão sustentação ao governo, meus nobres 
colegas vereadores, com todo o respeito, eu sei que vocês muitas vezes são tolhidos de 
expressar aquilo que vocês sentem, de falar aquilo que vocês pensam, de cobrar do prefeito 
municipal, porque? Porque fazem parte da bancada de sustentação, há uma confusão nisso 
tudo, prefeito municipal tinha que atender muito bem pelo menos os seus vereadores, as 
reivindicações deles se não quiser atender as nossas da oposição, porque eles são 
conhecedores do nosso trabalho da oposição aqui dessa casa, e muitas vezes nós entramos 
com um trabalho e dali uns dias eles mesmos entram, porque vão ver os problemas, se 
certificam dos problemas, mas parece que há dinheiro minha gente, comunidade aqui 
presente, para se fazer pórticos de quase R$ 300.000,00, um pássaro horroroso que está lá 
na entrada da cidade, nos trevos da cidade, mas não há dinheiro pra banheiro público pras 
pessoas carentes em Carazinho, não há dinheiro pra creche, não há dinheiro pra canalização, 
pra telefone público, que poderia muito bem, também a prefeitura reivindica, e até investir 
também nessa área, e eu digo a você que nós vereadores estamos fazendo a nossa parte, 
estamos trabalhando, porque é pra trabalha pela nossa comunidade, nós somos eleito para 
elaurear os atos do poder executivo, pra cobrar do poder executivo as ações, o trabalho nas 
comunidades, um convênio bem feito que venha de encontro necessidades sociais de nossa 
comunidade; Presidente em exercício Vereador Felipe Sálvia; senhor vereador, eu só 
gostaria que o senhor fizesse a pergunta; Vereador Luiz Leite; então em vez de uma 
pergunta eu quero só finalizar, senhor vereador, porque até nem cabe uma pergunta diante de 
tantos problemas, porque eu deveria de perguntar isso ao prefeito municipal mas ele não está 
presente, que é quem executa a obra, nós pedimos, ele executa, quero só dizer aos senhores 
que os vereadores não tem culpa quando não acontecem as obras, porque eles pedem, agora 
se o poder executivo não cumpre com o seu dever, com a sua tarefa, nós devemos mesmo é 
encher cada vez mais essa casa, e que sabe, ir à frente da prefeitura municipal para mostrar a 
força e a união do povo em cima daquilo que precisa nas suas comunidades, só para finalizar 
senhor presidente, este vereador quando dirigia uma empresa colocou água em todas as casa 
do pasto Carazinho, hoje Bairro Brandina, aonde existia rede de água, pela nossa empresa, 
dinheiro privado de pessoas de bem, fizemos vários banheiros públicos, lixeiras públicas, 
cumprimos com a nossa função social, função do executivo fazer isso, então vejam bem 
senhores vereadores, está na hora de nós se unir cada vez mais, e buscar a resolução dos 
problemas que tão aí a flor da pele, basta querer enxergar, muito obrigado senhor presidente; 
Presidente em exercício Vereador Felipe Sálvia; dando seguimento aos questionamentos 
dos senhores vereadores, com a palavra agora o Vereador Paulo Silva, bancada do PTB; 
Vereador Paulo Silva; inicialmente eu queria cumprimentar os moradores e se você me 
permite presidente, eu não queria fazer disso um palanque de discurso, mas existem algumas 
informações desencontradas, pasmem senhores professores, legislativo pede, sugere, cobra, 
executivo, executa, muito bem colocado Vereador Luiz Leite, se arrasta há anos, desculpe, me 
fazer esse desabafo, moradores em área de risco, senhores professores, situação subumana, 
moradores morando em situação subumana, quando vem, fala em combate fome zero, me 
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anoja, fala em combate fome zero me dá nojo, cadê o combate fome zero, e eu digo porque 
eu sou pára-choque, e conheço palmo a palmo do problema de vocês, e nós aqui, todos os 
vereadores se tornamos impotentes, a palavra é impotentes, se tem alguém dizendo que essa 
casa tem que colocar água, tem que colocar calçamento, tem que dar habitação, estão 
redondamente enganados, se tiver algum candidato ao pleito, para entrar nessa cadeira, 
sentar nessa cadeira, e chegar na casa de vocês e usa de uma palavra que até não gosto, 
marginalizo as pessoas humildes dizendo que se votarem em mim eu vou calçar está rua, eu 
vou dar um banheiro, tirem a chinela e o cabo de vassoura, isso tem que acabar, porque é 
uma grande revolta de nós aqui ó, que nós também sentimos a necessidade de vocês, agora 
se chegar o candidato e disser: eu vou pagar, então pague, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? 
E olhando no semblante de vocês, por favor gente, não venda o que há de precioso ainda e 
dignidade que vocês tem, é o voto, por favor, eu só queria fazer uma pergunta, desculpe esse 
desabafo presidente, mas tá trancado porque eu conheço todos vocês, eu conheço todos 
vocês, sei onde mora e não tenho vergonha de dizer, só que eu fico envergonhado, fico 
envergonhado em nome dos dez vereadores, quando vem dizer que nós temos que colocar 
água, que nós temos que colocar calçamento, que nós temos que colocar casa, três poderes 
constituídos, executivo, legislativo e judiciário, por favor, apenas um desabafo, eu gostaria de 
perguntar aos professores, vocês já se reuniram, já chamaram o executivo, já estiveram numa 
reunião frente a frente, cara a cara com o setor habitacional? Vocês receberam alguma 
informação que o combate fome zero está chegando na casa desse povo? Seria isso; 
Professora Marines da Rocha; boa noite a todos e a todas aqui presentes, e o meu 
cumprimento especial ao bairro Brandina, ao Bairro Vargas ao Bairro Floresta que estão hoje 
aqui conosco, respondendo a pergunta do vereador, gostaria de dizer que existe aqui em 
Carazinho e nós, que estamos aqui hoje, fizemos parte do Comitê de Combate à fome e a 
miséria, ele está aqui hoje, e o que que é o Comitê? O Comitê, como disse o vereador, ele 
não consegue resolver os problemas da população, porque ele por si não tem a verba, o que 
tem que acontecer? O comitê tem que chegar até os poderes já estabelecidos e trazer as 
reivindicações das suas comunidades, e é por isso que nós estamos aqui, já estivemos, como 
comitê, na Prefeitura Municipal apresentando um programa do governo federal pra habitação, 
e infelizmente, naquele momento, não foi dado, eu acredito, o devido atendimento e o devido 
respeito até, com as nossas reivindicações, porque nada aconteceu, então é necessário esse 
trabalho de informação e de formação à população e que ela saiba os direitos que ela tem, por 
isso que nós estamos aqui, já estivemos na prefeitura e hoje estamos aqui com vocês, 
representantes do povo, pra que nos auxiliem, pra nos represente nesse momento, onde 
foram colocadas todas essas reivindicações, muito obrigada; Presidente em exercício 
Vereador Felipe Sálvia; próximo vereador pra questionamentos Vereador Adroaldo De Carli; 
Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, senhores vereadores, colegas vereadores, 
quero cumprimenta a professora Adélia, quero cumprimentar as demais professoras aqui 
presentes, que trabalham e se doam voluntariamente ao programa comitê fome zero, ao 
movimento das trabalhadoras urbanas, isso que é muito bonito vermos na nossa comunidade, 
pessoas oriundas da comunidade trabalhando voluntariamente pelas causas sociais, também 
com representantes que já se pronunciaram do bairro Brandina, Vargas, Floresta também, 
queremos aqui, desse vereador, parabenizar por vocês ter feito esse pronunciamento, a todos 
os moradores aqui presentes que acompanham essa caravana junto com vocês nesta noite, 
que vieram a essa casa, não podemos deixar aqui, em nome da bancada do PMDB, em 
primeiro lugar parabenizá-los, por vocês terem essa iniciativa e essa coragem, o que nos 
deixa muito felizes e é um exemplo pra outros cidadãos que venham até esse espaço da 
Câmara de vereadores, que é a casa legítima do povo, venham expressar o seu direito de 
cidadão, fazer valer a sua cidadania, expressando os seus anseios, colocando as suas 
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dificuldades de vida, colocando as suas expectativas, quanto à vida de vocês nesta localidade, 
os seus problemas enfim, aquelas reivindicações que a comunidade realmente está 
esperando, que nada melhor do que ouvir da própria comunidade, quem vive o problema do 
dia a dia, não é ouvir por aí historinhas, então parabéns a vocês, vocês foram corajosos e 
quero que vocês também incentivem seus colegas moradores de outros bairros pra também 
fazer o mesmo, e que não fique só aqui na câmara de vereadores não, que vocês vão, 
também, até as secretarias, principalmente a da ação social, que é a secretaria que eu 
acredito deve congregar esses problemas, trazê-los até o local onde vocês residem, até a 
associação de vocês, ou irem até lá e realmente, mostrar de fato, os problemas que vocês 
vivem, eu e o Vereador Déio, que é meu colega de bancada do PMDB, fizemos todas as 
