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Ata da Reunião Ordinária do dia 26 de março de 2007......Ata 14 
  
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 26/03/2007 e convido o 
Vereador Marcos Soares, para proceder à leitura de um trecho da Bíblia; Presidente Vereador 
Vilson Paese; coloco em apreciação a Ata da reunião ordinária realizada no dia 19/03/2007, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade a ata, convido o senhor secretário 
para fazer a leitura pedido de afastamento do Vereador Antonio Azir; Secretário Vereador Paulo 
Silva; venho por meio desta comunicá-lo que por motivo de saúde, conforme atestado médico, 
estarei incapacitado para participar da reunião ordinária do dia 26 de março de 2007. assim, desde já 
autorizo a convocar meu suplente. Atenciosamente, Carazinho (RS), 23 de março de 2007. Antonio 
Azir; Presidente Vereador Vilson Paese; senhor secretário, a convocação do vereador suplente 
Paulino de Moura; Secretário Vereador Paulo Silva; Convocação. Prezado senhor: Pelo presente, 
estamos convocando Vossa senhoria para assumir na Câmara Municipal de vereadores, no dia 
26/03/2007, tendo em vista pedido de licença do Vereador Antonio Azir, por motivo de licença 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; eu, Paulino de Moura declaro que estou 
impossibilitado de assumir a função de vereador, autorizo a convocação do suplente, convocação; 
Presidente Vereador Vilson Paese; Paulo Silva, convocação do vereador suplente Marcos Soares; 
Secretário Vereador Paulo Silva; Carazinho 29/03/2007. Convocação. Prezado senhor: Pelo 
presente, estamos convocando Vossa senhoria para assumir na Câmara Municipal de vereadores, no 
dia 26/03/2007, tendo em vista pedido de licença do Vereador Antonio Azir, por motivo de licença 
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; 
secretário para a leitura do expediente da presente reunião; Secretário Vereador Paulo Silva; 
expediente da reunião do dia 26/03/2007: Of. 042/07 do Executivo Municipal, encaminha Projeto de 
lei n° 030/07, o qual revoga a lei municipal n° 5.140/98, a qual autoriza doação de área a empresa 
Stefanello, Lima & Cia Ltda, para apreciação sob regime de urgência.Of. 047/07 do Executivo 
Municipal, encaminha projeto de lei n° 033/07, o qual autoriza abertura de credito suplementar no 
orçamento de 2007, no valor de R$ 147.344,20, para apreciação sob regime de urgência. Of. 048/07 
do Executivo Municipal, encaminha projeto de lei n° 034/07, o qual autoriza o poder executivo a firmar 
convenio para cedência de professores, nos termos da lei municipal n° 4494/93, para associação de 
pais e amigos dos excepcionais – APAE, para apreciação sob regime de urgência. Of. 049/07 do 
Executivo Municipal, encaminha projeto de lei n° 035/07, o qual disciplina o pagamento de subvenção 
social no valor de R$ 400.000,00, destinada ao HCC, e assume debito de energia elétrica com a 
Eletrocar,  para apreciação sob regime de urgência. Of. 050/07 do Executivo Municipal, encaminha 
projeto de lei n° 036/07,o qual autoriza abertura de credito suplementar no orçamento de 2007, no 
valor de R$ 100.000,0, para apreciação sob regime de urgência. Of. 051/07 do Executivo Municipal, 
encaminha projeto de lei n° 037/07, o qual autoriza abertura de credito suplementar e transferência de 
recursão orçamentário do legislativo para o executivo, no valor de R$ 100.000,00, para apreciação 
sob regime de urgência. Projeto de lei de autoria do vereador Cláudio Santos, que INSTITUI O DIA 
DO EVANGELICO NO MUNICIPIO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. Projeto de lei de autoria do 
vereador Paulo Silva, que institui a semana de prevenção ao alcoolismo. Ante-Projeto de lei 
complementar de autoria do vereador Jaime Fragoso, que altera o art. 106 do código de posturas do 
município de carazinho, acrescentando alínea e). Of. 028/07 do 38° BPM, informando a assunção de 
função  do Capitão Claudemir Bertoglio. Edital 002/07 da Ascamaja, convidando para reunião que se 
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realizará dia 30 de março em Santa Bárbara do sul. Of. 157/07 do Ministério Publico, convidando para 
audiência publica a realizar-se dia 02 de abril. Of. 397/07 da CNM, para a X marcha a Brasília em 
defesa dos municípios a realizar-se de 10 a 12 de Abril. Convite do HCC, para assembléia Geral 
ordinária a realizar-se dia 30 de março. Convite do Diário da manha para realização de coquetel em 
comemoração de aniversário a realizar-se dia 30 de março. Visual Sistemas eletrônicos  encaminha 
proposta para aquisição de sistema eletrônico de votações. Convite da Escola Professor Polibio do 
Valle, para festividades de 25 anos. A realizar-se dia 30 de março. Convite da Coversul, para o XI 
Curso técnico a realizar-se de 11 a 13 de abril em Porto Alegre. Convite da ASCAM, para curso 
etiqueta e qualidade do atendimento no serviço público a realizar-se de 11 a 13 de abril em Porto 
Alegre. Comunicado do Ministério da Saúde, informando a liberação de Recursos Financeiros, no 
valor de R$ 404.983,09. Comunicado do Ministério da Educação, informando a liberação de Recursos 
Financeiros, no valor de R$ 31.038,92; Presidente Vereador Vilson Paese; queríamos registrar e 
agradecer a presença do Dr. Leonardo Simonatto, uma satisfação recebê-lo, Leonardo, também o 
presidente de PMDB Romano Guerra, do Gilmar da Rádio Gazeta, e os demais ao longo da reunião 
nós iremos citando os nomes, mas ficamos felizes com a presença dos amigos que hoje comparecem 
nessa reunião ordinária, senhor secretário, solicito a vossa excelência que leia as indicações dos 
vereadores na noite de hoje; Secretário Vereador Paulo Silva; indicações: 553/322/07, solicita que 
após lido em plenário, e deferido na forma regimental, seja enviado ofício solicitando ao Executivo 
Municipal que determine a Secretaria de Obras a realização das obras abaixo relacionadas: 
Recapagem asfáltica na Rua São Sebastião, Bairro Conceição, devido a grande quantidade de 
buracos existentes nesta rua; Patrolamento com ensaibramento e Compactação na Rua Pedro Viau, 
com urgência, pois foram feitas várias solicitações neste sentido, não sendo nenhuma atendida até o 
momento; Tapa buracos e limpeza das laterais da Rua Ozílio Zolet no Bairro Princesa; Conserto do 
calçamento nas Ruas Pinheiro Machado e Minas Gerais no Bairro Oriental, com a máxima urgência; 
Conserto do asfalto na Rua Ernesto Alves, Centro, devido a um enorme buraco que está localizado 
em frente ao número 517; Operação tapa buracos na Rua Fernando Ferrari, Bairro Conceição, pois o 
mesmo está em estado vergonhoso, quase desaparecendo o asfalto desta rua; Recapeamento 
asfáltico e limpeza na Rua Nodário Telles Carvalho, Bairro Sommer-Profilurb, devido a grande 
quantidade de buracos existentes nesta via; Retificando a solicitação de conserto do calçamento e 
limpeza nas Ruas Charruas e Coroados, no Bairro Princesa, onde os moradores já não suportam 
