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Ata da Reunião Ordinária do dia 12 de março de 2007.......Ata 12 
  
 
Presidente Vereador Vilson Paese; Havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus declaro 
aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal do dia 12/03/2007 e convido o 
Vereador Felipe Sálvia, para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e a solicito que todos que 
ficamos em pé; Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em apreciação a Ata da reunião 
ordinária realizada no dia 05/03/2007, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por 
unanimidade, convido o senhor secretário para fazer, senhor secretário hoje Adroaldo De Carli 
exercendo, uma satisfação Adroaldo trabalhar do seu lado nosso ex-presidente também da casa para 
fazer  a leitura  da convocação do Vereador suplente Marcos Soares; Secretário Vereador Adroaldo 
De Carli; Convocação. Prezado senhor: pelo presente estamos convocando vossa senhoria para 
assumir na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 12/03/2007, tendo em vista pedido de licença do 
vereador Paulo Silva, por motivo de saúde, conforme dispõe Regimento interno, art. 11, inciso II, 
alínea e desta casa. Sem outro motivo, colhemos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada 
estima e distinta consideração. Atenciosamente. Vereador Vilson Paese, Presidente; Presidente 
Vereador Vilson Paese; solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente da presente 
reunião; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; expediente da reunião dia 12/03/2007: Of. 034/07 
do Executivo Municipal, encaminha pedido de prorrogação de prazo relativo ao pedido de informação 
OP 027/07; Of. 035/07 do Executivo Municipal, encaminha projeto de lei n° 023/07, o qual dispõe 
sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – Conselho do FUNDEB, para apreciação sob regime de urgência; Of. 036/07 do Executivo 
Municipal, encaminha projeto de lei n° 024/07, o qual autoriza abertura de credito especial no 
orçamento de 2007, no valor de R$ 36.630,00, para apreciação sob regime de urgência; Of. 037/07 
do Executivo Municipal, encaminha projeto de lei n° 025/07, o qual autoriza abertura de credito 
especial no orçamento de 2007,  no valor de R$ 8.000,00, para apreciação sob regime de urgência; 
Of. 038/07 do Executivo Municipal, encaminha projeto de lei n° 026/07, o qual transfere 
departamentos e altera redação de secretarias municipais, para apreciação sob regime de urgência; 
Projeto de lei de autoria do vereador Felipe Sálvia, que institui o programa municipal de agricultura 
urbana, que consiste no cultivo de hortaliças, frutas e outros alimentos, plantas medicinais, 
ornamentais e para a produção de mudas, mediante o aproveitamento de terrenos dominicais ociosos 
do município e de terrenos particulares ociosos cedidos temporariamente por seus proprietários; 
Emenda modificativa ao art.11 da lei orgânica do município de carazinho de autoria da mesa diretora; 
Projeto de lei de autoria do vereador Adroaldo de Carli, o qual autoriza a alienação de área do Distrito 
Industrial de Carazinho; Of. 001/07 da Câmara Municipal de Lagoa dos 3 Cantos, informa a 
composição da nova mesa diretora; Of. 006/07 da Assembléia legislativa para participar das 
atividades de interiorização que realizar-se-á dia 15 de março em Não me Toque; Convite da 
UVERGS, para o 45° Congresso estadual de vereadores, assessores, servidores e técnicos 
legislativos de Câmaras do RS, a realizar-se de 28 a 30 de março em Porto Alegre RS; Comunicado 
do Ministério da Educação, informando a liberação de Recursos Financeiros do Fundo Nacional; 
Aviso do Ministério da Educação comunicando convenio celebrado n° 816579/2006; Comunicado do 
Ministério da Saúde, informando a liberação de Recursos Financeiros do Fundo Nacional; 
Correspondência do Dep. Federal Doutor Basegio, se colocando a disposição  para parceria solidária 
nos interesses gaúchos; Correspondência do Dep. Pedro Pereira, se colocando a disposição com sua 
equipe de trabalho sempre que necessário; Correspondência da FESISMERS, notificando a 
Presidente da Câmara para que realize o desconto e recolhimento da Contribuição Sindical 
Obrigatória; Correspondência do Ministério Público, convidando para inauguração da Sede em 



 2 

Carazinho a realizar-se dia 21 de março; seria isso senhor presidente; Presidente Vereador Vilson 
Paese; queremos também registrar e agradecer a presença das professoras do CMEP que aqui 
estão, também hoje a família Schuster & Medeiros que será homenageada recebendo 
merecidamente com requerimento, pelo autor do requerimento e pedido desta placa, Vereador 
Cláudio Santos, aprovado por todos os vereadores, queremos registrar então a presença do Osvaldo 
Schuster, Fátima Schuster, João Schuster, Gilberto Medeiros, sua esposa também, do João também 
a sua esposa, do Ricardo Ludwig, Cidônio Cassol, Cidônio Cassol que é cunhado e senhor secretário 
convido vossa excelência para fazer a leitura das indicações apresentadas pelos vereadores dessa 
casa; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; Indicações: 427/250/07, solicitação de trabalhos de 
asfaltamento, Vereador Marcos Soares; 428/251/07, realização de serviços de melhorias, como 
patrolamento e cascalhamento no Beco da Gonçalves Ledo, Vereador Marcos Soares, 429/252/07, 
solicita colocação de tubos, na rua Fortaleza, Vereador Marcos Soares, 430/253/07, solicita 
colocação de tubos na rua Albino Feldmann, Vereador Marcos Soares, 431/254/07, Vereador Marcos 
Soares, 432/255/07, solicita a realização de serviços de capina e limpeza nas ruas Caçapava e 
Cuiabá, Vereador Marcos Soares, 433/256/07, solicita trabalhos de limpeza e capina no bairro 
Camaquã, ruas Buenos Ayres e Uruguai, Vereador Marcos Soares, 434/257/07, solicita realização 
operação tapa buracos na Avenida São Bento, Vereador Marcos Soares, 435/258/07, O Vereador 
abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio 
ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de 
reparos na pavimentação asfáltica da rua Vitória, no bairro Floresta; determine a Secretaria de Obras 
que execute trabalhos de limpeza e canalização na Rua Minuanos, bairro Santa Terezinha; determine 
a Secretaria de Obras que execute trabalhos de patrolamento, cascalhamento, limpeza e posterior 
pavimentação na rua Piauí, no bairro Oriental; determine a Secretaria de Obras que execute 
trabalhos de reparos no calçamento da rua Tiradentes, no bairro Santo Antônio; determine a 
Secretaria de Obras que execute trabalhos de limpeza, patrolamento e cascalhamento da rua Arthur 
J. Arnold, no bairro Floresta; determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos na 
pavimentação asfáltica da rua Fernando Ferrari, no bairro Conceição; determine a Secretaria de 
Obras que execute trabalhos de patrolamento e limpeza as margens da rua Selbach, no bairro Fey; 
determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos na rua Pedro B. Junges e demais 
ruas do bairro Dileta; determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos no 
calçamento da rua Zeno Peruzzo, no bairro Sommer; 436/259/07, Para que a Secretaria de obras 
realize trabalhos de conserto de dois buracos no asfalto da Aparecida próxima ao número 181 e 
próxima à empresa Schuster e Medeiros no bairro Operário; 437/260/07, Para que a Secretaria de 
obras realize trabalhos de conserto de três buracos no asfalto da rua Antônio Vargas próxima à 
esquina com a rua Almirante Tamandaré, ao número 1465 e ao 1543 no bairro Loeff, seguem fotos 
do local; 438/261/07, Para que a Secretaria de obras realize trabalhos de limpeza nas margens da 
rua Antônio Vargas no bairro Loeff e posteriormente a execução de passeio pavimentado, pois a 
mesma não possui calçadas e os pedestres utilizam à pista para locomoção, deixando-os expostos 
ao risco de atropelamento, seguem fotos em anexo; 439/262/07, Para que a Secretaria de obras 
realize trabalhos de conserto de buraco no asfalto da rua Expedicionário Claudino Pinheiro ao lado do 
banco Bradesco no centro da cidade, seguem fotos em anexo; 440/263/07, Para que a Secretaria de 
obras realize trabalhos de limpeza de terreno localizado na rua Astério Canuto de Souza ao lado do 
número 97 no bairro Alvorada; 441/264/07, solicitação de trabalhos de conserto de buracos em 
asfalto, Vereador Antonio Azir; 442/265/07, Solicitando a Secretaria de Obras a realização de limpeza 
e operação tapa buracos nas ruas do Distrito Industrial, Vereador Jaime Fragoso; 443/266/07, 
Solicitando a Secretaria de Obras a realização de patrolamento, ensaibramento e compactação da 
Lapa, B. Winckler, Vereador Jaime Fragoso; 444/267/07, Solicitando ao Departamento de Trânsito a 
construção de redutor de velocidade tipo quebra-molas na Rua Minuanos próximo a Rua Xavantes, B. 
Conceição, Vereador Jaime Fragoso; 445/268/07, Solicitando a Secretaria de Obras a realização de 
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patrolamento, ensaibramento e compactação da Rua Félix Guerra, B. Winckler, Vereador Jaime 
Fragoso; 446/269/07, reiterando a solicitação para que o setor competente instale, ou um redutor de 
velocidade ou um quebra-molas, ou até viabilize a construção de uma rótula no entroncamento entre 
as ruas Silva Jardim, Mato Grosso e Travessa Oriental, Vereador Felipe Sálvia; 447/270/07, 
Solicitamos ao Executivo Municipal que providencie com imediata urgência o repasse do valor 
correspondente ao vale-alimentação dos agentes municipais de saúde, referente ao período de 
janeiro de 2005 a abril de 2006, bem como o valor correto do vale alimentação que teve reajuste em 
janeiro de 2007, Vereador Felipe Sálvia; 448/271/07, Sugerindo ao Executivo Municipal que 
providencie com imediata urgência a entrega dos cartões do “bolsa família” que ainda não foram 
retirados pelos usuários, Vereador Felipe Sálvia; 449/272/07, Solicita para que a Secretaria de Obras 
realize melhorias no asfalto e tapa buracos em toda extensão da Rua Senador Salgado Filho Bairros 
Conceição e São Jorge, Vereador Adroaldo De Carli; 450/273/07, solicita para que a secretaria de 
obras realize trabalho de patrolamento, cascalhamento e tapa buracos em toda extensão da rua Félix 
Guerra, Bairro Operário, Vereador Adroaldo De Carli; 452/274/07,  Solicita para que a Secretaria de 
Obras realize visita na rua Rufino Leal esquina com a rua Barão de Antonina, Bairro Sommer, para 
que sejam tomadas as devidas providências sobre as melhorias do trecho de calçamento da rua, 
Vereador Adroaldo De Carli; 452/275/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize a limpeza da 
rua General Câmara, próximo ao n° 263, Bairro Vargas, Vereador Adroaldo De Carli; 453/276/07, 
Solicita para o Executivo Municipal, que notifique o proprietário do terreno localizado na rua Bento 
Gonçalves, atrás do prédio da antiga CRT, Bairro Centro para que seja feita a limpeza do mesmo, 
Vereador Adroaldo De Carli; 454/277/07, O vereador abaixo assinado solicita que após lida em 
plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado ofício solicitando ao Executivo Municipal que 
determine a Secretaria de Obras que realize as obras abaixo relacionadas: Ratificando a solicitação 
para que a Rua Nenê de Sassi no Bairro Oriental seja imediatamente calçada, devido às dificuldades 
encontradas pelos moradores do local, com lama ou poeira, Solicitando reparos urgentes nos asfalto 
da Avenida Pátria, em vários pontos de sua extensão, devido à quantidade de buracos existentes 
nesta via, causando transtornos e danos aos veículos que por lá transitam, Pavimentação asfáltica na 
Rua João Neri Domingos, Bairro Ouro Preto, pois a mesma encontra-se sem condições de tráfego, 
estando o calçamento bastante irregular. Também solicitamos maior iluminação para esta rua, 
conforme reivindicação dos próprios moradores; Vereador Vilson Paese; 455/278/07, solicita a 
secretaria de obras para que realize a compactação em várias ruas do bairro Fey, Vereador Cláudio 
Santos; 456/282/07, solicita ao poder executivo que determine ao setor competente para que o 
mesmo tape um buraco na rua Barão do Triunfo esquina com Alexandre da Motta, Vereador Cláudio 
Santos; 457/280/07, solicita a sec. de obras para que o mesmo realize uma operação tapa-buracos 
ao longo da Avenida Pátria, Vereador Cláudio Santos; 458/281/07, solicitando que sejam efetuadas 
melhorias no trecho de calçamento da rua Antonio José Barlette, Vereador João Mafalda; 459/282/07, 
solicitando que sejam efetuados reparos em alguns trechos de calçamento da rua MARCÍLIO Dias, 
Vereador João Mafalda; 460/283/07, O vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e 
deferida na forma regimental, seja enviado ofício solicitando ao Executivo Municipal que determine a 
Secretaria de Obras que realize as obras abaixo relacionadas: Ratificando a solicitação para que a 
Rua Nenê de Sassi no Bairro Oriental seja imediatamente calçada, devido às dificuldades 
encontradas pelos moradores do local, com lama ou poeira. Solicitando reparos urgentes nos asfalto 
da Avenida Pátria, em vários pontos de sua extensão, devido à quantidade de buracos existentes 
nesta via, causando transtornos e danos aos veículos que por lá transitam. Pavimentação asfáltica na 
Rua João Neri Domingos, Bairro Ouro Preto, pois a mesma encontra-se sem condições de tráfego, 
estando o calçamento bastante irregular. Também solicitamos maior iluminação para esta rua, 
conforme reivindicação dos próprios moradores. Vereador Vilson Paese; 461/284/07, solicitando a 
secretaria de obras a realização de canalização e ensaibramento nas ruas Beco do Cuiabá, Vereador 
Jaime Fragoso, Vereador Adroaldo De Carli, Vereador Luiz Leite; 462/285/07, solicitando a secretaria 
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de obras a realização de limpeza do lixão a céu aberto na Travessa Vitória, Vereador Jaime Fragoso, 
Vereador Adroaldo De Carli, Vereador Luiz Leite; 463/286/07, solicitando a secretaria de obras a 
realização de limpeza nas ruas do Bairro Vargas, Vereador Jaime Fragoso, Vereador Adroaldo De 
Carli, Vereador Luiz Leite; seriam essas as indicações senhor presidente; Presidente Vereador 
Vilson Paese; secretário, antes que o secretário faça as leituras dos requerimentos, senhores 