anotações, colocadas aqui pelos senhores, pelas senhoras, que se pronunciaram, eu vejo que 
os moradores realmente estão junto com vocês nessas reivindicações e nós realmente nos 
preocupamos muito, que a questão de infra-estrutura do nosso município realmente está 
precária, nós precisamos de uma vez por todas convencer o executivo para que faça 
realmente um trabalho digno de que todo cidadão precisa, ter uma moradia, vi o senhor 
falando lá que nem acesso não tem, um acesso digno aos seus locais de moradia, isso 
realmente, acredito que o executivo poderá fazer, realmente depende de vontade política, por 
isso que nós vereadores, não só nossa bancada, as outras bancadas, colegas vereadores nos 
unirmos, e realmente, quem sabe até fazer um trabalho em conjunto para que nós nos 
sensibilizamos e também o executivo, da grande necessidade, da extrema necessidade, que 
aqui comentamos e ouvimos, já é um caso de saúde pública, os senhores aí falaram, o mau 
cheiro né, a sanga correndo a céu aberto, falta de água, falta de saneamento básico, que é 
um dever do executivo, que é um direito do cidadão, um direito constitucional, então realmente 
é importante que os senhores venham e parabéns que tiveram a iniciativa de vir aqui, e 
colocar o seu direito como cidadão, para que realmente o povo ouça tudo isso que os 
senhores tem para dizer, e questão de perguntas, senhor presidente, se o senhor me permite 
fazer duas perguntas às senhoras e também os moradores poderão responder se assim 
quiserem, uma questão assim, se a Secretaria de ação social já esteve visitando seus locais, 
já teve trocando idéia com os moradores se já houve um programa, um planejamento nesse 
sentido, e pelo menos minimizar alguns problemas, pelo menos do saneamento básico, e 
também a questão da água potável, o porquê essa negativa de instalar a água em suas 
residências, e segundo as coordenadoras, já que hoje nós temos um pedido de informações aí 
no âmbito federal, do Vereador Felipe Sálvia e Vereador Luiz Leite, bastante interessante, na 
questão de cobrar uma bolsa família, se o Comitê fome zero, as senhoras tem um 
conhecimento profundo desse programa bolsa família, se realmente esse programa, essas 
informações, que a comunidade, as famílias tem o direito de ser assistidas por esse programa 
da bolsa família, está chegando realmente às famílias necessitadas que poderão ser 
abrigadas por esse programa do bolsa família ou se as senhoras aí vêem ou sentem que há 
alguma, diria assim um não cadastramento adequado, nesse programa, onde algumas 
famílias de direito quem sabe estarão fora, assim como outras que não teriam direito estão 
inseridas nesse programa, era isso senhor presidente; Representante da comunidade; olha 
eles vão mas nós não, nos temo água e luz né, temo banheiro, mas a maioria dos que moram 
lá, os nosso vizinho não tem porque eles são carente mesmo sabe, então eu não posso dizer 
porque eu também não paro quase em casa porque eu tenho um problema de saúde, saio 
muito lida com médico, esse tipo de coisa sabe, mas os vizinho precisam né, de banheiros e 
coisa, e a assistência já teve lá, ficaram de ir lá dá encaminhamento e coisa, foram lá, tiraram 
foto das pessoas que não tem, mas isso já faz tempo, faz mais de ano isso sabe, então até 
agora nada né, é isso aí; Professora; quanto ap bolsa família que foi comentado, nós do 
comitê, na realidade a gente participa nesse sentido do bolsa família como a maioria da 
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população, o que nós podemos fazer é somente receber as denuncias, porque quem faz esse 
cadastro são as prefeituras né, através da assistência social, aqui em Carazinho eu sei que 
tem uma ou mais pessoas que são responsáveis por isso, então na questão das denuncias a 
gente pode funcionar como a maioria da população é denunciado e essa denuncia tem que 
ser levada então até a pessoa responsável da prefeitura que faz esse cadastro e 
acompanhamento, e uma outra questão importante também, que a gente trabalha com o 
Comitê, e com o MMTU, é que a realidade dessas famílias aparentemente, se você pega a 
renda, você pega a renda e você pensa assim: a não, mas essa família não precisa, só o que 
tem que se fazer realmente é um levantamento da realidade, porque às vezes aquele número, 
se você olhar ele especifico, ele só como um dado estatístico ali, numérico, o valor, e você 
não fizer, não inserir aquela pessoa naquele contexto, e verificar a realidade dela, tem muitas 
pessoas que tomam vários tipos de remédios, tem pessoas que tem filhos deficientes, tem 
famílias que tem vários filhos, maridos desempregados, pessoas que são trabalhadores 
temporários, que quando você faz o cadastro, o levantamento, naquele momento a pessoa 
tem uma fonte de renda mas daqui a pouco ela já não tem mais, então essa realidade ela 
muda constantemente, com certeza, talvez muitas pessoas fiquem fora desse cadastro, desse 
recadastramento, então aí a gente não esta falando do bolsa família, mas pelo trabalho que a 
gente faz, é que é uma necessidade rever esses cadastros, com mais intensidade, em 
períodos mais curtos, porque com certeza muita gente fica de fora; Presidente em exercício 
Vereador Felipe Sálvia; dando seguimento, para questionamentos vereador Azir, bancada do 
PTB; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores vereadores, as professoras 
presentes, as lideranças comunitárias, a imprensa, a todas as pessoas presentes na reunião 
de hoje a nossa saudação, realmente é muito importante a participação popular 
principalmente na casa do povo, que é através da participação das pessoas que os problemas 
começam a ser resolvidos, está na hora realmente do povo se organizar, do povo participar e, 
ordeiramente buscar nos canais competentes a solução para o seus problemas, o que nós 
não podemos é fazer como se faz no nordeste, onde os políticos adoram a seca, e até no 
domingo, no jornal zero hora saiu uma matéria sobre a industria da seca, onde os políticos 
fazem discursos, prometem poços artesianos na época de campanha, em cima da seca, e 
levam os votos e vão para Brasília, nós não podemos aqui em Carazinho, transformar as 
necessidades das pessoas mais carentes, das pessoas que necessitam muito do poder 
público em discurso político, nos temos que ser coerente e sabedores daquilo que é possível 
ser feito e daquilo que precisa vir a nível estadual e a nível federal, há muitos anos se trabalha 
nesta casa em busca de melhorias, e talvez muito pouco foi conseguido, talvez esteja na hora, 
então, de mudar o nosso comportamento e nos unirmos para buscar soluções, que entendo 
eu que o que interessa as pessoas que aqui vieram e as pessoas que moram em Carazinho, 
são de soluções, e de resultados, porque como o próprio cidadão disse na tribuna, chega de 
discursos, chega de promessas, chega de pessoas como Copa do Mundo, de quatro em 
quatro anos, mas eu vejo aqui necessidades que realmente elas podem ser resolvidas, se nós 
nos unirmos com a população, com o legislativo e com o executivo e com as demais 
autoridades, falou aqui também que um dos grandes problemas é dos lotes irregulares, e aí 
reside o problema da ligação da luz e da água, onde nem a Corsan e nem a Eletrocar realizam 
por problemas legais, nós temos um programa a nível estadual, através da defensoria pública 
que é o programa “Morar legal”, que pode fazer usucapião coletivo, de todas essas áreas, isso 
precisa uma ação do poder legislativo e do poder executivo em conjunto com a comunidade 
para viabilizar, isso é possível realmente ser feito, eu também vim aqui à questão colocada 
dos banheiros e nós sabemos muito bem essa realidade, há pouco tempo atrás, através de 
verba de Brasília vieram 300 banheiros para Carazinho quando foi construído do Bairro São 
Lucas, Brandina, Princesa e outros bairros, nós sabemos que não é o suficiente, e precisamos 
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mais, então precisamos buscar através de ementas parlamentares junto ao governo federal 
mais recursos para banheiros, se falou aqui também na questão do lixo, eu me recordo muito 
bem que eram realizados mutirões com as agentes comunitárias, com as secretárias, com a 
intenção realmente de eliminar este problema juntamente com a comunidade, eu acho que 
esse programa pode ser reeditado, canalização de sanga, eis o grande problema, o vereador 
que falar e o próprio vereador que falar que vai canalizar sanga está mentindo, porque o 
recurso pra canalizar sanga é somente via federal, porque não adianta mentir, não adianta 
deixar vocês satisfeitos, saírem daqui alegres porque a sanga vai ser canalizada, a última 
sanga canalizada e o último recurso que veio para Carazinho foi à sanga da Princesa, que se 
canalizou 400m, e de lá para cá não veio mais nenhuma verba federal ou estadual para esse 