mais a situação de abandono destas ruas; Conserto do asfalto e também do trecho de calçamento da 
Rua Expedicionário Claudino Pinheiro, que está num estado vergonhoso; Pavimentação asfáltica na 
Rua Henrique Theodoro Schutz, em toda sua extensão, o que já foi solicitado várias vezes e ainda os 
moradores aguardam esta obra, de extrema necessidade e urgência, também por se tratar de 
corredor de ônibus e acesso importante a outras áreas; Retificando a solicitação de pavimentação 
asfáltica na Ria Itararé, por se tratar de uma importante via alternativa para desafogar o trânsito da 
Avenida Flores da Cunha;  Retificando a solicitação de pavimentação asfáltica na Rua Barão de 
Antonina, sentido Avenida Pátria – Sommer, devido à importância desta e por ser corredor de ônibus 
e estando a mesma em péssimas condições de trafegabilidade, Vereador Vilson Paese; 544/323/07, 
solicita que após lida em plenário e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor 
prefeito municipal, para que determine a Secretária de Obras que execute trabalhos de: reparos na 
pavimentação asfáltica na rua Miguel Bueno de Oliveira; reparos na pavimentação asfáltica da rua 
General Cassal Martins Brum; reparos na pavimentação asfáltica da rua Anchieta; término da 
pavimentação asfáltica da rua Rio negro; capina e limpeza na rua Caçapava; reparos no calçamento 
da rua Tiradentes; patrolamento, cascalhamento, tubulação, limpeza e posterior pavimentação da rua 
Maurílio C. dos Santos; patrolamento, cascalhamento na rua Germano Napp; reparos na 
pavimentação asfáltica da rua Ibaré; que determine ao setor competente a possibilidade de colocação 
de dois redutores de velocidade (tipo quebra-molas) na rua Siqueira Campos entre as ruas Afonso 
Branda e Visconde Pelotas; Vereador Luiz Leite; 555/324/07, solicita ao setor competente para que 
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tape com a máxima urgência um buraco localizado na rua 1º de maio, Vereador Cláudio Santos; 
556/325/07, solicita com urgência melhorias na rua Honorato Fortunato Piccini, Vereador Cláudio 
Santos; 557/326/07, solicita trabalho de tapa buracos na rua Ipiranga no bairro Hípica, Vereador 
Marcos Soares; 558/327/07, solicita realização de serviços de limpeza em sanga no bairro Hípica, 
Vereador Marcos Soares; 559/328/07, solicitação de operação tapa buracos na rua Polidoro 
Albuquerque, Vereador Marcos Soares; 560/329/07, solicita para que a secretária de obras realize 
trabalho de limpeza do terreno do Executivo Municipal localizado na rua Prudente de Moraes com a 
rua Padre Réus, Vereador Adroaldo De Carli; 561/330/07, solicita para que a secretaria de obras 
realize melhorias no asfalto e operação tapa buracos na rua Marechal Hermes próximo ao nº 1323, 
Vereador Adroaldo De Carli; 562/331/07, solicita para que a secretaria de obras realize o trabalho de 
limpeza e colocação de placas que indicam o nome da praça do Bairro Sassi e proibido colocar lixo 
neste local, Vereador Adroaldo De Carli; 563/332/07, solicita que a secretaria de obras realize 
trabalho de limpeza do terreno do posto de saúde do Bairro sassi localizado na rua Dinarte da Costa, 
Vereador Adroaldo De Carli; 564/333/07, solicita que o executivo municipal notifique o proprietário do 
terreno localizado na rua Lobo e Costa entroncamento com a rua Dinarte da Costa para que seja feita 
a limpeza do terreno, Vereador Adroaldo De Carli; 565/334/07, para que a secretaria de obras realize 
trabalhos de conclusão do calçamento na rua Otávio Rocha entre as ruas Epitáfio Pessoa e Afonso 
Pena no bairro  Broecker, Vereador Josélio Guerra; 566/335/07, para que a secretária de obras 
realize trabalhos de colocação de tubos e posterior fechamento da vala, patrolamento, cascalhamento 
e compactação da rua Giuseppe Garibaldi entre as ruas Caldas Júnior e Lourival Vargas, Vereador 
Josélio Guerra; 567/336/07, para que o executivo municipal notifique o proprietário da obra paralisada 
na rua Guilherme Adolfo Arnold em frente ao nº 275, Vereador Josélio Guerra; 568/337/07, para que 
a secretária de obras realize trabalhos de conserto de boca de lobo na rua Guilherme Beccon esquina 
com Juvenal M de Oliveira, Vereador Josélio Guerra; 569/338/07, para que a secretaria de obras 
realize trabalhos de operação tapa buracos no asfalto da rua John Kennedy, Vereador Josélio 
Guerra; 570/339/07, para que a secretaria de obras realize trabalhos de reconstrução e limpeza da 
calçada na rua Mal. Floriano em frente ao nº 117, Vereador Josélio Guerra; 571/340/07, solicitando 
que seja efetuado recapamento asfáltico em alguns trechos da rua Henrique Teodoro Schultz, 
Vereador João Mafalda; 572/341/07, solicitando que seja efetuada a reposição do pavimento asfáltico 
na Avenida São Bento em frente a lancheria do Gringo, Vereador João Mafalda; 573/342/07, 
solicitando que sejam efetuados reparos na rua Coronel Bordini, Vereador João Mafalda; 574/343/07, 
solicitando que o executivo determine ao setor competente que seja realizada a canalização da rua 
Iracema com a Vera cruz, Vereador José Waldemar da Luz; 575/344/07, solicitando ao executivo que 
estude a possibilidade de determinar ao setor competente que seja feita uma melhor sinalização junto 
ao local conhecido como bigode do prefeito, Vereador José Waldemar da Luz; 576/345/07, para que 
a secretaria municipal de obras realize trabalhos de canalização da rua Vera Cruz, Vereador Luiz 
Leite; 577/346/07, solicitando ao departamento de Transito a colocação de placa indicativa “cuidado 
animais” na rua Ramalho Antonio Piva nº 573, colônia Xadrez, Vereador Jaime Fragoso; 578/347/07, 
solicitando a secretaria de obras a realização de operação tapa buracos em toda a extensão da rua 
Ermínia Tombini, Vereador Jaime Fragoso; 579/348/07, solicitando a secretaria de obras a reposição 
de tampa do bueiro localizado na rua Afonso Pena esquina com rua Hilário Ribeiro, Vereador Jaime 
Fragoso;  Presidente Vereador Vilson Paese; enquanto nós damos uma folga aí pro secretário, que 
as indicações dos vereadores foram multiplicadas, por extensas, nós queremos continuar então 
registrando a presença aqui nessa casa dos amigos, o Nelson Portilho e seu filho, professor Jefferson 
um assíduo freqüentador, agradecemos, Jair Cardoso, Valdecir Correa, Jorge Wolgman e Juliano 
Meira Wolgman, Eliseu Berth, Mara Cristina Berth, Gislaine Martins Mafalda, William Borges, senhor 
secretário, para a leitura dos requerimentos; Secretário Vereador Paulo Silva; requerimentos que 
deram entrada na noite de hoje: 580/086/07, que seja oficiado votos de pesar a família do senhor 
Aldemiro de Oliveira Carneiro, pelo seu falecimento ocorrido no dia 19/03/07, Vereador Vilson Paese; 
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581/087/07, solicita na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, seja registrado em Ata 
e oficiado ao Senhor Romeu Giacomelli, Presidente da Eletrocar, que designe ao setor competente, 
sejam feitas melhorias na iluminação pública da Rua dos Pinheiros, acesso ao Cemitério Municipal. 