vereadores realmente apresentaram um número expressivo de indicações que nos mostra que 
realmente temos que melhorar as nossas ruas da nossa cidade e outros pedidos aí, mas eu solicito 
ao Adroaldo, secretário, que faça a leitura então dos requerimentos; Secretário Vereador Adroaldo 
De Carli; requerimentos apresentados pelos senhores vereadores: 464/074/07, solicita na forma 
regimental, que depois de aprovado em plenário, seja registrado em Ata e oficiado ao Senhor 
Deolindo Capitânio, Diretor da Empresa Glória de Transportes Urbanos Ltda, solicitando que o 
mesmo atenda a reivindicação dos moradores do Bairro Oriental, que solicitam que uma das paradas 
de ônibus da Rua João Batista Wedi, seja transferida para frente do número 46 desta rua, Vereador 
Vilson Paese; 465/075/07, solicita na forma regimental, que logo após ouvido em  plenário, seja 
enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sr. Oscar Oliveira da 
Silva (Oscarzinho  BB), pelo seu falecimento ocorrido no dia 28 de fevereiro de 2007 na cidade de 
Balneário Camboriu - SC, os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, Vereador 
Adroaldo De Carli; 466/076/07, requer na forma regimental, que após aprovado em plenário, seja 
enviado oficio a Empresa Glória de Transportes para que estude a possibilidade de desenvolver  um 
convênio com as universidades de nossa cidade criando postos de venda de vale transporte nas 
livrarias e secretarias das universidades.Visando facilitar a compra dos mesmos diferenciando os 
pontos de venda nas universidades. Sendo que atualmente os usuários só têm um posto de venda e 
é distante para muitas pessoas que utilizam o mesmo. Poderiam efetuar a compra dos vales ao 
mesmo tempo em que compram materiais didáticos e pagam suas mensalidades, Vereador Adroaldo 
De Carli; 467/077/07, requer na forma regimental, que após aprovado em plenário, seja enviado oficio 
ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine a Secretaria Municipal de Obras, que remeta a esta 
Casa as informações que segue: Quais os motivos que estão levando a Secretaria Municipal de 
Obras a não executar os trabalhos de reparação nas ruas do bairro Dileta, tais como Antônio Pasin, 
Honorato Picini, Manuel Notare e Pedro Hungs, que encontram-se em péssimo estado de 
conservação, Vereador Luiz Leite; 468/078/07, requerem  na forma regimental, que após aprovado 
em plenário, seja enviado ofício a EMPRESA GLÓRIA, Empresa prestadora do serviço de transporte 
coletivo, solicitando a realização de estudos com a finalidade de implantar uma nova linha de ônibus 
para o B. Brandina ou ampliar  linha do B. Floresta com circulação do coletivo urbano pela Rua 
Travessa Vitória, B. Brandina, atendendo a reivindicação dos moradores do referido Bairro, Vereador 
Jaime Fragoso, Vereador Adroaldo De Carli, Vereador Luiz Leite; 469/079/07, requerem  na forma 
regimental, que após aprovado em plenário, seja registrado em Ata e oficiado a ELETROCAR, 
Centrais Elétricas de Carazinho, solicitando a retirada de postes e fiação de energia elétrica que 
passa por cima das residências localizadas na Travessa Ipiranga, B. Vargas em atenção à solicitação 
dos moradores do local, Vereador Jaime Fragoso, Vereador Adroaldo De Carli, Vereador Luiz Leite; 
470/080/07, requerem  na forma regimental, que após aprovado em plenário, seja registrado em Ata e 
oficiado a Agência  Brasil Telecom, solicitando a instalação  de um telefone público na Rua Travessa 
Vitória, B. Brandina, atendendo solicitação dos moradores do referido bairro que necessitam desta 
benfeitoria, Vereador Jaime Fragoso, Vereador Adroaldo De Carli, Vereador Luiz Leite; 471/081/07, 
solicita que seja enviado oficio ao secretário de obras Adair Bonaldi Flores, convidando para 
comparecer à Casa Legislativa, Vereador Antonio Azir; são os requerimentos apresentados senhor 
presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; senhor secretário, solicito a vossa excelência que faça 
a leitura das moções; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; moções apresentadas pelos senhores 
vereadores: 472/050/07, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício de congratulações a Direção, funcionários e alunos do COLÉGIO LA 
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SALLE, parabenizando  pelos  70 anos de fundação desta entidade educacional, comemorado no dia 
07 do corrente, manifestando nosso reconhecimento da grande contribuição que ao longo dos anos 
para o crescimento de Carazinho, Vereador Jaime Fragoso; 473/051/07, solicita na forma regimental, 
que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a 
Senhora Eloísa de Ávila, Diretora do Colégio La Salle, extensivo a todos os professores, funcionários, 
pais e alunos, por ocasião das comemorações alusivas aos 70 anos desta entidade educacional. A 
todos nossos mais sinceros agradecimentos pelos serviços prestados a nossa comunidade, com 
tanta responsabilidade e competência. Vereador Vilson Paese; 474/052/07, O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício parabenizando o Ex-Governador do Estado do Rio Grande do Sul,  pelo recebimento do Prêmio 
Semente de Ouro. A solenidade de entrega do prêmio acontecerá no próximo dia 15 de março de 
2007, às 17:00 horas no Auditório Central da Expodireto Cotrijal, localizado no parque da feira no 
município de Não-Me-Toque. A homenagem visa reconhecer pessoas que contribuíram de alguma 
maneira para a realização e para a projeção da Expodireto Cotrijal, na pessoa do Senhor GERMANO 
RIGOTTO  desejamos sucesso a todos , Vereador Adroaldo De Carli; 475/053/07, solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a 
empresa  GRAZZIOTIN S.A., localizada na Avenida Flores da Cunha, 2299 na cidade de Carazinho,  
pela quarta vez  recebe o  Prêmio  de 1° lugar de Gestão de Pessoas do ano de 2006 . Esta 
premiação é o resultado das políticas de gestão de pessoas que são construídas ao longo dos 56 
anos de existência do Grazziotin. A homenagem visa reconhecer os valores da empresa combinam 
com os dos funcionários, no caso, transparência, ética, oportunidade e honestidade, eles se sentem 
felizes, porque estão dentro de uma companhia que pensa como eles, na pessoa do Senhor Diretor 
de Recursos Humanos Sebastião Vorlei Barbosa e funcionários  desejamos sucesso a todos, 
Vereador Adroaldo De Carli; 476/054/07, solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Secretaria de Habitação e Assistência 
Social e Prefeitura Municipal de Carazinho , localizada na Avenida Flores da Cunha, 1241 no 
município de Carazinho. Pela comemoração do Dia Internacional da Mulher. O evento contou com 
música ao vivo e diversos serviços gratuitos a todas mulheres presentes, visando promover a saúde 
mental e a qualidade de vida. Evento realizado no dia 08 de março de 2007 na Praça Albino 
Hillebrand, desejamos sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 477/055/07, solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o 
Conselho Social das Centrais Elétricas de Carazinho - ELETROCAR , localizada na Avenida Flores 
da Cunha, 1246 no município de Carazinho. Pela doação de 05 (cinco) cadeiras de roda profissionais 
da linha Top Sport aos atletas de Carazinho que praticam o esporte basquete em cadeiras de rodas. 
Entrega realizada no dia 07 de março de 2007 no ginásio de esportes do Colégio Notre Dame 
Aparecida, desejamos sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 478/056/07, O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício parabenizando a Empresa LOPESTUR Lopes Turismo e Transporte Ltda , localizada na 
Rodovia Pres. Kennedy BR 386 – Km 173 no município de Carazinho. Pelo lançamento da mais nova 
aquisição de sua frota: O ônibus modelo 2007, panorâmico de luxo, Irizar Century, chassi Mercedes 
Benz O 500 RSD, que ocorreu no dia 08 de março de 2007 no salão de eventos do Hotel Plaza Sul, 
desejamos sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli;  seriam essas moções senhor presidente; 
Presidente Vereador Vilson Paese; após a leitura das indicações, requerimentos e moções, 
passamos então a entrega da comenda que por proposição do Vereador Cláudio Santos, deferido na 
reunião do dia 22/02/2007, passamos a entrega da comenda em homenagem à empresa 
carazinhense, Schuster & Medeiros, eu quero solicitar então ao secretário que proceda a leitura do 
requerimento que  ensejou a concessão da comenda; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; 
requerimento à mesa diretora: O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após à 
aprovação do plenário à Mesa Diretora realize na reunião do próximo dia 05 do mês de março a 
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entrega de uma Placa em homenagem a Empresa SHUSTER MEDEIROS pela passagem dos seus 
50 anos estabelecidos em Carazinho, que ocorreu em 04 de Outubro de 2006. Justificativa: Por tudo 
o que foi feito e certamente ainda será por esta empresa em nosso município, entendo que seria a 
forma  mais justa de reconhecimento deste Poder, realizando esta Sessão Solene, Vereador Cláudio 
Santos;  Presidente Vereador Vilson Paese; solicitamos aos líderes de bancada que conduzam até 
a mesa dos trabalhos o homenageado Osvaldo Schuster, para que receba do autor do requerimento 
à comenda, por gentileza os lideres de bancada, solicitamos então ao Osvaldo, depois da fotografia, 
da foto, do registro, que compareça até aqui na frente, solicitamos ao autor do requerimento o 
Vereador Cláudio Santos que proceda a entrega da placa comemorativa aos 50 anos da Empresa 
Schuster & Medeiros, pergunto ao seu Osvaldo se quer fazer uso da palavra, ou algum representante 
da família que queira falar em nome da família nós colocamos, é, é antes de usar a palavra então 
solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos dizeres da placa; Secretário Vereador Adroaldo 
De Carli; Ao Schuster & Medeiros e cia ltda. Homenagem do Poder Legislativo de Carazinho pelos 
50 anos de atividade comercial em nosso município e o reconhecimento da Câmara Municipal de 
Carazinho pela relevante contribuição ao crescimento sócio-econômico de Carazinho, Carazinho 
05/03/2007 Câmara Municipal de Carazinho; Presidente Vereador Vilson Paese; está com a 
palavra então senhor Osvaldo, representando realmente a grande família Medeiros por todo, O 
Schuster & Medeiros, por todo o trabalho, por tudo que representa em nossa comunidade, tem a 
palavra; Senhor Osvaldo Schuster; Boa noite a todos, quero saudar o Senhor Vereador Vilson 
Paese, presidente da Câmara de vereadores de Carazinho, a todos os vereadores, demais 
autoridade, imprensa, senhoras e senhores, e dizer que ficamos muito felizes em receber esta 
homenagem do Poder Legislativo, por proposição do Vereador Cláudio Santos, e aprovado por 
unanimidade pelos demais vereadores. Nossa empresa foi fundada no dia 04/10/1956, por Oswaldo 
Schuster & Cia Ltda, logo foi admitido na sociedade o Sr. Carlos Medeiros e nos anos seguintes 
tiveram ingresso o João Schuster e o Gilberto Medeiros. Inicialmente a empresa tinha como atividade 
principal à fabricação de carrocerias de madeiras para caminhões e portas e janelas de madeira. No 
ano de 1966 a empresa mudou-se para o endereço atual dando inicio ao comércio de tintas, materiais 
de construção, ferragens, ferramentas e outros. Hoje possui duas lojas em Carazinho, sendo 
referencial regional no setor. Em 50 anos, muitos avanços aconteceram em todas as áreas, em 
construção e acabamento não foi diferente. Crescemos acompanhando estes processos de melhoria, 
revendendo as melhores marcas existentes no mercado, sempre investindo tempo e esforços em 
nome de sua missão maior: “atender com qualidade e confiabilidade a todos os clientes”. Temos a 
certeza que nossa empresa contribui e continuará contribuindo para o desenvolvimento de nosso 
município, seja por meio de impostos ou ações sociais. Quero fazer um agradecimento especial aos 
meus sócios, o Sr. Medeiros, ao João e ao Gilberto, que por durante todos estes anos termos 
conseguido driblar as crises, aos altos e baixos da economia de nosso país e região. Agradecer a 
todos os nossos colaboradores (funcionários), aqueles que continuam trabalhando na empresa e a 
todos que trabalharam nela. Hoje trabalham na empresa em torno de 50 pessoas. Para encerrar, 
quero agradecer mais uma vez esta casa pela homenagem, e dizer que se Deus permitir nossa 
empresa vai continuar com suas atividades por muitos anos em nossa cidade, com isso dando 
empregos e colaborando para o desenvolvimento de Carazinho que gostamos demais. E viva 
Carazinho. Obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; queremos então, na condição de 
presidente, em nome desse poder agradecer mais uma vez a essa empresa, dizer que o Vereador 
Cláudio Santos foi feliz quando apresentou o requerimento e esta casa entendeu que por questão de 
justiça o poder legislativo reconhece  o trabalho prestado por 50 anos em Carazinho, queremos 
então, o Poder Legislativo desejar Schuster & Medeiros, sucesso e continue por muitos e muitos anos 
e nós sabemos que hoje a carga tributária é muito grande e só permanecem no mercado pessoas 
que realmente, e o Schuster colocou com propriedade os períodos que passaram dificuldade nessa 
trajetória que quantas empresas que abrem e não permanecem nenhum ano e a Schuster ta aí há 50 
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anos, então realmente estão de parabéns e esse poder nada faz do que reconhecer, parabenizamos 
então e queremos desejar a vocês, mais algumas centenas de anos no mercado, que continuem 
fazendo a história de Carazinho, se Carazinho com 76 anos agora esses dias, nós estávamos no La 
salle é 70 anos, todas essas empresas fazem a história do nosso Carazinho, parabéns para vocês e 
queremos convidar a família então, a vocês que permaneçam, se assim quiserem, no grande 
expediente que os vereadores vão usar da palavra e certamente também vão dirigir as palavras à 
empresa, mas fiquem muito à vontade para permanecer se não tiverem outros compromissos, e 
solicito então aos lideres de bancada se faremos intervalo regimental, até por que estamos adiantado 
da hora, ou se tocaremos já para o grande expediente? Com a concordância? Bancada do PSDB? 