tipo de obra, também a questão das ruas, nós sabemos que muitas casas são construídas 
próximas da sanga e que é difícil entra o maquinário, então temos que encontrar uma solução 
para isso, mas resumindo, resumindo, nós precisamos de resultado, não adianta as 
professoras trabalharem lá nos bairros, não adianta as agentes comunitárias levantarem os 
problemas, não adianta os vereadores fazerem indicações se isso cair no esquecimento ou 
cair no vazio, então nós precisamos realmente nos unirmos para buscar solução, porque eu 
acho que é isso que interessa, principalmente pra aquelas pessoas mais conscientes, pra 
aquelas pessoas que não querem fazer politicagem, pra aquelas pessoas que não querem 
fazer demagogia, nós precisamos resultado para a nossa população, porque discurso todos 
fazem, e de quatro em quatro anos e de dois em dois anos vocês estão cansados de ouvir, 
então nós agradecemos a presença de vocês, o nosso reconhecimento ao trabalho realizado 
pelas professoras, pelos lideres comunitários, não parem continuem em frente, eu tenho 
certeza que a direção desta casa sempre estará de portas abertas pra recebê-los, para ouvir 
suas reivindicações, todos os vereadores são sabedores dos problemas, mas é bom que 
vocês venham até aqui, e nos tragam sugestões e nos tragam o caminho a ser percorrido, a 
minha pergunta se resume e já foi até respondida, mas a gente ouviu falar muito de fome zero, 
e talvez até por interpretação inadequada, nós não verificamos na prática a solução da fome 
no Brasil e começando aqui por Carazinho, que nos sempre ouvimos que cada família, 
cidadão teria três refeições por dia e nós não vimos isso na prática, e é muito fácil o governo 
federal discursar e transferir para cada município buscar soluções, então eu gostaria que me 
respondessem se além da unificação dos programas anteriormente existentes, com a criação 
do fome zero quais os benefícios novos que a população de Carazinho recebeu, obrigado; 
Senhora Gelci Quevedo Agne; boa noite a todos, meu nome é Gelci Quevedo Agnes, eu sou 
membro do Comitê Fome zero, sou secretária, o Comitê existe em Carazinho junto com a 
comunidade do Bairro Glória, quando iniciamos com o Comitê Para Superação da Miséria E 
Da Fome, e na verdade foi uma luta desde 2002, logo que saiu aquele plebiscito da Alca e dali 
em diante a gente começou lutando pra que o Comitê se estabelecesse de fato em Carazinho, 
e pra que isso acontecesse nos acabamos nos unindo com a Prefeitura de Almirante 
Tamandaré que foi quem abriu o caminho pra nós, é com o João Domingos, prefeitura de lá, 
que a gente tem recebido já, há quantos meses mesmo? Seis meses aqui na Brandina, mas 
no Bairro São Lucas já recebem em torno de um ano né, o que as pessoas recebem? Elas 
recebem a cada mês uma bolsa com 20 itens de alimentos, e 15 dias depois recebem mais 
leite e carne, elas estão falando né? A gente sabe que não é trazendo alimentos que a gente 
vai superar as nossas dificuldades, porque isso faz o quê? Faz um assistencialismo, mas nós 
entendemos que quando a barriga ronca de fome, quando não se encontra trabalho, eu penso 
que mãe nenhuma vai dormir descansada se ver o seu filho chorando de fome, outro dia eu 
ouvi na televisão um artista aí da Rede Globo dizendo que se sensibilizou ao ouvir uma mãe 
dizer que tinha que dar água doce pra criança dormir a noite, porque não tinha leite, então, 
nós sabemos que o programa Fome Zero não está vencendo, não está, com certeza, não está 
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atendendo tudo que a gente gostaria de fazer, com certeza não está, nós entendemos que é 
devagar que se vai ao longe, essa ação de formação cidadã que está dentro do programa 
fome zero, de trazer essas mulheres e esses homens para ocupar a casa que é, realmente lhe 
é de direito, casa do povo gente, tá dizendo é deles, é nossa, então pra que a gente acabe 
legitimando uma democracia realmente participativa e não apenas uma democracia 
representativa do quais vocês são os representantes legais, mas que eles possam vir aqui e 
dizer a sua palavra, se sentirem ouvidos, é uma grande das ações do programa fome zero, a 
formação cidadã, a formação política que nós temos sistematicamente com essas pessoas 
tem nos mostrado alguns resultados, com certeza é pouco, mas é o inicio, e entendemos que 
é por aí, porque é eles que vão ter que buscar, se mexer, fazer um movimento como alguém 
dizia aí, se aqui na Câmara de vereadores não alcançarmos nossos objetivos, vamos para a 
prefeitura, vamos pra rua, mas vamos botar o nosso bloco na rua, e reivindicar aquilo que é de 
nosso direito, outro dia um sacerdote chegou em Carazinho e disse: mas Carazinho não tem 
pobre? Porque ele andou pelo centro, a avenida está bonita, está asfaltada, está florida, então 
nós convidamos, vamos pra Brandina, vamos pro Beco da Cuiabá, o senhor vai ver aonde 
estão os nossos pobres, então chega de exclusão gente, nós queremos realmente que todos 
tenhamos os mesmos direitos, as oportunidades iguais para todos e para todas, muito 
obrigada; Presidente em exercício Vereador Felipe Sálvia; dando seguimento próximo 
vereador, Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, colegas 
vereadores, colegas da imprensa que participam dessa reunião de hoje, as professoras que 
também trazem a sua participação, e se partisse de outras pessoas, principalmente que não 
fosse da professora Adélia professora Marines, eu estranharia, mas partindo de vocês esse 
pouco tempo que eu pude conviver com vocês como professoras do NEJA, certamente seriam 
as pessoas corretas pra fazer esse trabalho que estão fazendo, então são as professoras e 
tem outras, mas que não fosse vocês a frente certamente nós estaríamos estranhando, 
porque conhecemos o trabalho que vocês fizeram e o ideal e o objetivo que vocês tem, eu 
ouvindo a todos, todos os vereadores se pronunciaram, todos os moradores que vieram 
colocar as suas angustias e seus anseios, as suas realidades, tão diferentes de tantas outras 
realidades, tão diferentes da realidade do discurso, tão diferente da realidade do falar bonito, 
do falar pra agradar, do dizer que esse ou aquele tem culpa, esse ou aquele não faz, e saindo 
daqui voltam pras suas casas, voltam a conviver com seus problemas, voltam a ter as 
mesmas dificuldades, saem daqui talvez esperançosos por alguns que queiram agradar e não 
condiz com a realidade, eu sempre pensei que a realidade ia ter que ser vivida todos os dias, 
e principalmente nós que temos o compromisso com a comunidade temos que andar com os 
pés no chão, eu ouvi atentamente as colocações com relação aos programas do Governo 
Federal, e com tanto dinheiro que o governo federal tem, sabemos que também o Brasil hoje é 
auto suficiente em petróleo, tem vários e vários programas que melhoraram nos últimos anos 
e nós reconhecemos e quanto mais for melhor pra comunidade, melhor pra nós também, 
porque é o país que nós vivemos, nós gostaríamos que continuasse melhorando cada vez 
mais, mas se o governo federal tem dificuldades, é obvio que o município também tem 
dificuldades, o governo do estado também tem dificuldades, e aquilo que seja feito, mesmo 
que pouco que seja feito, seja em beneficio daqueles que precisam, e não um discurso para 
culpar A ou B, eu acho que nós vamos, a partir de então, mudar a realidade de Carazinho, e 
também quando eu ouvia atentamente sobre as reclamações que são colocadas e esse padre 
que teve com vocês aqui em Carazinho, óbvio que não é daqui de Carazinho, acho que todos 
os vereadores conhecem a realidade, muitas vezes nós somos travados a fazer alguma coisa, 
mas conhecemos a realidade de Carazinho, até antes, eu acredito de cada vereador entrar na 
vida pública, já conhecia a realidade de Carazinho, nós hoje não conhecemos a vida das 
pessoas só porque somos políticos, mas todos vereadores, eu acho que antes de serem 
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vereadores já tinham conhecimento, e que bom que elas tem algumas pessoas que 
defendem, que bom que tem algumas pessoas que colocam, professora Adélia, e eu ouvia 
atentamente antes e até escrevi aqui no bloco aquela tão famosa história do analfabeto 
político, e que me serviu bastante no NEJA, o analfabeto político, pra que eu também pudesse 
pregar as pessoas que aqueles que dizem ter ódio de político, não gostar de política, que tem 
que manda a política pro raio que o parta, age de forma errada, porque todas as decisões 
partem da política, tanto que hoje um ato político está acontecendo, e quem sabe daqui algum 
tempo, por esse ato político promovido por vocês, trazido a essas pessoas, possa se ter uma 
realidade diferente lá na frente, mas a partir desse ato político que está acontecendo hoje, me 
entristece também, quando foi colocado anteriormente de que a oposição não ganha nada do 