Justifica-se tal solicitação devido às várias reclamações que temos recebido dos moradores deste 
local, bem como dos usuários desta via, já que a mesma também dá acesso às sedes dos Clubes lá 
existentes. Todos têm reclamado da falta de iluminação o que causa insegurança justificável, e, 
portanto, consideramos ser de extrema necessidade e urgência; Vereador Vilson Paese; 582/088/07, 
enviado oficio ao presidente do Senado federal Sr. José Renan Vasconcelos Calheiros (PMDB- AL), 
bem como aos senadores gaúchos Pulo Paim (PT –RS) e Pedro Simon (PMDB-RS) e também a 
Câmara de deputados federais aos deputados gaúchos com assento na casa para que interfiram com 
a maior brevidade possível junto ao governo federal no sentido de revogar a lei que criou o fator 
previdenciário, Vereador Luiz Leite; 583/089/07, enviado oficio ao Sindicato dos Comerciários nas 
pessoas do seu presidente, Senhor Ivomar de Andrade, parabenizando pela realização de um debate 
sobre segurança pública, Vereador Cláudio Santos; 584/090/07,que a mesa diretora realize dentro de 
uma reunião ordinária o mais breve possível a entrega de uma placa deste poder à direção da rádio 
Gazeta AM, pela passagem de seus 25 anos, Vereador Cláudio Santos; 585/091/07, enviado oficio a 
empresa Brasil telecom, solicitando que a mesma faça a verificação dos orelhões existentes na rua 
Pedro Vargas em frente ao supermercado Economia, Vereador Cláudio Santos; 586/092/07, enviado 
oficio a empresa Brasil telecom, solicitando que a mesma estude a possibilidade de instalar um 
telefone público(orelhão) na rua Dinarte da Costa em frente ao nº 500, Vereador Cláudio Santos; 
587/093/07, solicita que seja enviado oficio ao Deputado federal Luiz Carlos Ghiorzzi Busato, 
Vereador Marcos Soares; 588/094/07, enviado oficio ao Sr. Romeu Giacomeli, presidente da 
Eletrocar, para que seja solicitado ao departamento técnico da empresa para realizar visita à noite na 
Av. Pátria entroncamento com a rua Gal. Câmara para que sejam tomadas as devidas providencias 
da colocação de lâmpadas mais potentes nas proximidades do Hospital, Vereador Adroaldo De Carli; 
589/095/07, que seja enviado oficio ao secretário municipal de saúde, Sr. Carlos Baldo para que 
estude a possibilidade de voltar a aceitar anonimamente as denuncias feitas por telefone, Vereador 
Paulo Silva;  Presidente Vereador Vilson Paese; queremos também registrar a presença do nosso 
amigo Serginho do jornal Diário da Manhã, a Simone do jornal Integração, senhor secretário por 
gentileza a leitura das moções; Secretário Vereador Paulo Silva; moções: 590/077/07, enviado 
oficio de cumprimentos à senhora Jocélia Rodrigues Du Pont, Vereador Vilson Paese; 591/078/07, 
enviado oficio parabenizando o presidente do sindicato dos comerciários Ivomar de Andrade pela 
promoção do debate sobre segurança pública, Vereador Cláudio Santos; 593/079/07,que seja 
enviado oficio parabenizando o CONSEPRO pela criação do Site de denúncias, Vereador Adroaldo 
De Carli; 593/080/07, que seja enviado oficio parabenizando o SENAI pela parceria firmada com a 
prefeitura municipal e a Associação dos comerciários de Carazinho, Vereador Adroaldo De Carli; 
594/081/07, que seja enviado oficio parabenizando a AMC pela parceria firmada com o SIMERS pela 
instalação da delegacia regional no hospital comunitário, Vereador Adroaldo De Carli; 595/082/07, 
que seja enviado oficio parabenizando o HCC pela adesão ao programa de qualidade do serviço de 
apoio às micro e pequenas empresas, Vereador Adroaldo De Carli; 597/084/07, que seja enviado 
oficio parabenizando a policia civil pela mega operação que iniciou-se no dia 19/03/07, Vereador 
Adroaldo De Carli; senhor presidente, senhor presidente, senhor presidente, encaminhamento senhor 
presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; questão de ordem Vereador Paulo Silva; Vereador 
Paulo Silva; tendo em vista a casa lotada pra nossa satisfação, como hoje tem tribuna do povo, eu 
gostaria que fosse suprimido o intervalo regimental, nós passássemos de imediato já para a ordem do 
dia que  é a questão de ouvirmos as pessoas inscritas; Presidente Vereador Vilson Paese; 
requerimento verbal do Vereador Paulo Silva para que seja suprimido o intervalo regimental, bancada 
do PMDB OK, PDT OK, PSDB também, com o acordo das lideranças das bancadas está suprimido o 
intervalo regimental, hoje à noite nós temos como a última sessão do mês essa casa irá apresentar 
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tribuna livre, espaço destinado então ao Pastor e também a Srª Maria Lúcia de Paula, moradora da 
rua David Canabarro, pelo espaço então de 5 minutos, mas seremos complacentes com a srª se 
precisar usar de mais tempo, então eu convidaria a senhora, o Pastor, não o Pastor depois, na 
segunda chamada então, o Pastor vai ficar mais tempo porque eu tenho certeza que  o assunto será 
mais amplo e convido então a Srª Maria Lucia para que use a tribuna da casa para que  coloque a 
situação da rua lá e os assuntos que a srª tem pros vereadores aqui e o povo que assiste à sessão; 
Senhora Maria Lúcia de Paula; meu boa noite a todos, o assunto que eu vim expor na câmara a 
maioria dos vereadores já sabe, já me conhecem e já sabem do assunto que eu vim falar, é sobre 
uma sanga que passa nos fundos da minha casa, onde nós somos em 7 moradores que essa sanga 
passa, né, todos ali não agüentam mais o cheiro, é um cheiro muito forte, tem muitos ratos subindo 
vem até no pátio, na porta da casa da gente, porque eu pra sai do aluguel fiz um porão na casa de 
um filho meu e a sanga fica a poucos metros, inclusive eu crio um netinho de três anos e a gente não 
vive descansada porque pode até cair naquela sanga, né, e é um mau cheiro, esse prédio do lado do 
De Carli aqui, que agora é outro mercado, cai o esgoto lá, cai o esgoto do La salle, todas aquelas 
casa ali caí todo o esgoto lá, não dá mais pra agüentar o cheiro, os rato e agora além de tudo, 
escurece às 7 horas da noite a gente tem que fechar a casa porque os morcegos entram pra dentro, 
tem até morcego agora invadindo, e a gente já pediu isso, faz 30 anos que a gente pede isso uma 
ajuda, são 20 tubos que a gente precisa pra botar ali, só 20 tubos de 1 metro, só que a gente 
procurou o Bonaldi na Secretaria de Obras pra conversa com ele a respeito disso e o que ele alega é 
que não tem tubo de 1 metro, mas no entanto poderiam faze então com tubo de 60 cm que é o que 
tem bastante, isso ele falou pra nós semana passada, e só que vai o dobro né, vai 40 tubos daí, e 
não ta dando mais pra agüentar o cheiro daquela sanga né, e a gente tá pedindo uma ajuda aos 
vereadores pra resolver esse problema né, porque todas as gestões a gente pede, na gestão 
passada o prefeito, o próprio prefeito foi lá, olhou, conhece tudo ali, e prometeu né, quando ele tava 
se candidatando que ia coloca os tubo pra gente, tem muitas promessas só que nada foi cumprido 
até hoje, né, e a gente tá pedindo uma força daí né, pra os vereadores da uma mão, inclusive o 
Romano foi lá, visito, olho lá, tiro foto, é incrível aquele buraco lá, é horrível, não dá mais pra agüentar 
né, isso que eu queria expor pros vereadores, obrigado pela oportunidade; Presidente Vereador 
Vilson Paese; dizer também pra senhora que a minha bancada e a maioria das bancada aqui já 