Líder da bancada Jaime Fragoso; Vereador Jaime Fragoso; suprimimos; Presidente Vereador 
Vilson Paese; bancada do PDT? Vereador Luiz Leite? Vereador Luiz Leite; concordamos; 
Presidente Vereador Vilson Paese; bancada do PMDB? Vereador Déio? Presidente Vereador 
Vilson Paese; com a concordância dos lideres de bancada está suprimido o intervalo regimental, e 
passaremos então, de imediato ao grande expediente, com a palavra o partido do PTB, que é o 
primeiro Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores vereadores, 
Deputado Oswaldo Biolchi que se faz presente na casa, Presidente do PMDB, Romano Guerra, a 
imprensa, a família Schuster & Medeiros que recebe homenagem desse Poder Legislativo, enfim a 
todas as pessoas presentes, funcionários a nossa saudação, não poderíamos deixar de ressaltar a 
importância da Empresa Schuster & Medeiros para Carazinho, nos dias de hoje, onde a maioria das 
empresas não completam cinco anos de existência, uma empresa que completa 50 anos, realmente é 
motivo de orgulho para o nosso município, parabenizo a iniciativa do Vereador Cláudio Santos pela 
brilhante idéia de sugerir a esta casa em homenagear essa empresa, que tanto tem contribuído para 
o desenvolvimento, para o Progresso e para o crescimento de Carazinho, gerando emprego, gerando 
renda para o nosso município, desejamos a Schuster & Medeiros muitos e muitos anos de existência, 
quem ganhará com isso não são somente os sócios, os diretores, mas sim toda a nossa comunidade, 
nós temos um assunto que não poderíamos nos furtar de entrar em detalhes, até devido à escassez 
do tempo, nós teremos mais tempo para explicar para a nossa comunidade, em nome do PTB eu 
preciso deixar registrado a nossa surpresa com a nota lançada na imprensa no último sábado pelo 
PDT, partido o qual muito nós prezamos, partido que reconhecemos tudo que já fez em Carazinho, 
pelas lideranças que possui, e pelo trabalho também realizado nesta casa, mas ficamos surpresos da 
maneira como o PTB foi cobrado, queremos deixar bem claro a todos que aqui estão, de que o PTB 
cumpriu com todos os compromissos assumidos com o PDT, iniciamos juntos uma trajetória para 
concorrer a majoritária no município nas eleições de 2004, fomos do inicio ao final juntos, mesmo 
atravessando por muitas dificuldades e superando muitas adversidades, nosso projeto não foi 
vitorioso, mas caímos de pé, depois disso formamos uma aliança para fazermos parte da mesa 
diretora da Câmara Municipal, aliança está onde o PTB ajudou a eleger ao Felipe Sálvia, e 
atualmente o Vereador Vilson Paese, então até esse momento o PTB cumpriu com seus 
compromissos, e se existe algum outro compromisso que o PTB não cumpriu eu exijo que seja 
exibido, que seja dito, porque em momento algum nós nos atrelamos ou firmamos alguns 
compromissos em termos de conduta em plenário, em termos de votação em plenário, isso ficou 
muito claro e os vereadores do PDT que aqui estão sabem muito bem disso e com certeza terão a 
hombridade de confirmarem o que aqui estou dizendo, o que aconteceu e acontece muito na política, 
não somente em Carazinho mas a nível estadual, federal e porque não dizer a nível de mundo, a 
dinâmica faz com que muitas vezes alguém escolha caminhos diferentes, temos exemplo aqui do 
próprio PMDB que ajudou o PSDB a ganhar a eleição e caminhando junto por algum tempo, resolveu 
trilhar o seu próprio caminho, se separa do PSDB, porque provavelmente achou que essa seria a sua 
melhor alternativa, e nós temos que respeitar isso, temos que respeitar as decisões partidárias, as 
decisões dos parlamentares, nós não podemos interferir nas decisões dos outros partidos, então nós 
estranhamos e achamos até deselegante, de que nos cobrem nosso posicionamento, como partido, 
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nós devemos sim explicação a nossa executiva, ao nosso diretório, e aos nossos eleitores, mas 
jamais poderemos estar subordinados a qualquer partido que seja, para nos dizer quais as condutas 
a serem adotadas, e o argumento utilizado de que estaríamos obstruindo os pedidos de informações, 
não procede, até porque em lugar dos pedidos de informações nós sugerimos de que as pessoas 
fossem convocadas e viesses a esta casa prestar esclarecimento de todas as informações que se 
fizessem necessárias, inclusive com sugestões dos nobres vereadores, e isto não foi aceito, então 
quero repetir mais uma vez, só pra concluir senhor presidente, o tempo é escasso e o assunto é 
complexo, terei que usar outras vezes para me pronunciar na tribuna para dizer mais uma vez que 
respeito à decisão do PDT, admiro muitas pessoas do quadro partidário do PDT, assim como todos 
os partidos de Carazinho, mas o que nós precisamos é ter independência e respeitar as decisões de 
cada partido e de cada parlamentar, desculpe o tempo senhor presidente, na próxima reunião a gente 
estará tecendo mais alguns comentários, obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese;  antes do 
próximo vereador queremos registrar a presença aqui então do Deputado Osvaldo Biolchi, também 
do amigo Zeca, do professor Savof, presidente Romano do partido PMDB, ao nosso amigo Jorge, ao 
professor Osmar e também ao Silveira, também registrar a presença do Pisca da rádio Comunitária, 
ao nosso amigo Gilmar da Rádio Gazeta e dizer que o grande expediente tá sendo transmitido pela 
rádio Gazeta, passamos então de imediato, desculpe Vereador Cláudio Santos, por nós fazer esses 
cumprimentos antes que Vossa Excelência use da tribuna mas passamos então de imediato a 
palavra ao Vereador Cláudio Santos, para fazer seu pronunciamento na tribuna da casa; Vereador 
Cláudio Santos; senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da rádio Gazeta, gostaríamos de 
cumprimentar Serginho, Tio Pisca, Deputado Osvaldo Biolchi, Gilmar, presidente Romano do PMDB, 
Presidente Moreira do PDT, família Schuster & Medeiros, professores, profissionais que vem a essa 
casa buscar aprovação de projetos de vosso interesse, enfim a todos que podem compartilhar 
conosco essa reunião dessa noite, gostaria, senhor presidente, rapidamente de elogiar alguns 
trabalhos que eu tenho certeza que foram feitos essa semana e que agradou, pelo menos a maioria, 
da comunidade de Carazinho e muitos já vem reclamando há um bom tempo, mas infelizmente 
muitas coisas daquelas que são feitas quando são boas não aparecem, então nós resolvemos tocá-
las, algumas pessoas há um bom tempo já vem reclamando, senhor presidente da questão do 
tamanho que era a rótula da Flores da Cunha com a Eurico Araújo, que foi diminuída e nós 
esperamos que com essa diminuição possa diminuir também o numero de acidentes, principalmente 
de veículos que abalroavam aquele local, e foi feito, também senhor presidente esteve em Carazinho 
hoje, importante para a comunidade fazer isso, o novo reitor da UERGS, onde esse vereador na 
ultima reunião enviou dois requerimentos em deles destinado a ele pra saber da continuidade ou não 
do campos III da UERGS em Carazinho, e não só permanece o Campus III da UERGS em Carazinho 
como também provavelmente no 2º semestre nós tenhamos cursos de pós-graduação na UERGS 
aqui em Carazinho, era o que nós estávamos pleiteado desde o inicio, também senhor presidente, 
gostaríamos de parabenizar em especial a família Schuster & Medeiros que hoje vem a essa casa, 
acho que pela quarta vez vou falar isso mas eu acho que deva ser falado, nós ainda na presidência 
do Vereador Felipe Sálvia nós fizemos a solicitação devido à construção da casa não houve 
possibilidade de que nós entregássemos essa comenda exatamente próxima à data em que Schuster 
& Medeiros fazia 50 anos, por isso se prolongou, mas esta sendo realizado hoje, eu conversava, 
senhor presidente, na semana passada,com o seu Oswaldo, seu Oswaldo Schuster, e ele me 
passava algumas informações referentes ao começo da empresa Schuster e posteriormente Schuster 
& Medeiros, e nós vimos aqui em Carazinho, até porque não há necessidade de irmos fora de 
Carazinho, nós já vimos exemplo de quantas empresas que são tocadas pelos pais que acabam 
entregando aos filhos e que não demora muito e acaba falindo, acabam fechando, pois tiveram sorte 
de colocar nas mãos de grandes empreendedores que hoje, com certeza, se tiverem algumas 
dúvidas, pedem aos mais velhos, mais que sabem tocar sozinhos praticamente essa empresa que 
muito representa para o município de Carazinho, então é importante seu Schuster, dizer de que hoje, 
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quando se discute tantos problemas na sociedade, onde se discute tanta violência, onde se discute 
tanta falta de caráter, tanta falta de ética, da para se dizer que vocês tem uma excelente família, e na 
família o exemplo e que possa ser seguido por tantas outras, porque depois de tanto tempo 
trabalhando vocês podem descansar e saber que os negócio que vieram estão dando continuidade 
porque os empreendedores jovens que hoje tem, representam vocês muito bem, e junto com eles 
obviamente os seus familiares e também a grande família de funcionários que a Schuster & Medeiros 
tem, e obviamente se não forem os funcionários eu acredito de que o sucesso ele não chega de 
forma plena, dizia também ao seu Oswaldo e agora quando entreguei a placa pra ele, tive o prazer de 
fazer isso, não só pelo merecimento pelos 50 anos, mas pela admiração que eu tenho por vossa 
pessoa, o senhor ainda me dizia durante a semana passada e me repetiu de novo, Cláudio será que  
mereço? E eu uma vez ouvia, seu Schuster, e gostaria de repetir, hoje nessa homenagem do 
Schuster & Medeiros, de que o valor da comenda não está em recebê-la mas sim em merecê-la, e o 
senhor pode ter certeza que esse ato não foi apenas o recebimento de uma comenda, mas o 
merecimento dessa comenda, e tomara que muitas pessoas, inclusive a gente, possa copiar aquilo 
que vocês tem feito por Carazinho, e que certamente vão continuar fazendo, e mais do que merecida 
esta homenagem, porque enquanto foi dito pelo Vereador Antonio Azir, quantas empresas, pelo 
Vereador Vilson Paese também, quantas empresas às vezes quase nem saem do engatinhar e em 
seguida acabam fechando, 50 anos nesse comércio com tantas dificuldades, nesse câmbio difícil, 
nessa economia difícil, nesse Brasil maravilhoso, mas de muitas dificuldades, sobreviver a 50 anos é 
sobreviver mais do que uma vida, então receba com carinho os parabéns deste vereador, autor desse 
requerimento, e que agradece aos demais vereadores por terem aprovado por unanimidade e desta 
forma o poder legislativo homenageia o Schuster & Medeiros, esperamos que nós possamos ter em 
breve outras empresas também sendo lembradas pelo Poder Legislativo de Carazinho, pelo 
enriquecimento que tem dado a esse município, e esperamos de que vocês também possam 
continuar a passos largos esse empreendimento que foi começado há mais de 50 anos atrás, 
parabéns mais uma vez e espero que continuem com Deus no caminho de cada um de vocês 
iluminando, protegendo cada vez mais, dando sabedoria e discernimento pra poder decidir as coisas 
na hora certa, muitas vezes pecamos pelo discernimento, e eu acredito que é uma das palavras e um 
dos atos mais vivos que deve estar na vida do ser humano, discernimento, porque quando você não 
tem discernimento, você não tem a certeza de que lado você vai, tendo discernimento você vai com a 
consciência tranqüila, seria isso senhor presidente, senhores vereadores, parabéns mais uma vez e 
boa noite aos ouvintes da Rádio Gazeta; Presidente Vereador Vilson Paese; registramos a 
presença do Jair, do Josemar ex-servidor dessa casa, Serginho do jornal Diário da manhã e 
passamos de imediato então a palavra ao Vereador Adroaldo De Carli da bancada do PMDB; 
Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, senhores vereadores, saudação especial aos 
integrantes, ao seu Oswaldo Schuster, fundador da empresa Schuster & Medeiros da nossa cidade, 
aqui recebendo essa homenagem pelos 50 anos dessa empresa, também ao meu particular amigo 
João Carlos Schuster, sua esposa Fátima, nosso amigo Beto Medeiros, sua esposa, funcionários 
dessa empresa que é um orgulho pra nossa cidade, também uma saudação ao nosso deputado 
Oswaldo Biolchi, eu anda o chamo de deputado federal porque hoje ele é o primeiro suplente da 