executivo, parece que os bons somos nós que fazemos parte do executivo, basta ver quantas 
reivindicações nós temos e quantas são atendidas, nós também somos batalhadores, a 
professora Adélia é testemunha disso, e o quanto solicitei pra que arrumassem a frente da sua 
casa, e quanto tempo demoro pra  eu fosse lá passar uma patrola pra arruma um pouco 
aquilo que era um anseio seu e também de vizinhos, e hoje sou líder de governo, e no entanto 
foi uma reivindicação que há muito tempo eu fiz pra que pudesse ser atendido, então não é só 
a minha reivindicação, não é só a reivindicação dos 10 vereadores, é a reivindicação de uma 
cidade inteira, e eu não quero dessa forma, ficar subentendido que eu esteja defendendo, 
aquilo que poderia ser feito e não está sendo feito, como também me entristece quando vocês 
dizem que levaram um programa federal de habitação e que parece, pelo que vocês 
colocaram, foi dado praticamente as costas, nós principalmente que viemos e ainda 
permanecemos como pessoas pobres, viemos e eu me lembro ainda quando morava no bairro 
Ouro Preto, há muito tempo atrás, quando políticos iam ao bairro Ouro Preto e se cuidavam 
para sair de seus carros porque lá era puro barro, e eu já tinha esse pensamento de que eles 
apareciam lá somente me época de eleição, pra fala da poeira, pra falar do barro, mas 
passava a eleição e voltava tudo a mesma coisa, e muitas vezes nós não fazemos não é 
porque não queremos, muitas vezes esbarramos em muitas coisas que não é de vontade 
nossa, tanto que foi dito antes pelo colega vereador, nós pedimos, nós solicitamos, às vezes 
até rezamos para que aconteça, mas são muitas as prioridades, cada um morador eu acredito 
que tem a sua prioridade, e por isso a dificuldade, de se fazer que todas as prioridades sejam 
atendidas, eu não sei se foi privilégio, ou qualquer outro adjetivo, mas há alguns anos atrás foi 
conseguido pelo menos 100 m no Beco da Ipiranga a canalização de uma sanga, agora a 
questão de uns 4, 5 anos atrás, e com verba, pelo menos os tubos e o trabalho foi feito pela 
prefeitura municipal, então alguma coisa foi feita, então não deixar fazer justiça, posso até de 
repente tá falando bobagem, mas acredito que dificilmente alguma pessoa dessas que veio 
aqui, e que tem que vir buscar seus direitos, não tenha sido assistido pelo menos uma vez por 
um trabalho promovido pelo executivo, eu acredito que as pessoas pelo menos uma vez 
tenham sido atendida de alguma forma, claro que não é aquilo que se quer, na é aquilo que se 
almeja ainda, tá muito longe daquilo que se almeja, mas alguma vez já foi atendido, eu 
acredito que isso possa melhorar cada vez mais, eu gostaria só de deixar duas, duas 
perguntas, também parabenizando o trabalho que vocês fazem, a gente conhece a vida das 
pessoas, do jeito que levam, de saber, primeiro com relação à educação que eu acho que é à 
base da vida, hoje graças a Deus e graças ao NEJA eu posso dizer que tenho ensino médio 
completo, antes eu tinha só o primeiro, eu busquei, tive oportunidade e fiz, o que vocês 
pensam, o que pode ser feito com relação ao NEJA, nós sabemos que o município passou pro 
estado, na oportunidade nós sabíamos de que todos aqueles que faziam parte do município 
teriam o transporte gratuito, pra levar e trazer, pra que ocupassem escolas do estado, isso tá 
acontecendo, o que pode ser feito, o que nós poderemos levar ao executivo, mesmo que não 
sejamos atendidos, o que nós podemos levar ao executivo nesse sentido, e também eu 
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gostaria de saber da Câmara de vereadores depois de ter ouvido, praticamente os 10 
vereadores, o que vocês, as três principalmente, e aqueles que se pronunciaram antes 
representando os moradores, qual é a expectativa que vocês levam daquilo que foi colocado 
por vocês, daquilo que foi colocado por nós, pra que nós também possamos saber...do 
pensamento de vocês, pra que nos possamos unir forças pra, pelo menos minimizar o 
problema dessas pessoas, que nós sabemos que são reais, então que pode ser feito em 
termos de educação, em termos de NEJA, que a Câmara possa ajudar, porque o nosso limite 
vai até onde começa o limite do executivo, e qual a expectativa que vocês levam dessa visita 
da Câmara dos Vereadores, mas a expectativa real, não a expectativa de que um discurso 
bonito possa, daqui a pouco mata a fome de muitos que vem aqui, que quando saem daqui 
não vão ter o leite para dar as suas crianças que ficaram em casa, agradeço pela 
oportunidade senhor presidente, parabenizo a todos pelo trabalho e a democracia é feita 
exatamente dessa forma que vocês tão fazendo, tomara que mais pessoas que se dizem, que 
tem o discernimento de tudo e principalmente da vida viessem visitar o legislativo como eles 
estão fazendo hoje, porque nós teríamos muito mais coisas pra fazer do que hoje às vezes 
sentimo-nos com as mãos amarradas porquê não conseguimos fazer, eram essas colocações, 
muito obrigada, admiro o trabalho que vocês fazem; Professora Marines da Rocha; eu e a 
Adélia vamos dividir o tempo aqui um pouquinho, eu vou falar a questão da educação de 
jovens e adultos, então assim ó, nós que trabalhamos principalmente as mulheres desses 
bairros e nós sabemos das dificuldades que seriam essas mulheres estarem indo a noite 
numa escola estadual, porque ficam bem distantes dali as escolas que oferecem EJA, mas o 
que é possível, a nível de estado, a nível de coordenadoria regional de educação, é possível 
que eles coloquem professores naqueles bairros ali, e essas turmas elas podem funcionar nos 
espaços que já existem, como são os centros comunitários, então o que a Câmara poderia 
estar encaminhando é um pedido a Coordenadoria Regional de Educação pra que coloque 
algum professor ali no bairro e esse professor pode ser encarregado junto conosco de fazer 
esse levantamento de quais pessoas então que estão interessadas nesta escolarização e abrir 
um horário ali que facilite a presença dessas pessoas também, assim como as mulheres e os 
homens, então com relação a EJA é isso que pode ser feito, e a gente está à disposição pra 
conversar mais sobre isso e até ajudar nesse encaminhamento a Coordenadoria Regional de 
Educação; Professora Adélia Menezes dos Santos; bom, complementando um pouquinho o 
que a Marines trás, nós como trabalhamos com a educação de jovens e adultos há algum 
tempo a gente sabe que as escolas municipais hoje elas não oferecem educação de jovens e 
adultos mas além da Coordenadoria poder dar esses professores pra gente é importante que 
todo mundo saiba que em nosso município a gente tem um núcleo de educação ode jovens e 
adultos e que ele funciona aqui em Carazinho e o Núcleo ele se difere das demais escolas 
exatamente porque ele tem uma proposta onde os educadores que fazem parte desse núcleo 
eles não fiquem trabalhando somente no núcleo mas que ele vá pras suas localidades, pras 
comunidades e faça o trabalho que é necessário, a gente sabe da dificuldade das pessoas, de 
elas irem até o núcleo em função de transporte e a questão das mulheres, principalmente com 
as crianças, mas isso existe já, nós temos nesse núcleo uma legislação toda que ela permite 
isso, então com certeza, reforçando o que a Marines colocou antes é um pedido pra que a 
coordenadoria regional de educação ela olhe pra esse núcleo não simplesmente como uma 
instituição que saí distribuindo diplomas, o nosso objetivo é muito além do diploma, o diploma 
ele vem junto com a educação de jovens e adultos, que ela te garante a escolarização, mas 
principalmente que dê direito as pessoas né, delas se sentirem cidadãos, de poderem ler, 
interpretar, falar, a gente fica feliz né, quando a gente vê o seu Vanderlei chegar aqui e dizer e 
até pedir desculpas pela fala dele, mas que ele não tem que pedir desculpa porque é um 
direito nosso expressar aquilo que pensamos e em muitos momentos o cidadão foi tirado esse 
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direito né, foram tirados e dado só pra algumas pessoas e a gente gostaria que a educação de 
jovens e adultos possibilitasse a essas pessoas de que elas realmente sentissem que a fala 
dela, por mais que ela seja né, local, que ela talvez não tenha toda uma clareza gramatical 
mas que ela não tenha que ter vergonha de expressar aquilo que ela fala, aquilo que ela 
pensa, porque isso é um direito nosso do ser humano, é um direito nosso, então esse olhar 
especial pro NEJA é pra que aquela escola não fique simplesmente como uma escola pra 
fazer prova, onde as pessoas vão lá busca um canudo, a educação não é isso, a educação é 
muito além disso, é isso um pouco que o Cláudio Santos colocava que é descobrir que a 
gente é cidadão e que a gente tem direito sim e que a gente pode buscar esses direitos que a 
gente tem, e que é através da educação que a gente vai conseguir isso, a gente, senão, vai 