fizeram indicação, todos os vereadores, nós queremos já convidá-la para a noite do dia 2/04 que 
estará usando o grande expediente o secretário de obras, então já convido a srª pra que se faça 
presente, pra que coloque também pra que o secretário saiba, mas pode ter certeza que os 
vereadores irão fazer essa cobrança, e nós sabemos que o grande problema de Carazinho realmente 
são as sangas, os córregos, que são cinco ou seis córregos que correm dentro da cidade e a 
administração pública tem muita dificuldade porque é muito dinheiro e tudo que é enterrado não 
aparece, então há uma certa dificuldade pra que seja investido em saneamento básico, mas pode ter 
certeza que nós estaremos cobrando do secretário e da administração sobre esse pedido da srª e 
também dos moradores lá da vila; Senhora Maria Lúcia de Paula;  viu Senhor Paese, inclusive, tem 
mais um assunto pra expor, o meu filho criava um cachorro pastor alemão, com todo carinho, parava 
nos fundo no pátio ali, perto da sanga, e sem mais nem menos, o cachorro no que quis escurece, deu 
um grito e caiu morto, daí a gente correu acudi o cachorro e ele tinha uma picada na perna, e a gente 
não sabe se de repente foi uma cobra que pico né, mato esse cachorro ali na hora, um cachorro 
vacinado, bem cuidado, e vamos que de repente ataque um de nós, uma criança de tardezinha ali no 
pátio, no pátio né, nos fundo, então a gente tá pedindo né, a colaboração dos vereadores pra dá uma 
força né, porque morre assim sem mais sem menos, podia se uma criança; Presidente Vereador 
Vilson Paese; dona Maria a senhora pode ter certeza que essa casa vai tomar todas as medidas 
cabíveis, e a cobrança, iremos transformar o pedido teu e o pedido dos moradores da rua David 
Canabarro, continua então, no espaço destinado à tribuna livre, ao Senhor Jabes Eli Salcedo 
Rodrigues, Pastor da igreja Adventista do Sétimo dia, pelo espaço de 5 minutos, mas o amigo terá o 
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tempo necessário, só queremos também informá-lo que as 8:10 h será transmitido pela Rádio 
Gazeta, começa a transmissão e nós iremos anunciar a partir do momento que a sua colocação, que 
chegar a hora então de 8:10 h quando nós, eu te dou um sinal então, mas fica muito à vontade para 
usar a tribuna; Pastor Jabes Eli Salcedo Rodrigues; boa noite a todos, eu quero primeiramente 
aqui agradecer a esta casa na pessoa do presidente, Vereador Vilson Paese, o privilégio e a 
oportunidade de estarmos aqui, agradecer também a todos os vereadores que estão aqui, e a 
comunidade carazinhense por esta oportunidade que nós cidadãos dessa cidade temos de vir aqui e 
expor o nosso pensamento com relação ao bem estar da nossa sociedade, eu vim aqui hoje, eu vou 
ser breve e conciso, e me proponho a falar aqui Senhor presidente, não mais que 5 minutos, porque o 
meu propósito aqui nesta noite é trazer esta casa a cada vereador o livro “Os Dez Mandamentos”, 
todos os anos a igreja Adventista lança em nível mundial alguns livros especiais, e neste ano nós 
estamos entregando as autoridades os Dez mandamentos, de todos os segmentos não é, da nossa 
política nacional, as autoridades do judiciário enfim, porque nós entendemos que as leis são 
fundamentais para a qualidade de vida dos cidadãos em geral, como cristãos nós acreditamos assim 
que Deus ele é autor de todas as leis que regem o universo e também o autor das leis que regem a 
vida dos cidadãos, a nação americana nos seus primórdios ela teve um respeito muito grande pela lei 
de Deus, os Dez Mandamentos, tanto é que na suprema corte dos Estados Unidos ainda hoje, lá está 
a figura de Moisés recebendo de Deus as tábuas da lei, segundo a Bíblia escritas pelo próprio dedo 
de Deus, e esses princípios eles dizem respeito,eu gostaria de apresentar um pouquinho da visão 
que nós Cristãos cultivamos desses princípios, eles dizem respeito ao nosso relacionamento vertical 
com Deus, pelo menos os quatro primeiros mandamentos da lei de Deus, os últimos seis 
mandamentos eles dizem respeito ao nosso relacionamento interpessoal, não é? E no mundo no qual 
nós vivemos, esse mundo que nós percebemos aqui na introdução, o autor Loron Eide que é  
teólogo, professor, morou em 11 países do mundo como missionário, ele coloca aqui alguns dados 
como por exemplo a cada 15 segundos uma mulher é espancada nos Estados Unidos, não conheço 
a estatística do nosso país, mas pode ser que a nossa seja um pouquinho pior, não é, acreditasse 
que todas as unidades da UNICEF pelos menos seis milhões de crianças não terão onde dormir, e 
nós sabemos que de alguma forma essa realidade que está se impondo no mundo atual ela está 
também ao nosso redor, e nos perguntamos, todos nós que somos cristãos, qual o nosso papel, né, 
no ano passado nossa igreja junto com alguns irmãos de outras congregações fizemos um mutirão de 
natal, arrecadamos oito toneladas de alimentos, esse ano queremos continuar, mas hoje o nosso 
propósito é um só, é entregar esse livro, porque nós cremos que esses princípios nasceram no 
coração de Deus, são princípios eternos, são imutáveis, são universais, como disse Deus quando os 
entregou, obedecendo esses princípios o homem viverá por eles, eles trarão com certeza uma 
qualidade de vida melhor pra nós, então eu quero agradecer por essa oportunidade e entregar ao 
presidente essa literatura, estarei entregando ao senhor um curso muito especial, construindo um lar 
feliz, são 48 estudos sobre a felicidade familiar, estaremos entregando também fundamentos do lar 
Cristão, e para cada vereador o livro “Os Dez Mandamentos”, esse é um presente da comunidade 
Adventista de Carazinho, com carinho a todos vocês, muito obrigado pela atenção, muito obrigado; 
Presidente Vereador Vilson Paese; como essa reunião está sendo, a partir de agora, transmitida 
pela rádio Gazeta, e segundo entendimento das lideranças nos parece que os vereadores não 
queiram usar a tribuna, mas eu acho que alguns vereadores podem quere fazer alguma pergunta ao 
Pastor, se nenhum vereador tem alguma pergunta para fazer, o vereador Paese gostaria de 
perguntar, então gostaríamos de agradecer a todos ouvintes da rádio Gazeta que tão nos ouvindo, 
que deixam nesse instante de ouvir as novelas da rede globo, e outros programas para assistir o 
programa, o grande expediente da Câmara de Vereadores pra saber realmente o que está 
acontecendo na cidade e o trabalho dos vereadores, pergunto ao Pastor Jabes e até na realidade não 
é uma pergunta mas é, nós como cidadão, como homens públicos, agentes políticos, nós, o espaço 
da Câmara, ele é destinado aos debates e também para ouvir a palavra de Deus, e esta casa se 
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sente feliz quando alguém realmente traz para nós e abra que a gente vê nos homens ainda voltado 
para o bem, nos dias de hoje que nós vivenciamos esse caos que tá criado na sociedade, que bom, 
feliz de nós ainda que encontramos sacerdotes, pastor, homens leigos, pessoas voltado e levando a 
palavra de Deus, porque se isso não acontecesse eu acho que o mundo ainda estaria muito pior do 
que esta hoje, e nós às vezes falamos aqui muitos Vereadores, o povo mesmo, eu sou um que 
abordo isso, eu tenho dificuldade, senhores vereadores, e amigo, meu Pastor Jabes, de entender, 