bancada do PMDB, mas pra quem ficou três legislaturas atuando como deputado interessado em 
defender os interesses de nossa região, nós o estimamos muito, sempre como nosso deputado 
federal, meu presidente Romano Guerra, Zé Costa, professor Savof, integrantes da comitiva do 
PMDB aqui presente, as professoras do Centro Municipal Profissionalizante – CMEP, também tão 
aqui até aguardando a aprovação de um projeto de grande interesse que vai incrementar mais ainda 
o nosso centro profissionalizante para que a gente possamos então, darmos esse trabalho de 
orientação e também desse ensino profissionalizante que eu considero assim de extrema importância 
para o desenvolvimento do empreendedorismo de nossa cidade, é por ali que passa inclusive a 
nossa geração de empregos, é formar pessoas empreendedoras que nem essa que esta aqui hoje a 
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família Schuster & Medeiros, por isso senhor presidente eu nem ia me manifestar no grande 
expediente mas dada essa homenagem eu não poderia deixar de vir aqui na tribuna prestar essa 
homenagem a essa empresa que é um orgulho para nossa cidade e eu pessoalmente tive uma 
história até muito estreita com essa empresa porque quando vim pra Carazinho morava praticamente 
do lado da Empresa Schuster & Medeiros, lá no bairro Gloria, e também próximo à família Medeiros, 
e João Carlos Schuster também nosso colega de aula, nosso amigo, então nós tivemos assim a 
nossa infância e também nos estudos sempre a família Medeiros e Schuster junto conosco nas 
nossas atividades, e também como ex-dirigente de entidade empresarial, presidente da Associação 
Comercial, João Carlos Schuster também continua presidente da ACDL, a gente fica assim bastante 
grato em ver não só o espírito empreendedor dessa empresa, nós soubemos o quanto é difícil, nós 
empresário mantemos uma empresa, muitas vezes até por teimosia mantemos uma empresa, e 
conseguimos melhorá-la, face as grandes dificuldades que nós  temos no nosso pais, na questão de 
manutenção de nossas empresas, são impostos altamente altos, a maior carga tributária do mundo 
encontra-se aqui no nosso país, o que vem, realmente fazer do empresário, a sua grande dificuldade 
de manter a sua empresa, Schuster & Medeiros sempre mostraram essa dinâmica, esse amor ao 
trabalho, esse amor ao empreendedorismo, e hoje passando pra outra geração já está aí dando 
exemplo pra todos nós, o que é ser empreendedor, o que representa esse emprendedorismo numa 
comunidade, é uma geração de empregos, mais de 50 empregos diretos, é uma geração de impostos 
que são revertidos a nossa comunidade, como atividades para bens sociais, na comunidade que esta 
firma representa, e também no que diz respeito ao desenvolvimento, distribuição de riquezas ao 
município de Carazinho, mas o mais importante é nós frisarmos que muitas vezes se fala em 
desenvolvimento, crescimento, e muitas vezes nós deixamos, nós pecamos porque não 
identificamos, não valorizamos aquelas pessoas que realmente fazem acontecer o desenvolvimento 
numa comunidade, então quero aqui, seu Oswaldo Schuster em seu nome, leve para sua empresa a 
todos os integrantes, sócios, seus colaboradores, muitos aqui presentes, também seus amigos, nosso 
reconhecimento e dizer que vocês, as suas pessoas, o seu emprendedorismo, fazem acontecer o 
desenvolvimento, o crescimento de nossa cidade, essa valorização nós temos que ter em mente, por 
isso senhor presidente nós não poderíamos deixar de vir a essa tribuna deixar a minha homenagem a 
essa empresa mas, acima das empresas tem pessoas e a essas pessoas se dedica a sua vida, a sua 
causa, e saíram vencedores, certamente sue Schuster já comentou aqui as suas grandes dificuldades 
que aconteceram nesses 50 anos, mas superadas com trabalho, com a certeza de superação, que 
hoje poderão estar com certeza de consciência tranqüila que são exemplos para nossa comunidade, 
e voltando ao assunto do nosso amigo João Carlos Schuster, que além da atividade profissional que 
ele exerce, ele também voluntariamente participar das atividades como entidade de classe o que é 
muito importante nós termos pessoas que se dispõe voluntariamente a representar uma entidade 
empresarial a também prestar um serviço voluntário também para sua cidade, para o seu 
desenvolvimento e nós soubemos que o João Carlos tem feito um brilhante trabalho até 
representando a empresa Schuster & Medeiros lá na CDL por isso que rendo a maior grandeza a 
essa entidade empresarial, então era isso senhor presidente, senhores vereadores, parabéns a 
Empresa Schuster & Medeiros por esses 50 anos e era isso, muito obrigado; Presidente Vereador 
Vilson Paese; passamos a palavra então agora ao vereador da bancada do PMDB, vereador Déio; 
Vereador Josélio Guerra; senhor presidente, senhores vereadores, público presente, gostaria de 
cumprimentar ao líder nosso do PMDB, um dos maiores lideres, nosso deputado Oswaldo Biolchi, 
cumprimento o presidente do partido o Romano, a executiva que se faz presente, o professor Savoff, 
José Costa, aos professores, a imprensa aqui presente na pessoa do Gilmar, a imprensa lá do Diário 
da Manhã na pessoa do Serginho, cumprimento também o professor Jefferson, cumprimento também 
à família Schuster & Medeiros que esta recebendo nesta noite está homenagem muito importante pra 
empresa e pra comunidade que é uma empresa que esta inserida na comunidade de Carazinho, uma 
empresa que está hoje completando as bodas de ouro com a comunidade de Carazinho, o Adroaldo 
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me comentou em certa ocasião da grande afinidade que tem com a pessoa do João, inclusive 
comentou que é um irmão que ele tem na verdade pelo relacionamento, eu gostaria de registrar isso 
que ele me passou pelo carinho que ele tem então com  Empresa Schuster & Medeiros, e o carinho 
que eu tenho também especial com a empresa, meu grande amigo, sua esposa, a todos funcionários 
da empresa Schuster & Medeiros que a empresa está de pé também pelo fato de ter funcionários 
muitos qualificados, eu como cliente da empresa a gente sente pelo atendimento que a gente recebe 
quando chega na empresa, um atendimento muito especial, então a empresa está de parabéns pela 
qualidade de atendimento e pela garra que a família tem, em empreender no município hoje com 
duas lojas, parabenizo o vereador que foi muito feliz em prestar essa homenagem à empresa nesse 
cinqüentenário, queira Deus que um dia nossos filhos estejam aqui nesse poder, passando outras 
comendas para empresa no centenário do Schuster & Medeiros,  que é uma empresa que está 
realmente inserida na comunidade, senhor presidente, eu venho hoje aqui falar a  respeito do 
Residencial Cantares, aonde esse vereador já pediu em várias oportunidades, Tio Pisca, 
cumprimenta o Tio Pisca, não tinha visto o senhor atrás do vereador, cumprimento também à 
imprensa da comunitária, e fala da Rua João Batista Rodrigues da Silva, no residencial Cantares, rua 
esta em que todos os vereadores dessa casa já pediram melhorias nessa rua, pois bem, 
semana...essa semana na verdade, receberam, o povo desse bairro viu então a famosa amarelinha 
lá, a máquina, mas infelizmente, infelizmente, depois do serviço prestado, o povo se rebelou, aonde 
tinha uma certa película de asfalto lá com vários buracos na verdade, que tava intransitável a rua, não 
sei que foi o responsável, mas então patrolaram essa rua, jogaram uma camada de um pó, de terra, 
de resíduo, sei lá o que botaram em cima, de terra na verdade, que aquilo lá, os moradores tão 
revoltados, querem tranca a rua, querem faze panelaço na frente da prefeitura enfim, esperando uma 
solução pra aquela rua e infelizmente vão lá e patrolam, sendo que os moradores pagaram aquele 
asfalto, é isso que é mais revoltante, desembolsaram dinheiro de seu bolso para pagar e hoje, depois 
dessa chuva, virou um lodo, pioro mais ainda, tá intransitável, com a poeira os moradores estavam 
trancafiados dentro de suas casas, com mangueira de água na rua lavando calçada enfim porque tá 
uma situação ridícula, então eu peço ao executivo que tome uma posição, que resolva o problema 
daqueles vereadores, mas resolva, é um bairro, um bairro muito importante pra Carazinho, agente vê 
Carazinho hoje, várias ruas do nosso município dentro, no centro aqui, onde já tem calçamentos que 
estão sendo beneficiadas com asfalto, lá já havia, o que devia ser feito é continuar o serviço que tinha 
sido feito lá, nada contra o que tá sendo feito no trânsito de Carazinho, o prefeito faz uma reunião lá 
na ACIC que vai investir, quatro, cinco milhões no trânsito de Carazinho, acho que isso é importante, 
é muito importante, precisa é necessário, este poder aqui, vários vereadores cobram isso do prefeito, 
melhorias pra esse trânsito de Carazinho que é infernal, mas que resolvam os problemas dos Bairros, 
o prefeito não abriu discussão lá para esse projeto da reforma do trânsito, porque não sei? Mas não 
abriu, sendo que esses quatro, cinco milhões que ele colocou pra investir no trânsito de Carazinho, 
opinião minha, acredito eu que deveria se investir esse dinheiro no parque de obras, em material, 
material humano, qualificar aquela mão de obra que nós temos dentro do parque de obras pra então 
o município de Carazinho executar esses asfalto que tanto o povo de Carazinho tem anseio de 
resolver, acredito eu que com todo esse dinheiro seria possível asfaltar muito mais ruas, investir 
numa usina lá, que já tem uma usina, investir no material, material humano, material equipamentos, 
então seria isso senhor presidente, ouvintes da rádio, teria vários assuntos senhor presidente, mas na 
próxima sessão colocarei, seria isso, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; após a 
palavra do vereador Déio, vamos ouvir então o líder da bancada do PDT, Vereador Luiz Leite; 
Vereador Luiz Leite; senhor presidente, senhores vereadores, servidores da casa, imprensa escrita 
e falada, demais lideranças partidárias que se encontram no recinto, nosso caro deputado Oswaldo 
Bilochi que aqui se encontra é um satisfação tê-lo aqui esta noite, as professoras que se encontram, 
lideranças de vários segmentos de nossa sociedade, aos diretores e proprietários da Empresa 
Schuster & Medeiros, a qual eu tenho o maior orgulho e satisfação de falar dessa empresa, pois sou 
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um cliente já de muitas décadas desta empresa a qual sou atendido com qualidade e satisfação pelos 
seus colaboradores, pelos diretores da empresa, enfim por todo quaro operacional dessa empresa, 
falar de Schuster & Medeiros na história de Carazinho seria repetir histórias que já se houve muito 
por aí, inclusive eu sou um deles que não me canso de elogiar a forma com que vocês administram a 
empresa de vocês, e a satisfação que vocês dão aos clientes que lá se dirigem para fazer suas 
compras, resta-me então parabenizá-los pela excelente gestão empresarial que vocês desenvolvem 
na empresa de vocês, e pelo meu reconhecimento pela justa homenagem, em meu nome, em nome 
de todos os meus familiares e de uma boa parcela de nossa comunidade o qual a gente tem um 
amplo relacionamento e desejar pra vocês que a cada dia Deus esteja sempre olhando pra vocês, as 
demais empresas estabelecidas no nosso município, para que, aos poucos, aos pouquinhos, vocês 
possam ir galgando espaços e contribuindo para a história de Carazinho no setor de desenvolvimento 
que a nossa cidade é tão carente em outros segmentos mas que vocês representam a real certeza 
que temos de uma empresa consolidada, séria, e digo eu, de uma extrema importância para nossa 
comunidade, parabéns à vocês, sucesso dia após dia, amigo Déio, colega vereador, antes quero 
saudar também os colegas da rádio Gazeta bem como toda direção, falar de problemas da 
comunidade pra nós o espaço é muito pequeno, dentre outros assuntos que temos a tratar essa 
noite, mas digo à vocês que tem coisas que não se admite, lá no Cantares eu acompanho o dilema 
daquelas pessoas que moram lá, naquela distancia do centro da cidade, realmente, é uma 
irresponsabilidade total dessa administração, como é um irresponsabilidade total dessa administração 
o que estão fazendo com o Bairro Dileta, e tantos outros bairros espalhados pela cidade, em termos 
de conservação das ruas, a irresponsabilidade é tão grande que faz mais de dois anos que eles 