continuar repetindo a história mais 500 anos, e muita pouca coisa vai mudar né, e a gente não 
quer isso, quanto a expectativas e até ouvindo assim uns vereadores fazendo as colocações à 
gente sabe sim que os três poderes estão interligados uns aos outros e que cada poder tem a 
sua função, cada poder tem dentro da própria sociedade como desencadeia alguns projetos, 
algumas proposições pra que isso seja alcançados, a gente sabe disso, mas a gente quer 
deixar claro assim também, que o que nós temos como expectativa, eu não vou falar pelo 
grupo, vou falar por mim mesma, o que a gente tem como expectativa é que, a gente sabe 
que muitos projetos a nível de governo federal eles existem, mas que eles não vem até nós se 
nós não buscarmos, que nós precisamos na verdade, usar os espaços que nós temos, 
aquelas instituições formadas, aquelas organizações, pra que esses projetos cheguem até 
nós, quando a gente falava antes na questão da moradia, a gente falava do fome zero, e que 
a gente colocou no inicio aqui, através das colegas de que muitas pessoas foram convidadas 
a participar do programa fome zero e que no momento que era só uma discussão, o começo, 
e que nós também, a gente aprendeu né, que caminhar se faz caminhando, que ninguém saí 
correndo e pulando né, a gente aprende a caminhar e a gente vai construindo aos poucos, 
tudo aquilo que a gente tem, então a minha expectativa, independente de oposição ou não 
oposição, que esses projetos que estão aí né, do governo federal, governo estadual, governo 
municipal, que ele não tenha, que ele não seja olhado como situação ou oposição, mas que 
ele seja olhado como interesse do povo, habitação ela está aí e na é pra este ou pra aquele, é 
pra todos, então a minha expectativa é essa, que esse olhar seja feito direcionado aqueles 
que precisam, independente de quem quer que seja, ou situação ou oposição; Presidente em 
exercício Vereador Felipe Sálvia; com a palavra Vereador João Mafalda; Vereador João 
Mafalda; primeiramente eu gostaria de saudar o presidente dessa casa, Vereador Felipe 
Sálvia, os demais nobres colegas vereadores, senhoras e senhores, a imprensa que se fazem 
presentes, e também quero parabenizar os professores as senhoras donas de casa que 
deixam seus afazeres para estar aqui na noite de hoje, então representando esse movimento 
da fome zero, eu acredito que é unindo-se, que é discutindo, que a união faz a força, que 
todos precisamos um do outro, e eu sei que às vezes vem à cobrança em cima do vereador e 
algumas coisas meio destorcida, que o vereador se pudesse atender todas reivindicações 
feitas pelo povo, a gente iria fazer, mas sabe-se muito bem, como frisou outros vereadores, 
que o legislativo não pode criar despesa pro executivo, até porque é inconstitucional, mas o 
que eu quero dizer, o que eu tenho não é uma pergunta, é uma sugestão, que os colegas 
vereadores, então a mesa diretora desta casa, propusesse ou criasse uma comissão de 
vereadores para discutir esse assunto mais a fundo, e essa comissão então independente de 
partido A ou B, porque eu acho que o povo que tá presente aqui não quer saber se tu é do 
partido A ou partido X, não interessa, o que que ele quer? Ele quer que sejam resolvidos os 
problemas dele, então nós vereadores temos que ser direto e bem simples, e vamos discutir 
na realidade, se o executivo não tem verba suficiente pra atender os pedidos? E a canalização 
é um problema complicado até porque se depende de verba federal, mas a gente com os 
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vereadores vai lá onde tá o problema e vê, e fala sincero com o povo, o que nós podemos 
fazer, se não dá pra colocar tubo, quem sabe vamos lá com a patrola, com a secretaria de 
obra, limpa a sanga, faça algum programa, se não dá pra colocar água, quem sabe construí 
alguns poços artesianos, vê a possibilidade legal de se fazer isso, banheiro que seja, vamos 
discutir, junto com vocês essa comissão de vereadores, seria essa a minha sugestão, é bem 
simples, e a gente não tem que ficar enrolando com isso ai mais tempo, eu acho que isso são 
prioridades, e nós vamos ver dentro das prioridades o que pode ser feito, então seria essa a 
minha sugestão, então muito obrigado a todos então; Presidente em exercício Vereador 
Felipe Sálvia; com a palavra o vereador Déio; Vereador Josélio Guerra; senhor presidente, 
senhores vereadores, público presente, gostaria de cumprimentar a imprensa presente, aos 
senhores, senhoras ,senhoritas, cumprimentar a professora Adélia, professora Marines, 
professora Gelci, senhor presidente vou ser bem objetivo, é inadmissível nós, no século XX 
senhor presidente, em Carazinho, a população de Carazinho, a população carente na 
verdade, não ter banheiros, isso é inadmissível senhor presidente, e vou dizer porque, meu 
colega vereador Azir colocou a questão dos banheiros, colocou bem vereador, de projetos, de 
governo federal, para a construção de 300 banheiros, banheiros esses que não foram 
construídos todos não gente, vocês não sabem porque, senhor presidente, a grande maioria 
hoje que esta aqui dentro hoje não sabe porque, por causa de picuinhas políticas, veio o 
recurso pra construção desses banheiros e por problemas políticos, brigas de político de um 
lado, político do outro lado, pra vê quem é que vai ser o pai da criança, várias pessoas ficaram 
sem banheiro em suas residências, era pra construção realmente de 300 unidades, com a 
defasagem, esse dinheiro ficando retido, no banco, na Caixa econômica federal, foi perdido 
mais de 30% dessas unidades, por causa de brigas políticas, e quem paga isso é o povo, 
quem não tem banheiro, é isso que revolta a gente senhor presidente, tanta gente 
necessitando, esse vereador é testemunha, esse vereador é testemunha, estive, não na 
residência de vocês, estive na residência de um morador do bairro Santa Terezinha, não foi 
neste ano, faz dois anos atrás, o qual não tinha banheiro na sua casa, não tinha unidade 
sanitária, o que ele fazia lá, essa família, senhores vereadores, para fazer as suas 
necessidades, vamos usar a gíria nossa aí, pra caga mesmo, era um buraco dentro da casa 
com uma tampa de vaso, senhor presidente, uma tampa, embaixo da casa, no porão da casa 
senhor presidente, um balde então para fazer as necessidades, nós nos reunimos, pessoas 
amigas, ajudamos a fazer esse banheiro, mas não é apenas ele, centenas de pessoas em 
Carazinho que não tem banheiro em casa, o que realmente esta faltando é vergonha na cara 
de muitos políticos, trabalhar em prol da comunidade, senhor presidente, falando em 
canalização, canalização, se colocou na questão do dinheiro federal, realmente é o dinheiro 
federal realmente que precisa, impossível se fazer, o executivo não tem realmente recurso 
para se fazer as tal de canalizações, porque não se fala em reais, em mil reais, em milhões, é 
bilhões de reais, mas o que tá faltando é projetos, é isso que esta faltando, a professora 
Adélia colocou muito bem, o que esta faltando realmente é projetos, e ir buscar então esses 
recursos federais pro nosso município de Carazinho, é isso que está faltando, é trabalho 
gente, é isso aí que tá faltando, eu não quero fazer aqui demagogia pra ninguém na verdade, 
eu só, eu só lamento na verdade essa administração, até porque eu fazia parte agora a pouco, 
não estou criticando agora, sempre critiquei aqui na tribuna, a imprensa que está aqui é 
testemunha disso, eu acho que o vereador não está aqui pra defender o interesse do prefeito, 
do A, B ou C, do deputado seja lá quem for, está aqui para defender o interesse da 
comunidade, e é isso que é o mais importante, e dizer pra vocês que pra canalização o que tá 
faltando é projeto, senhor presidente, é buscar esses projetos no governo federal, buscar os 
recursos que lá tem, vereador Cláudio colocou muito bem, que existe muito dinheiro no 
governo federal, realmente existe vereador, mas tem que se buscar, tem que se fazer esses 
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projetos e buscar esses recursos, eu apenas peço desculpas a todos, a gente fica eufórico, a 
gente vê vários problemas, eu tenho até pena da professora Adélia que colocou a questão 
dela, da Avenida Pátria da conclusão, tenho pena da senhora porque a gente já fez inúmeras 
indicações, pedidos lá da avenida Pátria aqui, semana que vem a bancada do PMDB está 
entrando lá com o pedido pra conclusão daquela obra, mas isso é um pedido, foi colocado 
muito bem aqui pelo Vereador Paulo Silva, que explicou bem a questão do Legislativo e do 
executivo, a gente tá aqui pra legislar e pra fiscalizar, quem executa realmente é o executivo e 
se ele não faz, o problema é administrativo, realmente é administrativo, então dizer pra 
senhora que esse vereador tá cobrando do executivo a várias e várias e várias semanas, 