como é que algumas pessoas conseguem ser de uma bondade infinita, e outras pessoas de uma 
maldade impossível, criando o caos numa sociedade, então eu quero parabenizar Pastor, pelo 
trabalho que vossa pessoa vem trazendo como Pastor da Igreja Adventista, continue a trabalhar, 
conte com essa casa do povo, conta conosco que nós estaremos sempre se somando ao trabalho da 
palavra de Deus, e colocamos essa casa ao seu inteiro dispor, muito obrigado por ter vindo a essa 
casa, seja bem vindo e volte sempre, como não tem nenhum vereador que queira usar a tribuna, nós 
passaremos de imediato então para a ordem do dia, questão de ordem Vereador Adroaldo De Carli; 
Vereador Adroaldo De Carli; eu solicitaria que colocasse em apreciação desse plenário que as 
moções, os requerimentos fossem apreciados em bloco e os projetos, já que são quatro, que fossem 
então Individuais, ou se assim entender, também em bloco; Presidente Vereador Vilson Paese; 
conforme o requerimento do Vereador Adroaldo De Carli solicito as bancadas então, bancada do 
PSDB? Bancada do PMDB? De acordo, Bancada do PDT, OK? Com o acordo das lideranças das 
bancadas então requerimentos e moções serão votados em bloco, agora pergunto aos vereadores, 
projetos só tem quatro projeto, não tem nenhum projeto polemico, pergunto se querem votar 
individual ou em bloco? Questão de ordem Vereador Paulo Silva; Vereador Paulo Silva; como houve 
já entendimento, senhores vereadores, pra votação em bloco, já que todos projetos são de comum 
acordo, até solicitaria também pra inclusão dos projetos em bloco; Presidente Vereador Vilson 
Paese; Ok? Pode ser os projetos todos em bloco também? Senhor secretário, para a leitura dos 
requerimentos então, o nome e o número; Secretário Vereador Paulo Silva; requerimentos: 
Vereador Vilson Paese as Centrais Elétricas de carazinho, Vereador Luiz Leite encaminhado à 
Bancada gaúcha e ao senado federal com referencia ao fator previdenciário que está prejudicando 
drasticamente os trabalhadores que já cumpriram sua jornada e tempo de serviço em relação ao seu 
salário, Vereador Cláudio Santos ao Ivomar de Andrade sobre a realização de debate sobre 
segurança, do mesmo vereador a Brasil Telecom, o Cláudio Santos também, solicitando telefone 
público na rua Dinarte da Costa, do Vereador Marcos Soares ao deputado Luiz Carlos Ghiorzzi 
Busato sobre verba ao saneamento básico, Vereador Adroaldo De Carli ao presidente da eletrocar 
melhor iluminação junto a praça e ao hospital de caridade, na Padre Réus, bairro Sassi, solicitação do 
vereador ao executivo uma visita técnica do orçamento quantitativo na pavimentação de 
paralelepípedo, do Vereador Paulo Silva ao secretário Carlos Baldo, da saúde; Presidente Vereador 
Vilson Paese; coloco em discussão 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, aprovado a urgência por unanimidade, está em discussão os requerimentos com 
as urgências já aprovadas, para discussão Vereador Luiz Leite, bancada do PDT; Vereador Luiz 
Leite; senhor presidente, senhores vereadores, imprensa escrita e falada, servidores da casa, 
demais visitantes que aqui se encontram, lideranças de nossa comunidade, políticas, eclesiásticas, 
uma satisfação muito grande tê-los aqui, como é uma satisfação também a presença do nosso amigo 
Zeca, suplente de vereador, está assumindo mais uma vez, e também do Marcos Soares, meu 
requerimento ele foi elaborado na intenção de sensibilizar o Senado Federal, bem como os 
Deputados gaúchos com assento na câmara federal, para que eles façam uma reflexão muito 
profunda que é sobre está nova lei aplicada há alguns anos sobre o fator previdenciário, onde esse 
fator previdenciário ele veio trazer um prejuízo enorme para as pessoas que tão pleiteando a sua 
aposentadoria, hoje por mais que o cidadão tenha 35 ou 40 anos de trabalho, que começou muito 
jovem a sua jornada de trabalho, e não tiver a idade recomendada ele vai se aposentar com um 
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prejuízo enorme, com 25, 30% do seu salário, conforme ele recolheu ao longo da sua jornada de 
trabalho, eu não entendo, senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, como 
é que um governo pode fazer uma lei prejudicando drasticamente o orçamento familiar da classe dos 
aposentados, e vai, sem duvida nenhuma, produzir um efeito negativo social nas nossas 
comunidades, porque um trabalhador que ganha R$ 600,00 por mês, que recolheu todo o tempo 
integral, hoje se ele se aposentar ao 50 anos de idade, ele vai se aposentar recebendo em torno de 
uns R$ 400,00 por mês, então vocês vejam a que ponto chega os interesses do governo federal e 
seus aliados, com respeito ao respeito que eles teriam que ter com o cidadão e com o trabalhador 
brasileiro, não justifica querer o governo federal tapar outros furos por incompetência, por falta de 
uma visão mais apurada administrativa em várias outras pastas, ministérios, aonde o roubo está 
escancarado, as falcatruas estão aí, olha o que houve com o Roberto Jefferson, e com outros, com 
José Dirceu e com outros, quem paga o pato? O trabalhador mais uma vez, que é quem gira o eixo 
econômico dessa nação, porque de nada adianta ter essa casa bonita, se nós não tivermos o ser 
humano presente, os nossos trabalhadores, os nossos colaboradores, de nada adianta ter uma 
empresa com produtos que poderão ser lançados, de alta tecnologia, se nós não tivermos o torneiro 
mecânico, o ajustador mecânico, o montador, o contador, o vendedor, e assim ai indo, nas escolas, 
os professores, os profissionais liberais, em todas as áreas, então é injustificável a aplicação desta lei 
e eu estou mandando este requerimento ao Senado Federal e a Câmara dos Deputados, para que 
eles façam uma reflexão muito profunda que revoguem esta lei em respeito ao trabalhador brasileiro, 
muito obrigado senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, com 
a palavra o Vereador Paulo Silva, quero informar aos senhores vereadores que tá sendo transmitido 
pela rádio Gazeta a discussão dos requerimentos dessa casa; Vereador Paulo Silva; senhor 
presidente, senhores vereadores, vou ser um tanto rápido, inicialmente eu gostaria de cumprimentar 
o vereador Zeca, vereador Marcos, demais pessoas que estão aqui presentes, Vereador Luiz Leite, 
esse requerimento vem de encontro aos anseios de toda comunidade, nós, na semana passada, 
entristecidos com a noticia vinculada em todo o país, que na calada da noite, eles conseguiram um 
fato histórico, 24,6% de aumento em seus salários, e já tem inclusive, engavetado um projeto que vai 
conter a eles aposentadoria vitalícia para deputados, isso é uma vergonha nesse país, não está 
contido agora num mandato, num mandato, aposentadoria vitalícia num mandato, imagine só, o que 
nos deixa triste Vereador Luiz Leite, quando eles 24,6% de aumento, embutido seus salários, são os 
intocáveis, chama-se Brasília, os intocáveis, e geral, todos, não fica um fora, vamos generaliza, todos 
os partidos, e que nós pecamos quando eles vem buscar voto, pois não vereador; Vereador Luiz 
Leite; eu até quero abrir esse requerimento pra assinatura dos demais colegas vereadores se assim 
entenderem que devem, porque eu acho que é uma força a mais e eu acho que é dessa forma que se 