promovem a reparação de uma só rua daquele bairro, está ali pra quem quiser ver, próximo ao 
centro, apenas cinco ruas, e está lá o problema grave, oriundo já de manifestação daquela 
comunidade, transmitido pela TV Pampa, e nem assim sensibilizou a administração municipal, é a 
origem do meu pedido de informação, o porque? A comunidade quer saber, tal discriminação e 
perseguição com aquele bairro, talvez porque eu more lá, e eu seja oposição, não tem outra 
explicação, quem sabe eu vou morar em Não-Me-Toque, Passo Fundo, de repente pode ser isso, não 
poderia deixar também de comentar sobre o uso da tribuna desta noite do nobre colega Antonio Azir, 
pessoa que eu aprendi a admirar Antonio Azir, pelo seu trabalho nesta casa, pela bancada do PTB, e 
pela direção desse partido, quando o senhor cobrou nessa tribuna que nós deveríamos dar uma 
explicação pelo rompimento do acordo, diria a você e a direção do seu partido que o PDT não deve 
explicações ao seu partido e muito pelo contrario, quando vocês resolveram se atrelar ao governo 
municipal, vocês deveriam nos procurar, a direção do nosso partido, a nossa bancada vereadora para 
discutir, ou informar, eticamente, os colegas de vocês, dessa casa, o qual tinham um acordo, que 
vocês estariam se atrelando ao governo municipal, as razões, até nem precisava tanto, apenas a 
decisão do partido, partido esse que lamentavelmente, hoje, querendo ou não, está comprometido  na 
nossa comunidade, esta se comprometendo a cada dia, por essas atitudes de hoje estar de um lado, 
amanhã do outro, hoje eu voto a favor dos pedidos de informação, que é a forma legal que o vereador 
tem pra saber dos atos do poder executivo, para levar ao conhecimento da nossa comunidade, e 
amanhã eu rejeito, os mesmos itens e pedidos de informações que já foram feitos no passado e de 
repente nos deixam numa situação constrangedora, senhor presidente, me conceda que eu preciso 
ler, para que a comunidade possa saber o comunicado do nosso partido a partir do PTB já que nos 
cobraram que nós deveríamos uma explicação, não estou aqui e não quero de jeito nenhum causar 
problemas com os nobre colegas, e nem levar para o lado pessoal, mas eu vou ler, o oficio de 
comunicação, como um comunicado ao Partido Democrático Trabalhista, do Partido Democrático 
Trabalhista ao PTB, da Comissão Executiva Municipal. Senhor presidente: O partido Democrático 
Trabalhista, que tenho a honra de presidir, por este meio, atendendo à decisão de sua Comissão 
Executiva Municipal, vem comunicar à Vossa Senhoria o rompimento do compromisso firmado com 
essa agremiação, com vistas à eleição da mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores, que 
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dirigirá aquele poder no ano de 2008. esta medida extraordinária, que inclusive, tornaremos pública - 
para definir responsabilidades - , é tomada tendo em vista o surpreendente atrelamento desse partido 
às determinações e interesses do Executivo Municipal, pelo que, vossa representação na Câmara de 
Vereadores passou a não aprovar nenhum pedido de informação apresentado pelo P.D.T. e dirigido à 
Administração Municipal. Dessa forma, unilateralmente, sem nenhuma comunicação a título de 
cortesia para com seus aliados na Câmara Municipal, passa esse partido a não honrar o 
compromisso de exercer, com independência e soberania, as prerrogativas inabdicáveis de fiscalizar 
os atos do Poder executivo. Renegados, assim, por esse Partido Trabalhista Brasileiro e seus 
vereadores, esses objetivos superiores – que presidiram todas as nossas tratativas – com justificado 
sentimento de pesar, declaramo-nos desobrigados de cumprir o que estava ajustado. Renovo à 
Vossa Senhoria os protestos de nossa estima e consideração. Loreno Albuquerque Graeff. 
Presidente do Partido Democrático Trabalhista. Só para justificar senhor presidente, fomos cobrados, 
peço desculpas pelo excesso de tempo, e deixo meu muito obrigado; Presidente Vereador Vilson 
Paese; solicito ao vice, Vereador Felipe Sálvia, eu até Felipe, até pelo tempo, porquê falaria eu que 
passei lá um tempo aí pra dar a continuidade do tempo, ou vossa excelência quer falar agora? Eu falo 
até por ultimo não tem problema? Então solicito ao vice que assuma os trabalhos da mesa pra que eu 
possa fazer uso da palavra; Presidente Vereador Felipe Sálvia; com a palavra o vereador Paese; 
Vereador Vilson Paese; para que sejamos democráticos então, eu cedi do meu tempo um minuto e 
quarenta segundos, e vou falar o resto do tempo que nos resta, queremos fazer uma saudação 
também a todos os ouvintes da rádio Gazeta, em especial as mulheres que no dia oito de março era 
o dia de todas as mulheres, mulher que trabalha , que faz a história, infelizmente a casa não está 
representada por nenhuma mulher, mas a mulher está representada em toda a sociedade, em todas 
as classes, o nosso registro então, reconhecimento pelo trabalho das mães, das professoras, hoje 
saudamos as professoras que se encontram aqui no plenário, muito obrigado pela presença, em 
nome de vocês, em nome das secretárias, das funcionárias dessa casa, saudamos a todas as 
mulheres de Carazinho, saudação toda especial deputado Oswaldo Biolchi, com 12 anos de 
Deputado que vossa excelência tem, permanece sim, no registro como deputado, pela sua trajetória, 
pelo seu trabalho, pelo seu dinamismo, Poe muito que fez por Carazinho, região, por nosso estado, 
nosso registro também aos jurídicos dessa casa, aos três jurídicos, Dr. Anderson do Amaral, nosso 
amigo Hélio Rocha, também o Vilson Moreira, a saudação da imprensa, o meu tempo é muito curto, 
eu não vou ficar só em saudação, mas queremos pedir que sejam serenados os ânimos, e que nós 
passamos um momento de muita dificuldade na administração pública, e que a nossa cidade nós 
estamos olhando até porque o número de indicação, a pasta já não tinha mais condições de colocar, 
então é sinal de que realmente precisamos melhorar e muito, mas Carazinho vai ter dificuldade de 
melhorar, por quê? Nós não temos aqui, nessa cidade tão importante eu digo, se o parque da cidade 
não tem a melhor estrutura, o parque industrial melhor dizendo, para nós atrairmos novas empresas 
para Carazinho, nos temos umas das melhores   topografias, nós temos o grande entroncamento de 
todo pais, de todo o mundo, quase todo o mundo passa por aqui, então, Carazinho tem que ter aqui 
sim, uma fábrica, uma usina de asfalto quente, para que o município asfalte nossas ruas, não 
precisamos trazer empresa de fora, que o custo é muito alto, Carazinho tem que rever, senhores 
vereadores, senhor presidente, amigos empresários que estão aqui, vocês que tão nos ouvindo em 
casa, Carazinho tem que começar de novo a administração pública, fazer o recolhimento do lixo, 
porque o custo é menor, nós hoje tem que vê aonde você compra, pra pode vende melhor, e aqui tão 
os empresários que podem falar muito bem sobre isso, se nós não tivermos essa condição, não vai 
haver prefeito, não vai haver administração que vai gerenciar, Carazinho hoje nós estamos perto de 
50 bairros, a cidade cresce, a pobreza aumenta, e hoje eu recebia na sala da presidência mais de 20 
currículos, pedindo socorro e pedindo emprego, aonde senhores vereadores, meus amigos, aonde 
vamos colocar esses jovens que querem trabalhar, e cabe a nós também vereadores, a 
responsabilidade de nós buscarmos, além de valorizar as empresas, o comércio de Carazinho, que 
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falava o Schuster antes, emprego pra mais de 50 pessoas, que bom, mas nós temos quantos, 
milhares de desempregados,senhor presidente, já vou concluir, tenho mais um minuto, espero que 
vossa excelência me ceda mais alguns segundos, mas também não quero roubar o tempo porque eu 
cedi o meu espaço, mas dizer que nós também temos a nossa responsabilidade, e vamos realmente 
fazer um apelo ao prefeito, ao secretário de obras, a todos os secretários, porque na saúde você vê 
muitos pedidos, nas obras muitos pedidos, a cidade está carente, o povo espera muito de nós, e nós 
vamo passa, o ano que vem termina o nosso mandato, e nós teremos que voltar de novo nas casas e 
nos bairros, pedi o voto e dizer, nós queremos continuar representando, então nós temos que fazer 
alguma coisa pra essa comunidade que espera emprego, espera muito dos vereadores e do 
executivo, realmente senhores vereadores, senhor presidente, eu acho que nós já estamos no 
terceiro ano e eu acho que tem que melhorar muito, a cidade, eu falava com o prefeito do Tio Hugo e 
tem mais 10 empresas se estabelecendo aqui no Tio Hugo, e aí eu fico vendo o meu querido 
Carazinho, terra querida que a gente adotou, e que nos adotaram, o meu Carazinho parado, eu acho 
que Carazinho não merece isso, o nosso povo espera muito de nós, era isso senhor presidente, 
senhores vereadores, muito obrigado; Presidente Vereador Felipe Sálvia; devolvo os trabalhos ao 
presidente Vereador Vilson Paese; Presidente Vereador Vilson Paese; assumo os trabalhos da 
casa e de imediato passo a palavra para o Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; senhor 
presidente, senhores vereadores, ouvintes da rádio Gazeta, imprensa na pessoa do Tio Pisca, Rádio 
Comunitária, Jornal Diário da Manhã na pessoa do Serginho, professores CMEP, deputado Oswaldo 
Biolchi, meu amigo Zeca, meu amigo Romano do PMDB, pessoas que assistem a reunião na casa do 
povo na noite de hoje em especial a família Schuster & Medeiros, eu me recordo que no ano 
passado, o Vereador Cláudio muito me cobrava da comenda para o Schuster & Medeiros, e eu dizia 
para o Vereador que a casa tava em reforma, que nós deveríamos espera a reforma ficar pronta, para 
nós da um brilho melhor na entrega dessa comenda, a casa ficou bonita, a solenidade foi bonita, tá 
de parabéns a família Schuster & Medeiros, muito obrigado em nome do povo de Carazinho por 
vocês darem emprego, por vocês serem bons empreendedores, por vocês terem bons funcionários, 
que eu dizia pro vereador Déio há pouco tempo, que eu gosto de comprar no Schuster & Medeiros 
pelo atendimento, aqueles funcionários atendem a gente sorrindo, eu sou freguês aqui no novo 
Schuster & Medeiros, que é mais perto da minha casa, então parabéns mesmo em nome de nossa 
cidade, tomara Deus, que Deus ilumine essa empresa que ela dure mais 50 anos, né, que venha aqui 
na próxima vez os bisneto da família Schuster & Medeiros receber  prêmios, né, Deus ilumine vocês, 
eu gostaria de comentar senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da radio Gazeta, dizer 
que a semana passada os professores da SMEC estiveram aqui, pedindo pra votar projetos, a 
senhora, a senhoria, o Adroaldo De carli, nós da Comissão de Justiça, nós se comprometemos de 
vota hoje, e não só votamos hoje aqueles projetos, todos os projetos que tavam na casa, que deram 
entrada, não hoje, foram votados hoje, a Comissão de Justiça teve um trabalho árduo hoje, e colocou 
tudo, limpamos gaveta, não tem projeto pra vota aqui, por isso eu faço um apelo senhor presidente, 
senhores vereadores, para que o prefeito mande projetos pra cá, para Auxilio a industria pra nós dá 
empregos, para auxilio, projetos para compra de remédios, tá faltando remédio pro povo na nossa 
cidade, não tem nem fantol no posto de saúde, projeto para casas populares, eu tenho vergonha de 
ver o município de Tamandaré fazendo casas populares, município de Santo Antonio casas 
populares, Coqueiros do Sul, casas populares, tudo que é lugar faz casa, Carazinho não faz casa, 
mande projetos pra cá, prefeito, o povo quer, que melhoria pra nossa cidade, diziam os vereadores 
aqui, várias indicações, a pasta tava cheia de indicações, era todos os vereadores que cobraram 
buracos na cidade, não é só Felipe Sálvia que cobra, quase a maioria dos vereadores tão cobrando, 
a cidade tá uma calamidade, falta tudo, mande projeto pro asfalto, pra asfalta, lá o Cantares, tiraram o 
asfalto botaram terra, coitado daquele povo Déio, tem razão, vossa senhoria, então eu gostaria 
também de me reporta, senhor presidente, ao episódio da separação do PDT do PTB, que o 
presidente mandou um oficio pra essa casa, dizendo não tem mais, quando se faz uma composição 
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pra Mesa Diretora, é uma composição não somente pra ficar aqui na casa, só aqui pra assina papel, 