vários meses, um problema, entrou na semana passada um pedido, a rua Arthur Bernardis, 
Arthur Bernardis que é um problema simples na realidade, o povo lá que vê apenas a máquina 
amarela aquela, amarelona, não sei se é amarela ainda, mas é a amarelona, o moradores do 
bairro Sassi tão com um problema sério da água da chuva, da água da chuva que desce ali 
dos trilho da Avenida, apenas querem a limpeza da vala, limpar aquela vala de ponta a ponta, 
porque os moradores estão colocando pedras, enchendo de pedras nos morros, no barranco 
na verdade, para aquela água, aquela enxurrada não entrar em suas casas, é tão simples, é 
limpeza, já pedi, já reiterei, já liguei pro secretário, mas infelizmente é só por Deus mesmo pra 
resolver a situação, a gente cobra, a gente pede, e realmente não é contemplado, mas então 
senhor presidente, são essas as, eu teria vários assuntos aqui, a gente sabe aí da, da...eu 
apenas gostaria de deixar aqui uma pergunta aqui aos moradores em relação à assistência 
social, o que a assistência social tem feito pra vocês no seu bairro? E uma nota que vocês 
dêem pra assistência social, seria isso senhor presidente; Senhora Eliane Neves; olha, 
primeiramente eu esqueci de dar meu endereço, que é final da Travessa Ipiranga, Bairro 
Vargas, lá tá o meu problema, mas a Assistente Social eu não conheço, não comparece lá na 
minha casa; Presidente em exercício Vereador Felipe Sálvia; tá respondido, a casa do povo 
agradece o Movimento das Mulheres trabalhadoras Urbanas de carazinho, também ao Comitê 
Fome Zero que tiveram aqui, na noite de hoje, os moradores de diversos bairros que tiveram 
fazendo as suas reivindicações na noite de hoje, e a presidência dessa casa designa a 
Comissão de Obras e Serviços Públicos dessa casa que são o Vereador Luiz Leite PDT, 
Vereador Adroaldo De Carli PMDB e Vereador Jaime Fragoso PSDB, para acompanhar os 
problemas que foram entregues aqui e que eu vou entregar pra vocês, de perto, e trazer um 
relatório, não vou dar um prazo, para depois nós fazer uma indicação em conjunto os 10 
vereadores né, para nós ajudarmos essas pessoas né, então fica, fica, questão de ordem 
vereador; Vereador Luiz Leite; questão de ordem senhor presidente, eu como presidente 
dessa comissão e demais membros, com certeza, Jaime Fragoso é o presidente, era eu até, 
desculpe, mas foi mudado no caminho né Jaime, eu já te passo a palavra então, mas eu não 
poderia deixar de ressaltar aqui, peço desculpas aos demais colegas porque foi um 
esquecimento meu, quando falei anteriormente, isso envolve o presidente da casa e o 
Vereador Luiz Leite, que tem um trabalho reconhecido na comunidade, tanto que fomos 
reeleito por essa casa, como muitos outros vereadores, estamos aqui João Mafalda e outros 
aí, quanto à secretaria de obras meu caro líder do governo, e eu de lhe passar esse problema 
o qual eu já lhe alertei em conversa em separado na minha sala, de que alguém, e nós já 
soubemos, e deveremos estar entrando na justiça nesses dias, processando esse cidadão, 
que está usando da sua incompetência para dizer que dos vereadores desta casa estão 
trancando os trabalhos da secretaria de obras com relação à reparação das ruas de nossa 
cidade, isso é uma mentira, é uma saída que eles estão tendo desastrosa, vergonhosa, 
caluniosa e mentirosa, senhor líder do governo, então eu faço questão, eu não poderia deixar 
de dizer isso perante as nossas comunidades e a imprensa aqui presente, quando nós 
oferecemos uma denuncia ao ministério publico, este vereador está se reportando e o 
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presidente da casa hoje em exercício, Felipe Sálvia, no sentido deles fazerem terraplanagem, 
e serviços particulares para empresas estabelecidas e que tem poder econômico para 
contratar empresas privadas deste setor, de máquinas pesadas e deixavam a nossa 
comunidade a deriva sem fazer a rua do seu Vanderlei e tantas outras, essa foi à realidade da 
situação que eles hoje estão querendo reverter perante a comunidade para prejudicar o 
Vereador Felipe Sálvia e o Vereador Luiz Leite, então isso nós não podemos aceitar já 
estamos providenciando com o jurídico da casa não é, para nós entrarmos com uma 
representação contra essa pessoa, e dizemos mais, que não só o Vereador Felipe Sálvia e 
Vereador Luiz Leite estão hoje aqui com o voto do povo, todos os 10 vereadores, estamos 
aqui compromissados com a nossa comunidade e não com secretários, seja a secretaria que 
for, secretários são funcionários do povo, vereador são funcionários do povo, prefeito é 
funcionário do povo, acho que está mais do que na hora desse poder ser respeitado porque 
no momento em que as nossas secretarias deixam de respeitar esse poder eles tão 
desrespeitando a nossa comunidade, que nos colocou aqui, só para deixar bem claro, que 
existe gente na secretaria de obras falando hoje de que não estão sendo feitas obras nos 
bairros em termos de recuperação de estradas, de ruas quero dizer, de ruas dos nossos 
bairros, porquê o Vereador Felipe Sálvia e Vereador Luiz Leite estão interrompendo as ações 
deles, por isso que entramos na justiça para que fosse preservado o direito público, das obras 
publicas, para o nosso povo, e não para particulares, muito obrigado; Presidente em 
exercício Vereador Felipe Sálvia; para questão de obra Vereador Adroaldo De Carli; 
Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente apenas como membro da comissão então de 
obras publicas, gostaria de solicitar que fosse anexado junto ao relatório o endereço das 
pessoas, nossos cidadãos que se pronunciaram para nós da comissão irmos em loco então, 
ouvi-los em seu local e também seus vizinhos, arredores dentro da comunidade que eles 
vivem, acredito que são merecedores dessa atenção, pelo fato de virem aqui se pronunciarem 
e usarem seu direito como cidadão e nós da comissão queremos ouvi-los mais atentamente, 
assim como no seu local  de moradia, era isso; Presidente em exercício Vereador Felipe 
Sálvia; questão de ordem Vereador Jaime Fragoso;Vereador Jaime Fragoso;  só pra adianta 
eu gostaria de convidar, então amanhã as 10 H, a comissão, os integrantes, pra nós fazer 
uma reunião aqui na Câmara, pra ver o que nós vamos fazer pra depois ir aos bairros pra ver 
o problema, então amanhã as 10 H aqui, se todos forem de acordo, né Luiz, pode 10:30 H, 
acordado 10:30 H, tá de acordo De Carli? Presidente em exercício Vereador Felipe Sálvia; 
tu fica designado na comissão de obras, senhores vereadores, para atender a solicitação dos 
moradores e trazer um projeto né, alguma coisa, algumas indicações pra essa casa ajudar 
esses moradores, eu gostaria de dizer aos senhores professores, que como vereador mais 
antigo da casa eu nunca tinha visto um movimento tão bem elaborado, tão bem feito, um 
movimento de vereadores, onde os moradores discursaram e muito bem né, eu gostaria que 
toda a cidade fizesse isso, não é só vocês que tão sofrendo, o sofrimento é geral na nossa 
cidade, diria que muito bem e quando quiserem vim aqui na casa do povo serão muito bem 
vindos sempre, bem vindos sempre, senhores vereadores, findado o intervalo, o intervalo não 
o grande expediente passamos a ordem do dia, eu gostaria de consultar os senhores 
vereadores se passamos a um intervalo pequenininho para despedidas? Dois minutos pra 
despedidas e depois começamos na ordem do dia; Professora; antes de passarmos para 
esse intervalo a gente só gostaria de agradecer esse espaço que foi aberto para nós, 
agradecer de modo especial às pessoas que se deslocaram lá do Bairro Brandina, onde eles 
não tem nem acesso a um coletivo, tiveram que vir a pé, vão voltar a pé, vocês sabem a 
distancia que é e ainda os riscos pela violência em nossa cidade, mas penso que valeu a 
pena, e ainda vamos deixar um outro pedido a vocês, que não esqueçam de nós, que nós 
continuaremos batendo a porta dessa casa, já que é a nossa casa, e lembrando ainda que 
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todo sonho começa com um primeiro passo, então aqui esta dado o primeiro passo do Comitê 
Fome Zero de Carazinho em busca da formação cidadã e da participação cidadã dentro das 
políticas sociais do município, esperamos ser ouvidos, a todos e a todas, e voltarmos aqui em 
outras oportunidades, mas também esperamos vocês lá nas nossas comunidades, muito 
obrigada; Presidente em exercício Vereador Felipe Sálvia; senhores vereadores, senhores 
vereadores, passamos agora à ordem do dia, ordem do dia que é a votação dos 
requerimentos e moções, peço para o senhor secretário ler o nome e o auto dos 
requerimentos a serem votados, questão de ordem Vereador Cláudio Santos; Vereador 
Cláudio Santos; por questão de ordem senhor presidente, pra que fosse colocado em 
apreciação, não foi colocado em apreciação por ninguém, eu gostaria de se fosse votado em 