consegue e aos poucos vai conseguindo faze aquilo  que a nossa comunidade espera; Vereador 
Paulo Silva; porque eu sei vereador, no momento que chegar lá, será um grito muito fraco, perante a 
postura e a posição que eles se encontram, basta ir a Brasília e ver a imponência dos intocáveis, e 
lamentavelmente, quando nós temos uma lei, que aos 55 para o cidadão, que trabalhou 35 anos, só 
tem direito aos 55 anos, acima dos 12 anos o cidadão se aposenta com 65,  a mulher independente, 
a empregada doméstica, do campo, da cidade, aos 50 com 25, e aos 60 com 12 anos, isso é uma 
vergonha, e nós deveríamos também fazer um requerimento em voto de repudio, porque desta forma, 
desta forma, como eles montaram, os empecilhos, inclusive criando barreiras para que o trabalhador 
não possa desfrutar de sua aposentadoria é vergonhoso, o governador, por exemplo, todo mundo 
sabe, quatro anos tá aposentado, o presidente quatro anos tá aposentado, o senador oito anos tá 
aposentado, um deputado, era 12 tão baixando pra quatro, agora aposentados, e aí fala-se em 
vereadores, teretete, os vereadores que pagam o pato, muita gente me pergunta Vereador Luiz Leite, 
e a aposentadoria de vereador, não é  assim que se posicionam as perguntas aí fora? Nós temos 
direito a aposentadoria sim, se nós pagarmos o nosso INSS, e nós tamos na fila sofrendo, quantas e 
quantas pessoas nós enfrentamos, inclusive compartilhamos com eles, quando na verdade chegam 
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até a fila do SUS na verdade pra pegar o que é de direito, o que é de dever através do INSS e não 
consegue, hoje à tarde, vereador Paese, evidencias claras de um vereador que estava aqui, impedido 
de trabalhar, impossibilitado por uma doença que mais tem realmente sacrificado vidas humanas, que 
é o maldito câncer, não consegue aposentadoria em hipótese alguma, porque? Pela burocracia 
imperada e nós somos os culpados, todos nós somos os culpados, você que tá me ouvindo dona 
Maria, lá com seu radinho a pilha, que não tem luz, não tem água, como reclamou àquela senhora, 
precisando aí 40 tubos pra resolver o problema, não dela, mas da saúde, quando eu vejo o Vereador 
Marcos Soares entra com um pedido federal, pedindo R$ 250.000,00 pra que seja incluído através do 
orçamento, a intervenção junto ao governo federal, isso nos dói, mas é que nós, vocês são os 
culpados, na hora de darmos o troco eu resolvo o meu problema, o se que se dane, e lamentável é 
assim que funciona, muitos não pensam no coletivo, pensam no individual, aí vem àquela questão: 
porque você é preto e eu sou branco, porque é de um partido tal, um partido existe somente se 
chama povo, e se nós não mudarmos assim, ficarmos grudados nas mazelas que tem em Brasília, 
lamentavelmente, e generalizo 24,6 % de aumento deles, só pra finalizar, 19 deputados que não se 
reelegeram continuam morando em Brasília nas benéfias, na maior mordomia, pago pelo nosso 
dinheiro, nós estamos aqui no final do mundo, com certeza, não no final, no final, lá no final do mapa, 
não sabemos nem a metade, porque a dona Maria, seu João, não tem Internet em casa, não tem 
tempo suficiente pra assistir um telejornal, se preocupa só com a novela, pra vê o que vai acontecer 
com a mais feia com a mais bonita e pra sabe quem fará o próximo capitulo do troca-troca, e 
lamentavelmente nós somos os culpados, isso não é de ri Vereador Vilson Paese, é de chora, porque 
nós sofremos todos os dias, o senhor hoje à tarde, juntamente comigo, ouviu um cidadão reclama e 
pedi clemência a nós, como se nós tivéssemos o direito, o dever de aposentá-lo ou encostá-lo, mas 
nós temos direito de cobra, e lamentavelmente vem de lá pra cá, seria isso; Presidente Vereador 
Vilson Paese; continua em discussão, para discutir o requerimento Vereador Cláudio Santos; 
Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, colegas vereadores, colegas da imprensa, pessoas 
que já foram nominadas anteriormente, presidente do PMDB, Romano Guerra, todas as pessoas que 
já foram anteriormente mencionadas o nome pelo senhor presidente, os ouvintes da Rádio Gazeta, a 
gente ouve a indignação do Vereador Paulo Silva, o Vereador Luiz Leite, que nos antecederam, e 
colocam , o Paulo Silva até coloca com propriedade, a responsabilidade é de todos nós, porque 
queira ou não na hora do voto, querendo ou não Vereador Paulo Silva, nós somos como vereadores, 
cabo eleitoral do deputado estadual, do deputado federal, se elege, muitos viram, alguns 
acompanham, mas é verdade sempre estora aqui na cidade, onde nós temos, praticamente todos os 
dias que receber as pessoas, recebemos, nem sempre resolvemos, mas infelizmente é o que 
acontece, cabe a nós tentar fazer a nossa parte, eu acho que cada vereador faz a sua da melhor 
forma possível, com relação à aposentadoria Vereador Paulo Silva, o que se coloca aí na rua para 
muitas pessoas ou por muitas pessoas, que eu não tenho esse conhecimento, eu acho que até nós 
pecamos quando não divulgamos a realidade do legislativo, quando acham que os vereadores com 
dois ou três mandatos já se aposentam, isso não existe, mas é o que o povo aí fora pensa, mas acho 
que cabe a nós também divulgar a verdade, à medida que nós passamos por aqui, mas senhor 
presidente, quero dizer de que venho a essa tribuna parabenizar, não através de uma moção, mas 
fazer um requerimento à mesa diretora que  tenho certeza que a mesa vai acatar esse requerimento 
para que passe em plenário, e depois de passado e aprovado em plenário, tenho certeza que a 
câmara através da mesa diretora vai realizar, nós estivemos no último dia 22, acredito que todos 
vereadores foram convidados, quem não compareceu foi por outro compromisso, tenham a certeza 
de que foram lembrados, nós estivemos juntamente com o Vereador Paulo Silva, por ser profissional 
da emissora, nós estivemos participando da festa de 25 anos da Rádio Gazeta, e eu faço esse 
requerimento, presidente, a mesa diretora, pra que vossa excelência juntamente com os demais 
membros da mesa, estude o melhor dia para que seja entregue à direção da rádio Gazeta uma placa 
parabenizando a direção e aos seus funcionários pelos 25 anos de serviços prestados a comunidade 
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de Carazinho, sabemos da dificuldade de um órgão de imprensa para sobreviver, imagine 25 anos, 
teremos esse ano, no final o Diário da Manhã, jornal, completando 27 anos, imagine também a 
dificuldade, temos hoje a rádio Comunitária também com dificuldade mas andando, levando aos 
quatro cantos de Carazinho as informações que deixam os nossos ouvintes, aos nossos eleitores, 
aos nossos munícipes, sabendo aquilo que acontece em Carazinho, tem o jornal Integração também, 
com dificuldade trabalhando, mas com aquele intuito de profissionais, aquele intuito de pessoas 
voltadas ao interesse da comunidade mesmo com dificuldade levando essas informações, nós 
sabemos, senhor presidente, até com relação à rádio Gazeta porque estivemos nos quadros 
profissionais por mais de 13 anos, sabemos o quanto foi difícil, o quanto ainda é difícil  sustentar uma 
emissora ainda mais por 25 anos, onde as grandes redes estão comprando as emissoras menores, 
para lincarem, para entrarem em cadeia porque sabe-se da dificuldade de manter um quadro 