nós fizemos essa composição, eu acredito, ao menos pra fiscalizar os atos do poder executivo, 
quando não se pode fiscalizar o prefeito, num pedido de informação que pede para que o prefeito 
diga porque que a eletrocar foi multada em 2 milhões de reais, porque tanta multa dentro da eletrocar, 
outro pedido de informação, porque que o distrito industrial Iron Albuquerque, o novo distrito em 
frente o CRES, tá tomado pelo mato, um metro de altura de mato, não aparece nem a estrada mais 
não aparece, como é que vai vim uma industria pra Carazinho se instala, Zeca, como é que vai vim 
uma industria se instala aqui, se naquele distrito não aparece nada é só mato, os cara chegam ali, os 
industriário, chegam lá, olham aquilo lá e meu Deus do céu, isso aqui distrito, se vão, pra Palmeira 
das Missões já foi a Nestlé, já foi a Embaré pra Sarandi, nós perdemos e viemos perdendo industria 
por causa do desleixo, desleixo, relaxamento desse prefeito que tá aí, com o povo de Carazinho, e a 
gente não tem que ter vergonha de dizer não, vereador é eleito pra falar, pra falar, e eu quero dizer 
aqui, dizer que comportamento ético teve o PMDB, PMDB que foi usado por essa administração pra 
ganhar a eleição, no momento que brigou, por causa de pedido de informação, por causa de alguns 
pedidos de informações aqui, que o Déio, o Adroaldo votaram a favor, o prefeito usou como 
argumento a verba para o hospital, para desligar, pra briga com o PMDB, mas o PMDB na hora se 
retirou, retirou os cargos, parabéns Romano, presidente do PMDB, pela postura e ética do PMDB, 
isso é postura, agora nós pra acerta, senhores vereadores, a gente precisava do partido, sentaram os 
dois partidos, conversaram, se acertaram em relação à mesa diretora, agora depois que terminou, 
nós nem fomos avisados, Vereador Luiz Leite, nós não fomos avisados nenhum, simplesmente nós 
sabemos pela imprensa que eles tinham acertado lá com o prefeito, não dá pra aceita isso, nós não 
podemos aceitar, nós caminha junto, trabalha junto com o partido na mesa diretora que agrada Deus 
e o diabo ao mesmo tempo, que se do Grêmio e do Internacional, que ser brasileiro e argentino, não 
existe isso aí, o tem que sabe escolher o que ele quer, nós tamo de parabéns, o PDT pela postura 
que teve de manda esse oficio, manda esse oficio, acabando com esse namoro, muito obrigado; 
Presidente Vereador Vilson Paese; com a palavra do ultimo vereador para pronunciamento do 
grande expediente queremos mais uma vez antes que a radio faça o encerramento do grande 
expediente, cumprimentar mais uma vez os ouvintes de casa, a Gazeta, a toda a imprensa que se faz 
presente aqui, a família Schuster & Medeiros, por essa merecida comenda do poder público que 
reconhece o trabalho, queremos só ratificar todas as palavras dos vereadores, e essa casa nada 
mais fez do que reconhecer a importância da Schuster & Medeiros em Carazinho e região, parabéns, 
obrigado também ao senhor Oswaldo por ter permanecido no grande expediente e ter ouvido todos 
os vereadores, obrigado a toda a família este poder fica feliz e quando vocês ouviram hoje dessa 
casa, de todos os vereadores, como está difícil a situação do gerenciamento do nosso município, e 
nós então redobramos o nosso agradecimento à  família e falamos sobre a importância que a 
Schuster & Medeiros tem em nosso município e região, pelo trabalho e pelo crescimento, pelo que 
vem fazendo, muito obrigado e sucesso, e se assim a família, o seu Oswaldo, seus sócios, seus 
filhos, noras, quiserem permanecer, ficam muito à vontade, porque agora nós vamos entrar então 
para os projetos, a votação de requerimentos, moções e projetos, agora é a parte um pouco 
complicada, demorada, mas vocês se sintam em casa, e muito à vontade e voltem sempre, muito 
obrigado, e o nosso agradecimento mais uma vez aos ouvintes da rádio Gazeta e a todas as 
pessoas, questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem 
senhor presidente, gostaria de fazer um requerimento verbal para que os projetos,  os requerimentos 
e moções fossem votados em bloco, com exceção dos pedidos de informação que sempre tem essa 
exceção né, eu gostaria de pedir, esse é o meu requerimento, fossem votados projetos, requerimento 
e moções em bloco; Presidente Vereador Vilson Paese; solicito a bancada do PMDB, líder de 
bancada, questão de ordem Vereador Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De Carli; senhor 
presidente nós, acredito que a bancada do PMDB vai concordar, mas eu gostaria de salientar que 
gostaríamos de termos, como presidente da comissão financeira e orçamento dessa casa, o projeto 
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no qual essa comissão deu parecer, nº 9 na relação, para apreciação na noite de hoje, fosse votado 
em separado porque o teor do parecer da comissão de orçamento ele é diferenciado dos demais, só 
por esse motivo, presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; então fizemos a retirada através do 
pedido do projeto nº 9, eu solicito então a bancada, os demais projetos, requerimentos, questão de 
ordem Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; eu gostaria de formular a mesa que colocasse 
em apreciação do plenário, a convocação do secretário municipal de obras, Adair Bonaldi Flores, 
para vir até essa casa, que se encontre uma data adequada para que o mesmo venha até aqui, para 
que os vereadores possam fazer alguns pedidos e para que o mesmo explique a situação da 
secretaria de obras; Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Antonio Azir, isso é uma 
solicitação verbal de vossa excelência? Vereador Antonio Azir; se o plenário aceitar eu posso pedir 
pra acessória redigir né, e  votar junto esse requerimento; Presidente Vereador Vilson Paese; eu 
acredito que não há necessidade vereador, essa presidência acata seu pedido e nós vamos solicitar 
então, que o secretário de obras compareça, compareça a essa casa então, então aguardamos então 
com o Vereador Antonio Azir, vai formular por escrito seu requerimento, questão de ordem Vereador 
Jaime Fragoso; Vereador Jaime Fragoso; o PSDB também concorda que seja votado em bloco 
requerimentos e moções, só em separado os dois pedidos de informação; Presidente Vereador 
Vilson Paese; então, serão colocados em votação separadamente os pedidos de informação e há 
também aquele projeto, por solicitação, projeto de nº 10?  nove, na ordem do dia então, votação dos 
requerimento e moções, senhor secretário, ler o nº e autor do requerimento; Secretário Vereador 
Adroaldo De Carli; requerimento de nº 01 de autoria do Vereador Vilson Paese – PDT, requerimento 
de nº 04 de autoria do Vereador Adroaldo De Carli – PMDB, requerimento de nº 06 de autoria dos 
vereadores Jaime Fragoso, Adroaldo De Carli e Luiz Leite, requerimento de nº 07 de autoria dos 
mesmos vereadores, requerimento de nº 08 de autoria dos vereadores membros da comissão de 
obras já nominados, esse aí seriam os requerimentos para apreciação em bloco; Presidente 
Vereador Vilson Paese; coloco em discussão a urgência dos requerimentos, não havendo vereador 
que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários 
que se manifestem, aprovado por unanimidade a urgência dos requerimentos, está em discussão os 
requerimentos com as urgências já aprovadas, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, solicito ao senhor secretário que faça a 
leitura do pedido de informação na sua integra, individual; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; 
senhor presidente faço então agora a leitura do requerimento de pedido de informação de autoria 
desse vereador, Adroaldo de Carli do PMDB: O Vereador abaixo assinado, requer na forma 
regimental, que após aprovado em plenário, seja solicitado ao Executivo Municipal o seguinte pedido 
de informação: Requer uma visita técnica e a informação da metragem da largura que consta na 
licitação da pavimentação de paralelepípedo da Rua São Paulo entre as ruas Minas Gerais e Ceará 
localizadas no Bairro Oriental no município de Carazinho.  Solicitação de moradores do bairro. Segue 
cópia em anexo do protocolo encaminhado ao Executivo Municipal no dia 27 de fevereiro de 2007.  
Justificativa: Justifica-se o referido pedido de informação pelo fato dos moradores desta localidade 
estar em discordância com a metragem da pavimentação cobrada pelo Executivo Municipal, que 
segundo estes a metragem cobrada não esta em conformidade com a realizada neste local  Com 
urgência. Sala Antônio Libório Bervian,12 /03/2007. Vereador Adroaldo de Carli PMDB. Presidente 
Vereador Vilson Paese; colocamos então a urgência do requerimento pedido de informação, 
questão de ordem Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; senhor presidente até justificando 
e me dirigindo ao autor, eu na época fui secretário de obras quando foi realizada esta pavimentação 
desta rua, e o Gelson De Carli era diretor do PIES, então é um assunto que até me interessa, eu 
gostaria de pedir vistas deste pedido de informação, até pra verificar realmente a devida regularidade, 
se o problema existe no lançamento ou na construção da obra; Presidente Vereador Vilson Paese; 
coloco então em votação o pedido de vistas, está em apreciação; Vereador Adroaldo De Carli; 
senhor presidente, como autor, eu poderia me pronuncia? Presidente Vereador Vilson Paese; com 
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a palavra Vereador Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De Carli; eu, a minha solicitação, 
inclusive ela consta aqui uma cópia, da solicitação do morador dessa referida rua né, nessa 
localidade, fiz uma solicitação protocolada no município e infelizmente não teve a informação, 
solicitação essa a mais de um mês, né, e realmente ele me solicitou, porque os moradores estão em 
dúvidas, eles constatam uma metragem em loco, mas na cobrança da  contribuição de melhoria, tem 
outra metragem, então é lógico, aí os valores são diferenciados, então por isso vereador, até se 
houvesse um comprometimento do líder da bancada em trazer as informações, é o que nos interessa, 
nada mais que isso, nós somos favoráveis ao pedido de vistas do Vereador Antonio Azir, e é 
importante que se verifique a veracidade dessas informações, muito obrigado; Presidente Vereador 
Vilson Paese; com a concordância do autor do pedido de informação, acredito que não há 
necessidade de colocarmos em votação, tá retirado então o pedido com a concordância do autor do 
pedido de informação, solicito então ao secretário que faça a leitura do próximo pedido de 
informação; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; requerimento pedido de informação do 
Vereador Luiz Leite do PDT de nº 05: O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental, que 
após aprovado em plenário, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine a 
Secretaria Municipal de Obras, que remeta a esta Casa as informações que segue: Quais os motivos 
que estão levando a Secretaria Municipal de Obras a não executar os trabalhos de reparação nas 
ruas do bairro Dileta, tais como Antônio Pasin, Honorato Picini, Manuael Notare e Pedro Hungs, que 
encontram-se em péssimo estado de conservação. JUSTIFICATIVA: Dezenas de pedidos em forma 
de indicações já foram enviadas por minha pessoa a Vossa Excelência solicitando a determinação da 
referida Secretaria para que realizassem as reparações nas referidas ruas, e também por solicitação 
dos moradores do referido bairro, no entanto até o presente momento não logramos êxito em nossas 
reivindicações. Após a manifestação pacificada e ordeira dos moradores do bairro Dileta, 
apresentada na TV Pampa algumas semanas atrás, a comunidade esperava sensibilizar a 
Administração Municipal dos graves problemas que os condutores de veículos e pedestres vem 
enfrentando, devido ao estado precário que se encontram as ruas daquele local. Para surpresa deste 
vereador há boatos de que devido à manifestação veiculada naquela oportunidade a Administração 
Municipal não determinaria a Secretaria Municipal de Obras que executasse os trabalhos de reparos 
nas devidas ruas como represália do ato realizado. Com urgência Sala Antônio Libório Bervian, 
12/03/07. Vereador Luiz Leite – PDT; Presidente Vereador Vilson Paese; então nós ouvimos a 
leitura na integra do pedido de informação, eu coloco em discussão a urgência do pedido de 