bloco que se desse destaque ao pedido de informação; Presidente em exercício Vereador 
Felipe Sálvia; a mesa acata, separa o pedido de informação secretário; Secretário Vereador 
Paulo Silva; para votação em bloco, encaminhamento senhor presidente; Presidente em 
exercício Vereador Felipe Sálvia; não disse votação em bloco, ninguém pediu; Secretário 
Vereador Paulo Silva; pra votação em bloco solicito, to solicitando senhor presidente, 
votação em bloco dos demais, fora o requerimento solicitado pelo líder do governo, Vereador 
Cláudio Santos, em destaque o, sim senhor; Presidente em exercício Vereador Felipe 
Sálvia; está em discussão o requerimento verbal do Vereador Paulo Silva que pede para que 
seja votado em bloco os requerimentos menos o pedido de informação, as moções e os 
projetos de lei, está em discussão, está em votação, vereadores favoráveis ao requerimento 
verbal do Vereador Paulo Silva permaneçam como estão os contrários que se manifestem, 
aprovado o requerimento verbal do Vereador Paulo Silva por unanimidade, senhor secretário; 
Secretário Vereador Paulo Silva; votação em bloco dos requerimentos: João Mafalda do 
PSDB nº 2, Jaime Fragoso nº 4 PSDB, Cláudio Santos de nº 5 e o de nº 6 do Vereador 
Cláudio Santos; Presidente em exercício Vereador Felipe Sálvia; está em discussão os 
requerimentos já numerados, nº e o autor, pelo senhor secretário, está em discussão a 
urgência dos requerimentos, está em votação à urgência dos requerimentos, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão os contrários que se manifestem, aprovada a urgência 
por unanimidade, está em discussão agora os requerimentos, com a palavra o Vereador 
Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, colegas vereadores, pessoas 
que ainda participam dessa reunião, nós gostaríamos, rapidamente senhor presidente, falar 
sobre dois requerimentos que nós estamos entrando nessa noite, e acredito que os dois de 
suma importância e esperamos de que seja apenas e tão somente boatos, até aproveitando, 
senhor presidente, a presença ainda na casa de algumas professoras, nós recebemos a 
informação a semana passada de que talvez, por entendimento da governadora do estado, 
ex-deputada Yeda Crusius, que é do PSDB, de que havia um entendimento em acabar com os 
sete centros regionais da UERGS e nós não podíamos de forma alguma aceitar que isso 
possa vir a acontecer até porque fomos um dos que trabalhou bastante no sentido desse 
centro regional vir a carazinho, e dos sete centros regionais que tem no estado apenas um 
centro Regional está aberto e funcionando que é o do município e Carazinho, então não 
estaria fechando os sete centros, estaria fechando apenas um, porque o único que esta em 
atendimento, esta aberto é o posto três da UERGS de Carazinho, isso senhor presidente me 
preocupa porque foi uma empreitada da comunidade de Carazinho, já vem de outro governos, 
principalmente do governo do PT que entendeu que a UERGS devia ser a Universidade 
daqueles que não podem pagar uma universidade particular, muitos que não podem chegar à 
Federal, então via universidade estadual eles conseguiriam ter um ensino de 3º grau, e 
ficamos bastante preocupados, perguntamos inclusive em nosso requerimento de que nós 
ouvimos boatos e tomara, senhor presidente, que permaneçam como boatos, até a 
informação que me repassaram a semana passada é de que provavelmente hoje, eu não tive 
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acesso senhor presidente, de que já era pra estar constando no Diário Oficial o fechamento 
dos sete Centros Regionais da UERGS, isso nos preocupa e por isso estamos enviando esse 
requerimento ao reitor, professor Nelson Boeira, pra que eles nos dê a informação de que isso 
vai realmente acontecer ou não, também senhor presidente outro boato que esperamos seja 
apenas somente boato, e de repente aí os colegas vereadores do PMDB possam, se 
estivessem nos ouvindo, nos dar até alguma, alguma atenção especial, Vereador Adroaldo, 
Vereador Déio, que integram a bancada do PMDB, até tenham talvez interesse, vossa 
excelência, com essa matéria, de...nós ouvimos também, esperamos que seja boato, de que 
devido ao enxugamento da máquina, poderia estar acontecendo o fechamento de algumas 
CREs, pra que fosse acopladas a outras, e dentre essas fechadas estaria a 39ª que tem sede 
em Carazinho, isso tomara que seja boato, nós ouvimos e estamos entrando com 
requerimento a secretária de educação do estado à professora Marisa Abreu, pra que nos 
informe se realmente é interesse ou é intenção do Governo do estado em fazer com que 
algumas CREs sejam fechadas e absorvidas por outras, e se isso não for verdade que nos 
informe se existe uma previsão pra que seja dito, pelo menos pra nós de Carazinho, quem 
será a pessoa que estará à frente da 39ª CRE, eu acho que a comunidade de Carazinho e de 
toda a região já esta mais do que cansada esperando essa informação e nós gostaríamos de 
1º de que não seja fechada, e 2º de que se não for fechada então que nos dê a informação 
referente ao nome da pessoa que vai estar à frente dos trabalhos da 39º Coordenadoria de 
educação que tem sede aqui no município de Carazinho, eu acho senhor presidente que é um 
assunto de suma importância pra essa casa que acabou de discutir com moradores, dizendo 
que há interesse do poder legislativo, pra que sejam resolvidas às questões da comunidade, 
essa é mais uma questão, mais duas questões que eu acho que devem ser vistas com carinho 
por esse poder legislativo, seria isso senhor presidente, senhores vereadores, seriam essas 
as nossas considerações referentes a esse dois requerimentos; Presidente em exercício 
Vereador Felipe Sálvia; continua em discussão os requerimentos senhores vereadores, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação os requerimentos já numerado nº e 
autor pelo senhor secretário, está em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem, aprovado os requerimentos por unanimidade; 
Secretário Vereador Paulo Silva; pedido de informação Vereador Felipe Sálvia e Vereador 
Luiz Leite de Nº 7, que o executivo informe o nº de contemplados do programa bolsa família e 
se possível à relação dos mesmos; Presidente em exercício Vereador Felipe Sálvia; está 
em discussão a urgência do requerimento, está em votação à urgência do requerimento, 
pedido de informações, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovado a urgência por unanimidade, esta em discussão o requerimento, pedido 
de informação, com a palavra o Vereador Luiz Leite, autor; Vereador Luiz Leite; senhor 
presidente, senhores vereadores, platéia que se encontra presente, imprensa, Tio Piska, o 
sentido desse requerimento conforme a gente já havia discutido com o senhor presidente, até 
eu havia comentado com vossa excelência que eu recebi a visita de uma professora alguns 
meses atrás e ela acessou a Internet na minha frente e me mostrou algumas coisas ali que 
geram algumas, algumas inconformidades, e algumas polemica e é nesse sentido que a gente 
está, elaborou esse pedido, para que venha clarear a nós vereadores e também as pessoas 
que interessam que nos pediram que entrasse com esse pedido de informação, para saber da 
real situação que se encontra hoje a bolsa família em Carazinho, então é nesse sentido que a 
gente quer, demais vereadores, estar bem informado de como esta, se existe algum problema 
que possa ser corrigido, se não existe se está tudo OK, não é, então é nesse sentido, pode ter 
certeza de que não há maldade nenhuma nesse pedido de informação, nem politicagem como 
muitas vezes, existe realmente pedidos aí que nos deixam pensando diferente, que é só no 
lado político da coisa não, isso aí é uma realidade, a gente quer obter as informações 
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necessárias até pra que a gente possa repassar as informações corretas as pessoas que nos 
solicitarem, muito obrigado; Presidente em exercício Vereador Felipe Sálvia; continua em 
votação o requerimento, pedido de informações, não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, derrubado o pedido de informações por 5 a 4, rejeitado, questão de ordem 
Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; só pra justificativa de voto, eu juntamente com 
o presidente do PTB, Dr. Vilson Moreira, também o Vereador Vilson Paese, e na oportunidade 
Vereador Ronaldo Nogueira, e eu na condição de cidadão carazinhense, estivemos junto ao 
governo do estado basicamente no órgão que controla e que organiza este programa, onde 
pedimos informações semelhantes a estas que contem o pedido de informação de autoria dos 
senhores vereadores, e a responsável pelo departamento ficou de me remeter uma situação 
totalmente esclarecedora sobre o programa, porque na oportunidade, apesar de esse 