profissional, quadro pessoal, então nós gostaríamos senhor presidente, que vossa excelência 
juntamente com a mesa diretora, escolhesse a data melhor que convier a essa casa para que seja 
em forma de reconhecimento deste poder legislativos desta placa a esta, dá pra se dizer família, que 
tem dificuldades, estamos sabendo, estamos apenas esperando vir à realidade, acontecer 
efetivamente o aluguel da 100.3 onde também, por empresários que são, acredito que resolveram 
alugar o canal porque a dificuldade estava cada vez mais batendo a porta, então uma empresa, em 
qualquer que seja o meio, mas um meio de comunicação quando chega aos 25 anos, eu acho senhor 
presidente, de que o poder legislativo tem o dever de homenagear, e esperamos que outras 
empresas nesse ramo também, possam chegar a 25, 30 ou mais anos, mas lembrando que em 
outubro nós teremos o Jornal Diário da Manhã que vai completar 27 anos, passou pelos 25, quem 
sabe talvez tenha passado batido por essa casa, não lembrando de também homenagear esse órgão 
de imprensa que faz que vem servindo a essa comunidade, e tenhamos certeza, senhor presidente, 
principalmente no caso da rádio, que atinge um público muito maior, eu digo senhor presidente, eu 
até gostaria que o senhor falasse para que ficasse o senhor sem microfone e eu com microfone, mas 
se não foi batido eu digo que o legislativo não fez uma homenagem de uma placa ao jornal Diário da 
Manhã, neste sentido que eu quero dizer, mas que ainda há oportunidade nos 27 , nos 28, nos 30, 
enfim de fazer essa homenagem nesse sentido que eu quis dizer que passou batido, sei que houve 
moção, mas eu quero dizer do poder legislativo em forma de reconhecimento, e eu espero senhor 
presidente, que seja acolhido pelos vereadores, e que numa oportunidade bem próxima nós 
possamos homenagear então a direção e também os funcionários da rádio Gazeta por esse exemplo 
de busca de informações, busca de entretenimento, busca de levar ao conhecimento da comunidade 
aquilo que acontece em nosso município, sabemos o como é difícil, sabemos também o quanto 
fazem para que isso permaneça a acontecer em nosso município, então gostaria, senhor presidente, 
de finalizar, parabenizando a rádio Gazeta e a toda a sua equipe diretiva, também aos funcionários, e 
esperar que esse legislativo possa fazer essa simples homenagem a esse órgão de comunicação tão 
importante em nosso município, como também são importantes os demais órgãos de comunicação 
que fazem parte desta comunidade, seria isso senhor presidente; Presidente Vereador Vilson 
Paese; continua em discussão os requerimentos, eu solicito ao segundo vice Jaime Fragoso, que 
assuma os trabalhos da mesa para que eu possa discutir os requerimentos; Presidente Vereador 
Jaime Fragoso; assumo os trabalhos e passo a palavra ao Vereador Vilson Paese; Vereador Vilson 
Paese; senhor presidente, senhores vereadores, nossa saudação também ao Silveira que não foi 
saudado porque hoje o amigo chegou um pouco atrasado, né, ao nosso amigo Jarbas também que 
se faz presente, professor Clóvis e aos demais que nós já saudamos, é natural Vereador Cláudio 
Santos, que esta casa e que os demais vereadores e vossa excelência, todos nós, sempre iremos 
reconhecer o trabalho da imprensa e de qualquer organismo, imprensa, industria que faz a história de 
nossa terra, não seria diferente, de forma nenhuma, que vereadores dessa casa não tivessem o 
reconhecimento, vossa excelência foi muito feliz quando coloca que a rádio Gazeta, família Gazeta 
seja realmente condecorada com uma placa, esse poder público, pode ter certeza, enquanto eu 



 11 

estiver na presidência dessa casa jamais iremos deixar um requerimento de qualquer vereador, que 
solicita o reconhecimento de nós levarmos a baila e a conclusão para que realmente a empresa e 
também o Diário da Manhã, e outras industrias que fazem a história da nossa terra, isso é apenas um 
reconhecimento do poder público, e devemos sim reconhecer quem faz a história de Carazinho, mas 
com relação ao vereador que apresentou o requerimento nesta casa, o Vereador Luiz Leite, e até 
coloca o seu requerimento para que os demais vereadores possam assinar o seu requerimento, 
quero dizer ao vereador e aos demais colegas que esse requerimento eu já fiz, apresentei no primeiro 
ano desta legislatura, quando criou-se a previdência neste pais não tinha fator previdenciário, recebia, 
ia ganha a aposentadoria pelo desconto, pelo salário, mas como o fundo previdenciário, e veja 
senhores vereadores, meu amigo você que está em casa nos ouvindo, olha a gravidade da situação 
da previdência neste país, nós somos um país jovem, não podia nunca ter problema de déficit, 
porque agora que começa o povo a envelhecer, e no calculo....quando jovem você amontoa dinheiro, 
você junta para um pacote para depois da aposentadoria, nesse país, mesmo sendo um país jovem, 
que agora que começa a multiplicar as aposentadorias, nós estamos com um déficit tremendo na 
previdência, e o presidente diz que não, mas não porque não entende de previdência, basta ver os 
números, basta ver os números neste país, qual é o déficit que dá por ano na previdência, então 
realmente é preocupante, nós vamos chega num momento como nos países desenvolvidos, que tem 
país que a aposentadoria, Adroaldo de carli, é aos 70 anos, mas as pessoas elas tem outra vida, elas 
tem outro ganho, não é um salário mínimo, um salário que não dá pra compra nem alimentação, não 
é R$ 380,00, eu vejo nos Estados Unidos, o salário e todo mundo sabe, não precisa dizer, quanto 
ganha um salário mínimo nos Estados Unidos, e a gasolina nos Estados Unidos é menos da metade 
da nossa, então tem alguma coisa errada, e a saúde o estado banca, e aqui não, aqui saúde, tem 
saúde quem pode pagar, isto é muito difícil, então é preocupante, então, realmente, concordo com o 
requerimento do Luiz Leite, esse requerimento já foi apresentado por nós, mas nos parece que 
Brasília realmente não é sensível aos trabalhos dos legisladores, dos vereadores e dos anseios da 
comunidade, então realmente, Leonardo, você que é um advogado, trabalha também na área social, 
nessa área de defensoria pública, já trabalhou por muito tempo, trabalhou na Caixa estadual, sabe do 
trabalho e eu sei do teu trabalho que tu faz, mas como é difícil hoje, difícil você ter resultado nesse 
pais que a legislação que está ai em vigor e é muito difícil de nós conseguirmos mudar alguma coisa, 
parece que essa legislação não é realmente para pessoas do bem, as pessoas do bem trabalham, 
pagam a carga tributária enorme e quando vai buscar os seus direitos, nem sempre consegue, você 
vê isso na saúde, você vê isso na educação, quando nós temos crédito educativo, mas o credito 
educativo a família tem que ter condições pra arrumar avalista pra bancar, e depois de formado você 
não consegue emprego e aí tem que paga o credito educativo, senhor presidente, to fugindo do 
requerimento, porque isso não tá em requerimento porque é credito educativo, mas nós aqui temos 
que abordar todos os assuntos que abala a sociedade, também queremos aproveitar para 
cumprimentar mais uma vez ao Zeca que esta substituindo hoje o vereador da minha bancada do 
PDT, o Felipe Sálvia, e também o Marcos Soares que substitui o Vereador Antonio Azir, e queremos 