informação, não havendo vereador que queira discutir a urgência, coloco em votação, 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 autor do 
pedido, Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite; senhor presidente, demais vereadores, até para 
justificar esse pedido, parece estranho, um pedido de informação sobre a não realização das obras 
de recuperação de ruas da nossa cidade, especialmente no bairro Dileta, que a situação esta lá para 
quem quiser ver, mais do que precária, é uma coisa extraordinária aquilo lá, após reuniões já, 
executadas no local, com secretario de obras, após manifestação da comunidade local, transmitido 
pela TV Pampa, e mesmo assim já há uns dois anos que a situação está grave, já houve problemas 
de acidentes por causa dos buracos existentes em todas as ruas do bairro, então eu, não tendo outra 
saída, através das nossas indicações, que são inúmeras, e não só minha, de vários colegas aqui eu 
acho que quase de todos, pedindo a reparação daquelas ruas, eu me senti na obrigação de 
formalizar, formatar esse pedido de informação, para que eles nos derem um motivo porque que não 
está sendo feito à recuperação daquelas ruas, pessoal que mora lá são pessoas que pagam 
impostos, pessoas que recolhem o IPTU do município, são pessoas que estão morando aqui, 
residindo aqui, tem negócios, tem mercado, pessoas que contribuem pela economia do nosso 
município, e cidadãs de Carazinho, mas parece, aquilo lá parece aqueles filme de extraterrestre, lá 
que descem naqueles planetas lá cheio de buracos, que não tem mais para onde sair, o ônibus da 
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cidade é uma tristeza quando passa lá, tu não sabe se é o ônibus que vai indo ou é uma jangada que 
tá indo lá com os passageiros dentro, então crianças, pessoas aposentadas, estudantes, lá também 
tem carros, tem bastante carros lá, para que a administração saiba, tem motos, tem bicicleta, tem 
caminhões, pessoas que residem ali, então merecem uma tenção especial, como todas as 
comunidades de Carazinho, os bairros de Carazinho merecem uma atenção especial da nossa 
administração, coisa que não está  acontecendo mas muito localizada, em algum outro lugar, então 
gente, para que o assunto não vá mais adiante e eu não gostaria de começar cobrar com o meu 
próprio estilo que eu gosto de cobrar as obras de nossa cidade, eu gostaria de pedir ao líder do 
governo para que interfira junto ao prefeito municipal para que aconteça a recuperação daquelas ruas 
porque já o pessoal, os moradores já estiveram na promotoria pública, e eu acho que esta casa aqui 
vai ter que interferir caso eles não queiram executar as obras, meu caro presidente, vai ter que 
interferir junto ao ministério público para assegurar o direito das famílias que la residem de ter as ruas 
pelo menos, relativamente em condições de trafecabilidade, muito obrigado; Presidente Vereador 
Vilson Paese; continua em discussão o pedido de informação, com a palavra Vereador João Mafalda 
da bancada do PSDB; Vereador João Mafalda; senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, 
senhoras e senhores, querido colega Luiz Leite e aos demais vereadores da oposição, gostaria de 
deixar minha mensagem, como é bom se oposição, como é bom cobrar, difícil é ser situação, senhor 
tem razão, Vereador Luiz Leite, a gente sabe que essas ruas realmente se encontram em péssimas 
condições e a gente também gostaria que fossem feitas as melhorias necessárias, mas não é só 
aquelas ruas, são diversas ruas na cidade, e a gente gostaria de fazer o melhor, e eu não to aqui 
para defender o prefeito, porque é do meu partido, mas a gente sabe, com coerência, a gente 
gostaria de fazer, arrumar tantas ruas pudesse ou fosse possível, mas sabe-se que o executivo não 
tem condições e atender a todos, vai se fazendo aos poucos aquelas que tem mais necessidades de 
ser feitas, são feitas as prioridades, mas é um direito, dois anos, tem ruas que fazem mais ainda, tem 
desde a época do PDT, 20 anos atrás, e não foi feito, eu mesmo quando fui prefeito interino, ajeitei na 
oriental um, tinha um buraco enorme que tava corroendo ali, a enxurrada de água que vinha da UPF, 
era um problema antigo da Administração do PDT, e na época nós compramos os tubos, fomos lá 
encanamos, e foi resolvido aquele problema, problemas existem em todas as administrações, e eu 
creio que qualquer um de nós vai fazer o melhor possível e se tá na política, tá ai pra fazer as coisas, 
as melhorias necessárias para o povo, só que não dá pra fazer tudo, mas enfim gente, eu não 
discordo do colega vereador ali, ele tem suas razões, mas a gente tenta fazer o melhor para todos 
nós;  Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão o requerimento pedido de 
informação, com a palavra Antonio Azir da bancada do PTB; Vereador Antonio Azir; senhor 
presidente, senhores vereadores, realmente o assunto é pertinente, só que eu entendo que não seja 
matéria para um pedido de informações, Vereador João Mafalda colocou muito bem que são diversas 
ruas, diversos locais que hoje se encontram com problemas, eu mesmo apresentei uma indicação 
hoje pedindo tapamento de alguns buracos de algumas ruas asfaltadas e acredito eu, que com a 
aprovação do requerimento para a vinda do Secretário municipal nessa casa, irá nos colocar a 
situação real da secretaria, se falta maquina, se falta gente, se falta dinheiro, se falta massa asfáltica, 
enfim qual a programação da secretaria, nós podemos fazer todas essas perguntas que ele poderá 
nos colocar muito bem, então eu acredito que é um requerimento prejudicado, nessas alturas, porque 
não faz sentido nós aprovarmos esse requerimento hoje se na próxima segunda-feira o secretário 
estará aqui respondendo a todos nós, né, a todas as perguntas, quais as suas dificuldades, quais as 
ruas que pretende melhorar, porque eu acredito assim ó, fui secretário quatro anos, e não me passa 
pela cabeça que alguém não faça uma determinada rua porque lá mora um vereador, ou não faça 
melhoria em algum bairro porque mora algum adversário, isso não pode existir, e acredito eu que, 
conhecendo o secretário de  obras, que foi vereador por três mandatos nessa casa, uma pessoas 
democrática, acredito eu que de maneira alguma esteja procedendo e agindo dessa forma, então 
acredito que, esse pedido de informações hoje se encontra prejudicado, devido ao outro 
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requerimento, obrigado;  Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão o pedido de 
informação do Vereador Luiz Leite, não havendo mais vereador que queira se pronunciar sobre o 
requerimento, coloco em votação o requerimento com a urgência já aprovada, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, está rejeitado o pedido de informação por 
cinco votos contrário a quatro, queremos também registrar a presença do empresário Leandro da 
Gial, nosso amigo, nosso irmão, obrigado pela presença Leandro, sucesso a sua empresa, queremos 
também registrar a presença do Nascimento, que está aqui, eu solicito ao secretário então, que por 
solicitação do requerimento verbal, e aí nós pedimos ao autor Antonio Azir que fizesse por escrito, 
que leia na sua integra o requerimento solicitando a presença do secretário de obras a essa casa, por 
gentileza senhor secretário; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; requerimento Vereador 
Antonio Azir do PTB o qual solicita que seja enviado oficio ao secretário de Obras, Adair Bonaldi 
Flores, convidando para comparecer à Casa Legislativa com a finalidade de fornecer informações de 
sua pasta e responder questionamentos dos Edis; Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em 
apreciação dos vereadores a urgência dos requerimentos, não havendo vereador que queira discutir 
a urgência, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, coloco o requerimento com a urgência já aprovada em discussão, vereadores, com a  
palavra Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite;  apesar senhor presidente, do requerimento ter 
entrado em tempo fora dos parâmetros, mas vossa senhoria acatou e tem autonomia pra isso na 
mesa diretora, senhor é o presidente, acredito até que possa ser bom pra nossa comunidade ser 
assim de uma importância muito grande que o secretário de obras esteja aqui já  que há uma 
cobrança muito grande de diversos vereadores, inclusive desse vereador,  conforme o próprio 
Antonio Azir na reunião passada me cobrou isso, devido a um requerimento que eu tinha entrado, pra 
que agente possa debater, agora eu espero também, senhor presidente, e gostaria que essa casa 
enviasse oficio a todos os presidentes das associações de bairros para que estivessem presentes 
aqui com suas comunidades aqui dentro pra que a gente possa discutir com o senhor secretario de 
obras aqui, a amplitude dos problemas que nós temos no nosso bairro, e eu gostaria de deixar esse 
requerimento verbal a vossa excelência pra que, convidasse as comunidades da nossa querida 
Carazinho, para que estivessem aqui presentes para que nós pudesse discutir juntos, nós, os 
vereadores, a comunidade com nosso secretário de obras sobre os problemas que existem em 
nossos bairros, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, mas 
antes que o Cláudio Santos assuma e possa fazer uso da sua palavra na tribuna eu quero dizer ao 
Vereador Luiz Leite que essa casa vai atender ao seu requerimento verbal e quando essa casa aceita 
um requerimento verbal do vereador na condição de um requerimento para que traga um secretário 
essa casa está sendo democrática também, e como nós quando assumimos a presidência dos 
trabalhos da presidência dessa casa nós falamos que queremos fazer uma administração 
democrática e que o Divino Espírito Santo nos ilumine quando nós questionamos e apresentamos, 
essa casa apresenta aqui, 200 trabalhos com dificuldades e tal, e os pedidos de informação não 
estão passando e a situação pede para que o secretário compareça, não poderia a presidência de 
forma nenhuma, não entender o requerimento verbal, e aí o autor do requerimento colocou por escrito 
para que ficasse realmente registrado e  então essa casa sempre vai atender requerimentos e não vai 
castrar o direito de nenhum vereador, é assim, mas de imediato então, depois das considerações 
dessa presidência passamos a palavra para o Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos; 
senhor presidente só pra deixar a minha colocação com relação a essa solicitação do Vereador Luiz 
Leite até entendo e até respeito às colocações dele, só que eu acredito vereador, até como titulo de 
sugestão, são em torno de 43 bairros, obvio que se forem colocadas todas as reivindicações de todos 
os vereadores, de todos os bairros, acho que seria pouco espaço pra questionamento, então quem 
sabe, apenas a titulo de sugestão presidente, de que fosse a Comissão de obras, a comissão 
encarregada, se fazer uma Audiência Pública com a participação do secretário, para daí ter mais 
tempo, porque na próxima reunião ordinária da casa, se for dada oportunidade pra cada presidente 
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de associação de bairro fazer seu questionamento, nós vamos levar, sem duvida alguma,  não 
termina dentro desse dia, eu não tenho medo Vereador Luiz Leite, deixa bem claro, e não é uma 
tentativa de fugir pela tangente, não é isso, eu só acho que como o Vereador Antonio Azir disse, e 
também vossa excelência tinha dito antes, eu acho que é de relevância esse assunto, só que eu acho 
que é muito pouco tempo pra ser tratado numa reunião ordinária da Câmara todos os buracos que os 
vereadores dizem ter, pedir pra tapar, se for pedir só seu presidente pra que tape os buracos já se vai 
o grande expediente, já se vai a reunião ordinária de segunda-feira da semana que vem, então fica a 
sugestão Vereador Luiz Leite para que seja feita uma Audiência Publica então, e aí possa chamar a 
comunidade e a comunidade participe, e até acho que já fizemos a exemplo do Vereador Felipe 
Sálvia a semana passada uma audiência publica sobre segurança e surtiu efeito, acho que desta 
forma nós vamos ter mais frutos colhidos, e a comunidade também, fica aqui só a titulo de sugestão, 
senhor presidente, mas eu concordo e reconheço as suas colocações, alguém quer a parte? 