programa ter acesso a todos, até por que está na Internet né, todos tem oportunidade de ver 
os beneficiados, os nomes, mas como havia duvidas e há duvidas ainda, se há possibilidade 
de aumentar o números de pessoas beneficiadas ou não, nós, naquela oportunidade 
estivemos junto ao governo do estado, justamente para tentar viabilizar este programa para 
mais famílias, então estamos até no aguardo, que venha esse retorno de Porto Alegre, 
chegara a essa casa e com certeza o próprio presidente do poder legislativo que então na 
época se fez presente, fará uma colocação a todos os vereadores, isso com certeza será 
motivo até de uma reunião, se verificar alguma falha, ou se verificar alguma possibilidade de 
ser estendido esse programa a mais famílias, e nos ate ouvimos na noite de hoje aqui, a 
Coordenadora do Comitê da Fome zero de que as denuncias deste programa poderão ser 
entregues até aos próprios professores, que aqui estavam, e nós temos, não só nos mas 
qualquer cidadão tem o direito de denunciar quando sabe alguma irregularidade, e também 
então, elas colocaram aqui que o programa não tem condições de atender a todas as famílias, 
que famílias mesmo com renda em condições de se enquadrar não há recurso para todos, 
porque infelizmente o fome zero ficou realmente no discurso, então essa seria a minha 
justificativa de voto, porque entendo que o requerimento hoje não teria o efeito como terá o 
efeito das explicações que virão de Porto Alegre; Vereador Paulo Silva; senhor presidente, 
justificativa do voto senhor presidente, eu gostaria de me manifestar também devido a essas 
informações, e nós recebíamos inclusive com a imprensa a relação de todas as pessoas 
cadastradas no bolsa família e numa conversa que tivemos com o gerente da Caixa 
Econômica Federal, que é o órgão pagador, eu até sugeri a esta casa trazer o órgão pagador 
junto pra também algum esclarecimento com referência, inclusive a alguma impunidade que 
esta acontecendo perante a lei, e a disponibilidade de valores, que é um interesse conjunto 
também, entre secretaria, órgão pagador e também órgão organizador, seria também a 
sugestão que eu daria trazer o responsável pela Caixa Econômica Federal, que é aquele que 
realmente faz o verdadeiro pagamento, ou seja o órgão pagador; Vereador Luiz Leite; 
questão de ordem senhor presidente; Presidente em exercício Vereador Felipe Sálvia; 
questão de ordem Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite; para justificar o meu voto, 
apenas discuti o requerimento mas não justifiquei voto, justificar porque nada melhor do que a 
nossa secretaria de assistência social que controlas no município o cadastramento das 
famílias, nos remeter, que essa era a minha intenção, a realidade hoje do bolsa família em 
Carazinho, governo do estado e outro órgãos, muitas vezes colegas vereadores eles não 
informam com tanta precisão os relatórios e a condição do programa que por mais que seja 
federal mas ele é administrado localmente aqui pela nossa secretaria de assistência social, 
então eu acredito que no meu entendimento, foi rejeitado o requerimento, logicamente isso 
aqui é uma casa democrática, a gente aceita, sem problema nenhum, porém a intenção era de 
saber como é que esta o trabalho da nossa assistência social com respeito ao bolsa família, 
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se estava tudo bem, se não estava, isso quem tem que responder é eles, não é o governo do 
estado, muito obrigado; Presidente em exercício Vereador Felipe Sálvia; passamos agora a 
discussão e a votação das moções; Secretário Vereador Paulo Silva; apenas uma moção 
senhor presidente, do Vereador Josélio Guerra; Presidente em exercício Vereador Felipe 
Sálvia; está em discussão a urgência da moção do Vereador Josélio Guerra, está em votação 
à urgência, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, 
aprovada a urgência por unanimidade, está em discussão a moção, não havendo vereador 
que queira discutir a moção, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem, aprovada a moção por unanimidade, passaremos 
agora a discussão e votação dos projetos de lei; Secretário Vereador Paulo Silva; projeto de 
lei, pra votação em bloco, autor Antonio Azir que dá nova redação ao artigo 1º da lei 5.119 de 
1997, Projeto de lei mesa diretora que autoriza o poder legislativo a firmar convênio com o 
Centro de Integração Empresa Escola – CIEE e dá outras providências, projeto de lei dos 
vereadores Vilson Paese, Luiz Leite e Felipe Sálvia que cria o projeto Câmara.com e dá outras 
providências, parecer da Comissão de Justiça com relação a todos os projetos, para votação 
em bloco senhor presidente, da Comissão de Justiça, presidente Felipe Sálvia e relator, 
Adroaldo De Carli secretário e Paulo Silva Membro, os presentes projetos são constitucionais 
e quanto ao aspecto financeiro nada a opor, parecer de todos os projetos da Comissão de 
Ordem econômica e social, eis que os projetos encontram-se aptos para serem incluídos na 
ordem do dia, de todos projetos, votação em bloco senhor presidente, Vereador Luiz Leite 
presidente e relator, Vereador Josélio Guerra secretário, Vereador Antonio Azir Membro; 
Presidente em exercício Vereador Felipe Sálvia; está em discussão senhores vereadores o 
parecer da Comissão de Justiça dos três projetos de lei já numerado nº e o autor e a ementa 
pelo senhor secretário, está em discussão os projetos de lei, primeiramente o parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças, está em votação o parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças dos três projetos de lei, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários que se manifestem, aprovado o parecer da Comissão de Justiça e Finanças por 
unanimidade, está em discussão o parecer da Comissão de Ordem econômica e social dos 
três projetos de lei, não havendo vereador que queira discutir os pareceres, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, 
aprovado o parecer da ordem econômica e social dos três projetos de lei por unanimidade, 
esta em discussão os projetos de lei agora, os três, está em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovados os três projetos de lei 
por unanimidade, nada mais havendo a tratar senhores vereadores e sob a proteção de Deus; 
pra questão de ordem Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos; senhor 
presidente até porque é de suma importância a questão de ordem, como na última quinta-feira 
nós havíamos falado na tribuna com relação a alguns problemas de Interesse da comunidade 
de Carazinho e colocando a disposição dos vereadores que quisessem participar nós 
agendamos na próxima quinta-feira as 14:00 H uma reunião com o Coronel Edson Ferreira 
Alves, Comandante Geral da Brigada Militar pra que nós pudéssemos discutir da questão da 
transformação de grupo para pelotão ambiental aqui em Carazinho, temos essa reunião e 
gostaríamos de que, no mínimo, se pudesse, um vereador de cada partido pudesse 
representar ou se houver mais interesse de outro vereadores, quantos vereadores quiserem o 
convite está feito, também nós vamos ter uma reunião às 9 horas da manhã, ainda de quinta-
feira, com o Dr. Jorge Alberto Ias, ele que o novo liquidante da COHAB, e que vai estar 
aguardando os vereadores pra conversar sobre algumas áreas da COHAB que ainda existem 
aqui dentro do município de Carazinho, estamos aguardando Senhor presidente a 
confirmação, mas também, ou na quinta-feira ou na sexta-feira, estamos esperando a 
confirmação pra sermos recebidos pelo superintendente da SUSEPE, DR. Sergio Fortes, pra 
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que a gente possa também conversar sobre a questão do albergue do presídio estadual de 
Carazinho, então nós gostaríamos d confirmar com os vereadores que se quisessem fazer 
presente, na quinta-feira já temos essas duas audiências marcadas e estamos aguardando a 
audiência, apenas o horário, para fazermos com o superintendente da SUSEPE, seria isso 
senhor presidente, então pra colocar aos vereadores que queiram e tenham interesse pra 
participar das reuniões; Presidente em exercício Vereador Felipe Sálvia; a mesa acata o 
pedido, já com as reuniões agendadas, e libera os vereadores para fazer esse trabalho na 
cidade de Porto Alegre, fica liberados os vereadores que queiram ir, e nada mais havendo a 
tratar, mais uma vez, e sob a proteção de Deus declaro encerrada a presente reunião e 
convoco os senhores vereadores pra próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 
05/03/2007 às 19:15 horas, eu alerto os senhores vereadores que as duas da tarde haverá 
uma reunião aqui com brigada militar, policia civil com várias entidades, ACIC, CDL, reunião 
essa sobre segurança pública, dia 05 as 14:00 horas, ficam convidados todos os vereadores, 
está encerrada a reunião. 
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