mais uma vez agradecer a presença de todos e aos ouvintes de casa, meu Pastor Jabes que veio da 
igreja adventista, que veio hoje trazer a palavra de Deus pra nós e pode ter certeza Pastor, que nós 
do poder público aqui, os ouvintes de casa, não só da tua igreja, mas de todas as igrejas, que se fala 
em igreja, mas igreja somos nós, cada qual com sua crença, mas uma crença que todos terminam 
chegando a Deus, então muito obrigado mais uma vez Pastor e volte sempre, obrigado a vocês 
ouvintes, obrigado senhores vereadores; Presidente Vereador Jaime Fragoso; devolvo os trabalhos 
ao presidente Paese; Presidente Vereador Vilson Paese; não havendo mais vereador que queira 
discutir os requerimentos, coloco em votação com as urgências já aprovadas, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado todos os requerimentos por 
unanimidade, senhor secretário para leitura do nº e nome das moções; Secretário Vereador Paulo 
Silva; moção Vereador Vilson Paese subscrito pelo Paulo Silva moção nº 1, moção nº 2 Vereador 
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Cláudio Santos, moção nº 3 Vereador Adroaldo De Carli e Vereador Paulo Silva, moção nº 4 
Vereador Adroaldo De Carli, Vereador Adroaldo De Carli nº 5, e Vereador Adroaldo De Carli nº 6, 
ainda do Vereador Adroaldo De Carli nº 7; Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em discussão 
a urgência das moções, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado as moções por 
unanimidade, a urgência, está em discussão às moções com as urgências já aprovadas, só pra 
ratificar mais uma vez, e não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação todas as 
moções, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado 
todas as moções por unanimidade, senhor secretário para a leitura dos projetos nº e autor; 
Secretário Vereador Paulo Silva; projeto de lei para votação  em bloco: projeto de lei nº 024/07, 
processo 422/044/07 que autoriza abertura de crédito especial no orçamento de 2007, no valor de R$ 
36.630,00, autor executivo municipal; projeto autor executivo municipal nº 026/07, processo 
424/046/07 que transfere departamentos e altera redação de secretarias municipais; projeto 030, 
autor executivo municipal, processo nº 545/056/07 que revoga lei municipal nº 5.140/98, a qual 
autoriza doação de área à empresa Stefanello, Lima & Cia Ltda; e o ultimo projeto senhor presidente 
e senhores vereadores é o de nº 033, autor Senhor Prefeito Municipal, processo nº 546/057/07 que 
autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento de 2007, no valor de R$ 147.344,20, o 
parecer, senhor presidente de todos os projetos da Comissão de Justiça e Finanças de todos os 
projetos, os presentes projetos de lei é constitucionais e quanto ao aspecto financeiro nada a opor, 
Vereador Adroaldo De Carli secretário e relator, Vereador Felipe Sálvia presidente, Vereador Paulo 
Silva membro; parecer da ordem econômica e social de todos os projetos: os presentes projetos de 
lei encontram-se aptos a ser incluído na ordem do dia, Vereador Luiz Leite presidente e relator, 
Vereador Josélio Guerra secretário, Vereador Antonio Azir membro; Presidente Vereador Vilson 
Paese; coloco em discussão então o parecer da comissão de justiça e finanças, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação o parecer, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem, aprovado o parecer da comissão de justiça e finanças  por 
unanimidade, agora eu coloco em votação o parecer da comissão de ordem econômica e social de 
todos os projetos, não havendo vereador que queira discutir o parecer da ordem econômica e social, 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovado o parecer da ordem econômica e social dos quatro projetos por unanimidade, 
coloco agora em votação todos os projetos com os pareceres já aprovados, para discussão, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem, aprovado os quatro projetos  por unanimidade, senhores 
vereadores e senhores aqui presentes, essa casa se fez presente nos 15 anos do Caíque, também 
nos 25 anos da Rádio Gazeta, pelo Cláudio, por outros vereadores, o presidente dessa casa também, 
e sábado aqui nesse plenário nós tivemos recebendo os juiz de Futsal da região norte, do 
representante do Rio Grande do Sul, e também da confederação brasileira de Futsal, a casa estava 
cheia, realmente e os juizes que aqui estiveram gostaram da casa do povo e do plenário e da casa 
nova e de ser recebido pelo legislativo da forma com que foram recebidos, eu não sei se teria mais 
algum vereador, Vereador Cláudio Santos, Vereador Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De 
Carli; senhor presidente apenas pra deixar registrado então que esse vereador, juntamente com o 
Vereador Cláudio Santos, estivemos na reunião almoço promovida pela ACIC, associação comercial 
de nossa cidade, onde esteve, então, palestrando a reitoria da UPF sobre o pólo tecnológico metal 
mecânico para trazermos então para Carazinho, através de um estudo né, que vai ser debatido na 
comunidade, estava também o seu prefeito municipal, representando o executivo, a secretária do 
desenvolvimento, e esta casa então, senhor presidente, esteve presente com esse dois vereadores, 
que consideramos assim de suma importância e muito boa a nossa reunião, onde inicia agora o 
processo de engajamento deste grande projeto que é trazermos para Carazinho um pólo tecnológico 
no ramo metal mecânico ou se assim desejar a sociedade carazinhense em outros setores que 
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Carazinho tenha a sua vocação, só pra deixar registrado, senhor presidente, senhores vereadores, 
muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Cláudio Santos;  Vereador Cláudio 
Santos; senhor presidente nós estivemos também na companhia do Vereador José Waldemar da 
Luz participando do debate que houve no sindicato dos comerciários referente a segurança pública, 
então nós sabemos que vários foram os eventos dessa semana mas a Câmara esteve representada 
em todos eles, senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; e também a presidência se 
fez presente também na mesma noite que tinha essa reunião da segurança pública no clube 
comercial, no lançamento do plano diretor, e quero agradecer o Vereador Cláudio Santos e o 
Vereador Adroaldo De Carli por ter comparecido na ACIC, porque realmente essa presidência tinha 
que se faze presente, sai hoje da casa aqui, 40 minutos passado do meio dia e não foi possível, mas 
quando tem um vereador que  bom que possa representar realmente o poder legislativo na ausência 
do presidente, o vice presidente, quem quer que seja, a câmara sempre estará bem representada 
quando um vereador possa fazer essa, se colocar presente sempre, o legislativo, nos eventos que 
Carazinho promove, agradeço a presença de todos os amigos que aqui estão presentes nessa 
sessão, aos senhores vereadores, e dizendo que nada mais havendo a tratar e sob a proteção de 
Deus declaro encerrada a presente reunião e convoco os senhores vereadores para a próxima 
reunião do dia 02/04/2007 as 19:15 horas. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

                       Vereador Vilson Paese                            Vereador Paulo Silva  
Presidente                              Secretário  

 
 