Vereador Jaime Fragoso, desculpe; Presidente Vereador Vilson Paese; com a parte Vereador 
Jaime Fragoso; Vereador Jaime Fragoso; eu como presidente da comissão posso dizer assim 
Cláudio, se tiver como secretário de obras participar da audiência pública tudo bem, só que nós não 
responder ao povo que passar as mesmas coisas, entende? Aí não tem como, se ele manda um 
oficio se comprometendo de vim na audiência publica, não tem problema nenhum, a gente faz né 
presidente, eu; Vereador Cláudio Santos; mas automaticamente vereador Jaime, pode ter certeza, 
que se o oficio for e ele responder em forma de oficio que não pode vir, não vai comparecer, nem eu 
mesmo vou concordar com isso, então essa é a sugestão pra que se faça a audiência publica, mas 
se por acaso não se tiver sucesso, senhor presidente, ai então que façam da forma que acharem 
melhor fazer, pois não Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite;  questão de ordem senhor 
presidente, uma a parte vereador, se a vossa excelência se compromete com a vinda do secretário 
de obras  essa casa  e o presidente da comissão de obras e serviços públicos acha que deve 
promover essa audiência publica o meu requerimento eu até retiraria, caso contrário permanece; 
Vereador Cláudio Santos; Vereador Luiz Leite só pra esclarecer, se fosse eu convocado pra uma 
reunião extraordinária as 4 horas da manhã pode ter certeza que eu estaria aqui, agora eu não vou 
responder pelas atitudes do secretário, fico eu no compromisso de obrigar alguém que não possa vir, 
eu acho que deve ser enviado a ele o oficio, se não vier para a audiência pública aí sim então oficiado 
o convite pra que ele venha na reunião ordinária, eu não posso Vereador Luiz Leite é garantir por ele, 
vou eu dizer que vem e fico na responsabilidade de obrigar alguém e aí a responsabilidade vai sr 
minha, pois não vereador; Vereador Luiz Leite; a não ser, senhor presidente, que o nobre colega 
Jaime Fragoso convoque, a titulo de convocação, oficiando o senhor secretário para que ele venha a 
essa casa, aí as coisas pode ser que dê certo; Vereador Cláudio Santos; então senhor presidente 
pra finalizar, que seja debatido então, ao longo dessa semana a Fromm que vai ser feito e se por 
acaso, na segunda-feira que vem não se resolve então que na próxima semana que seja convocada 
então para uma  reunião ordinária, mas eu coloco a sugestão para que se debata melhor ou da 
audiência publica ou a reunião ordinária, mas de qualquer forma eu aprovo as duas maneiras, que o 
secretario venha; Presidente Vereador Vilson Paese; senhores vereadores, realmente o 
requerimento trouxe até problema de interpretação, quando  o autor do requerimento faz a essa casa 
para que o secretário venha a essa casa falar em nome da secretaria e dizer o que tá sendo feito e o 
que não tá sendo feito e o porque que não esta sendo feito pode ser num grande expediente ou numa 
audiência publica se assim os vereadores entenderem, uma audiência pública nós teremos que ter 
aqui durante uma tarde e a audiência publica é muito importante para que essa casa faça a audiência 
pública, mas eu acredito, mesmo com a presença dos presidentes de bairro, nós concedendo todo o 
grande expediente para que alguns questionamentos até, alguns que  se inscrevam, presidentes de 
bairro, eu acredito que os vereadores abrindo mão do grande expediente, dando o grande expediente 
para que o secretário faça o seu pronunciamento, e depois a resposta dos questionamentos, nós 
vamos ter, agora, eu quero ouvir o plenário, quero ouvir vocês, que o requerimento está aqui pra ser 
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aprovado, e eu quero a decisão hoje, se vai ser audiência ou se vai ser no grande expediente? Com a 
palavra Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; também acho importante a presença dos 
presidentes d bairros porque eles sabem dos problemas dos seus bairros, inclusive serve até de 
subsidio para nós, para o próprio secretário, mas eu acredito que com 40 presidentes e todos devem 
participar, todos devem falar, todos devem se manifestar, e o secretário deve responder, nós também 
deveremos interferir nesta reunião, acredito eu que é um tempo exíguo, muito pequeno, somente o 
grande expediente, então a minha sugestão é que se aprove o requerimento na forma que está e que 
se faça um novo requerimento para uma audiência pública, até porque demanda um certo tempo para 
convidar todos os presidentes de bairros, isso não pode ser feito para segunda-feira porque não dará 
tempo, então nós poderíamos ter o secretário aqui na próxima segunda-feira e numa outra 
oportunidade, se fazer uma audiência pública com a participação, aí sim de todos os presidentes de 
bairros, seria esta a minha sugestão; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, 
vereador, para discutir Vereador Adroaldo De Carli bancada do PMDB; Vereador Adroaldo De Carli; 
senhor presidente, senhores vereador, eu quero fazer mais uma sugestão um pouquinho diferenciada 
das demais, para se analisar, tamo aí pra isso né, eu acredito realmente que é um desgaste 
desnecessário, um tempo desnecessário, o secretário vir aqui falar pros vereador e depois 
novamente numa audiência pública sobre o mesmo tema, então quem sabe, eu solicito ao autor, 
quem sabe dirigimos esse requerimento à comissão de obras, para que a comissão, então, agende 
com o secretário, a referida audiência pública, aí fica tudo resolvido, acredito eu, né?! Esse seria 
nosso entendimento,que esse requerimento fosse dirigido então através da presidência para que faça 
esse contato com o secretário e ajuste uma data adequada em conformidade com todos, muito 
obrigado;  Presidente Vereador Vilson Paese; acredito que tá resolvido, então a comissão de 
agropecuária, industria, comércio, obras e serviços públicos, sob a presidência do Vereador Jaime 
Fragoso, PSDB, Vereador Adroaldo De Carli, PMDB, Vereador Luiz Leite, PDT, nós iremos aceitar o 
requerimento da forma que está,  mas só que será numa audiência pública que será, vai entra em 
contato com o secretário de obras, para nós marcarmos uma grande audiência publica na Câmara 
com a participação da sociedade e dos presidentes de bairro, até porque daí realmente vai ter tempo 
pra ser debatido e  tal, e eu acho que vai ilustrar todos os sentidos, todos os problemas, ganha essa 
casa, ganha o povo, ganha os bairros, coloco então em votação o requerimento, que será para uma 
audiência publica, já determinamos, coloco em votação, o requerimento já está aprovado a sua 
urgência, coloco agora o requerimento em discussão, em discussão já foi, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado o 
requerimento por unanimidade para uma audiência publica futura que será marcada pela comissão, e 
vamos adiante, agora solicito ao secretário que faça a leitura do nº e autor das moções; Secretário 
Vereador Adroaldo De Carli; moção de nº 01, 02, tem o mesmo teor, de autoria do Vereador Vilson 
Paese do PDT e Vereador Jaime Fragoso PSDB, moção de nº 03 de autoria do Vereador Adroaldo 
De Carli, PMDB, moção de nº 04 de autoria do Vereador Adroaldo De Carli do PMDB, subscrito pelo 
Vereador Déio, PMDB, moção de nº 05 de autoria do Vereador Adroaldo De Carli do PMDB, subscrito 
pelo vereador Déio do PMDB, moção de nº 06 de autoria do Vereador Adroaldo De Carli do PMDB, 
subscrito pelo vereador Déio também do PMDB e moção de nº 07 de autoria do Vereador Adroaldo 
De Carli do PMDB subscrito pelo vereador Déio do PMDB; Presidente Vereador Vilson Paese; 
coloco em discussão a urgência das moções, não havendo vereador que queira discutir a urgência, 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovado a urgência por unanimidade, está em discussão as moções com a urgência já 
aprovada, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovadas todas as moções por 
unanimidade, vamos a votação dos projetos, que serão votados em bloco, com exceção de um 
projeto, o projeto de nº 9, solicito ao secretário para ler o nº da ementa e o autor do projeto, para ler 
os projetos que serão votação em bloco com exceção do nº 9 e também o nº e o autor e o parecer da 
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comissão de justiça para os demais, para todos os projetos e também da ordem econômica; 
Secretário Vereador Adroaldo De Carli; Projeto de lei autor Executivo Municipal, ementa: inclui 
metas nas leis 6.256/06 – PPA – 2006/2009 e 6.450/06 – LDO/2007, Processo nº 363/029/07; Projeto 
de lei autor Executivo Municipal, ementa: declara situação de emergência, autoriza a contratação 
emergencial de 1(um) fonoaudiólogo e a abertura de crédito especial no orçamento de 2007, no valor 
de R$ 18.110,00, Processo nº 367/033/07; Projeto de lei autor Executivo Municipal, ementa: autoriza 
a contratação emergencial de servidores para a Fundação Educacional e Tecnológica de Carazinho – 
FUNDETEC. Processo nº 369/035/07; Projeto de lei autor Executivo Municipal, ementa: declara 
situação de emergência, autoriza a contratação emergencial de 02(dois) professores para atuar com 
alunos portadores de deficiência auditiva. Processo nº 366/032/07; Projeto de lei autor Executivo 
Municipal, ementa: autoriza abertura de Crédito especial no orçamento de 2007, no valor de R$ 
11.880,00, Processo nº 364/030/07;  Projeto de lei autor Executivo Municipal, ementa: autoriza a 
abertura de Credito suplementar no orçamento de 2007, no valor de R$ 114.694,00, Processo nº 
318/026/07; Projeto de lei autor Executivo Municipal, ementa: autoriza a concessão de auxilio 
financeiro à escola de futebol Caneco, no valor de R$ 3.000,00. Processo nº 370/03/07; Projeto de lei 
autor Executivo Municipal, ementa: fixa o numero de vagas nas classes de promoção do quadro de 
professores públicos municipais para o ano de 2006. Processo nº 317/025/07; Projeto de lei autor 
Executivo Municipal, ementa: dispõe sobre a criação de Conselho Municipal de acompanhamento e 
controle social do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos 
profissionais da educação conselho FUNDEB. Processo nº 421/042/07; senhor Presidente faremos a 
leitura do parecer da comissão de justiça e finanças que contem o mesmo teor em todos os projetos, 
aqui já colocados, parecer da comissão de justiça e finanças: o presente projeto de lei é 
constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor, Carazinho 12/03/2007, está devidamente 
assinado pelo presidente da comissão, Vereador Felipe Sálvia – presidente, Vereador Adroaldo De 
Carli – secretário e vereador Marcos Soares, designado membro pela bancada do PTB, comissão da 
ordem economia e social, também os pareceres idênticos de todos os projetos aqui já nominados, 
parecer: o presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia, sala das reuniões 
em 12/03/2007, esta devidamente assinado pelos componentes da comissão, Vereador Luiz Leite – 
presidente, Vereador Josélio Guerra – secretário, Vereador Antonio Azir – membro da comissão, era 
isso senhor presidente, para os projetos em bloco; Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em 
discussão o parecer da Comissão de Justiça e finanças dos 10 projetos, os 10 projetos, foi retirado o 
projeto de nº 9, se tá numerado de 1 a 11 permaneceram 10 que serão votado em bloco, é nove 
projetos, e antes que nós colocamos em votação eu quero parabenizar a Comissão de justiça e 
também a Comissão de ordem econômica por trabalhar durante todo o dia, os jurídicos que 
acompanharam todos os seus pareceres, para que nós realmente colocasse todos esses projetos tão 
importante em votação hoje a noite, coloco então em discussão o parecer da comissão de justiça, 
não havendo vereador que queira discutir o parecer, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade o parecer da 
comissão de justiça, coloco agora o parecer da ordem econômica e social que será pela aprovação 
também dos nove projetos, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade o 
parecer da ordem econômica e social, agora coloco os nove projeto em votação com os devidos 
pareceres já aprovados,  não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado os nove projetos por 
unanimidade, senhor secretário solicito a vossa excelência que leia o outro projeto que será votado 
separadamente, e o parecer da ordem econômica e da comissão de justiça e finanças; Secretário 
Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, o próximo item de nº 9 na verdade não é um projeto 
mas é  sim o demonstrativo da gestão fiscal do 3º quadrimestre de 2006 da execução orçamentária 
do 6º bimestre de 2006 da administração diretas e indiretas foi enviado por vossa excelência 
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Comissão de controle financeiro e orçamento desta casa, então a comissão emitiu o seu parecer que 
irá a apreciação do plenário,  nós queremos então colocar, fazermos a leitura da comissão de 
controle financeiro e orçamento referente ao Demonstrativo da gestão fiscal 3º quadrimestre/2006, 
execução orçamentária do 6º bimestre/2006 do executivo municipal, parecer: Após a analise dos 
demonstrativos na Gestão Fiscal 3º Quadrimestre de 2006 e sua execução orçamentária 6º bimestre 
2006 da Administração diretas e indiretas do Executivo Municipal esta comissão concluiu referidas 
demonstrações estão em conformidade com as normas técnicas da contabilidade pública, solicitando 
ao plenário desta casa a aprovação deste parecer. Carazinho, 07 de março de 2007. Vereador 
Adroaldo de Carli – presidente e relator; Vereador Paulo Silva – secretário; Vereador Jaime Fragoso – 
Membro; Presidente Vereador Vilson Paese; colocamos então em discussão o parecer da 
comissão de controle financeiro orçamentário dessa casa que está assinado pelo presidente relator 
Vereador Adroaldo De Carli, Vereador Paulo Silva secretário e Vereador Jaime Fragoso, coloco em 
discussão, pergunto ao secretário se tem à urgência também? Não existe a urgência, então coloco 
simplesmente em discussão o parecer, não, e solicito, claro, solicita a aprovação do plenário, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade, senhor secretário, nós temos 
mais um projeto né? Foi retirado o projeto de nº 9? É esse mesmo? Solicito ao secretário que faça a 
leitura do relatório da comissão de agropecuária, industria e comércio, obras e serviços públicos, faça 
a leitura senhor secretário, na integra; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; RELATÓRIO DA 
COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, OBRAS E  SERVIÇOS PÚBLICOS : A 
Comissão de Agropecuária, Indústria, Comércio, Obras e  Serviços Públicos, constituída pelos 
Vereadores Jaime Fragoso – Presidente, Secretário Vereador Adroaldo De Carli e Vereador Luiz 
Leite – Membro, vem por meio deste relatar visita realizada no dia 02 do corrente nos Bairros 
Floresta, Brandina e Vargas, oportunidade que em contato com diversos moradores destas 
localidades, receberam  as seguintes reivindicações: Linha de ônibus para a Travessa Vitória. 
Instalação de um Telefone público na travessa Vitória. Canalização e ensaibramento nas ruas do 
Beco da Cuiabá. Retirada de canil de cachorros do Bairro Brandina. Limpeza das ruas no Bairro 
Vargas. Retirada de postes e fiação de energia elétrica na Travessa Ipiranga  que se encontra 
próximo as residências dentro de suas propriedades. Limpeza de lixão a céu aberto, bem como 
instalação de uma nova lixeira com maior capacidade para  receber a coleta dos moradores próximos 
na Travessa Vitória. Em posse das reivindicações os Vereadores constituintes da referida Comissão 
optaram transformá-las em indicações e requerimentos, protocoladas nesta data aos setores 
competentes. Carazinho, 12 de março de 2007. Vereador Jaime Fragoso – PSDB Presidente. 
Vereador Adroaldo De Carli – PMDB Secretário. Vereador Luiz Leite – PDT  Membro; Presidente 
Vereador Vilson Paese;  nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus declaro encerrada a 
presente reunião, convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada 
no dia 19/03/2007, às 19:15 h. 

 
 
 

 
 
 
 
 
                       Vereador Vilson Paese                            Vereador Adroaldo De Carli  

Presidente                                     Secretário  
 


