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Presidente Vereador Vilson Paese; Havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus declaro 
abertos os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal do dia 24/04/2007. Convido 
o Vereador Josélio Guerra, para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e solicito aos vereadores e 
à nossa amiga que assiste a sessão que permaneçamos de pé; Presidente Vereador Vilson Paese; 
a mesa com o mais novo secretário então, no dia de hoje,  convido o  secretário Adroaldo De Carli 
para fazer a leitura do expediente da presente reunião; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; 
expediente da reunião ordinária do dia 24/04/2007: Projeto de lei de autoria do vereador Felipe 
Sálvia, a qual diz que a rua Marcilio dias, localizada no bairro Santo Antonio, passa a denominar-se 
Av. Iron Louro Baldo Albuquerque. Of. 075/07 da Prefeitura Municipal de 15 de novembro, acusa 
recebimento do OD 345/07. Convite da Câmara Municipal Fortaleza dos Valos para comemoração 
dos 25 anos de emancipação político administrativa do município, seria esse o expediente senhor 
presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; a seguir, senhor secretário, para a leitura das 
indicações dos vereadores na reunião de hoje; Secretário Vereador Paulo Silva; indicações 
apresentadas na reunião de hoje: 837/479/07, Solicita para o Executivo Municipal, que notifique os 
proprietários dos terrenos localizados na rua Marechal Floriano, próximo ao n° 316, Bairro Centro 
para que seja feita a limpeza dos mesmos, Vereador Adroaldo De Carli; 838/480/07, Solicita para que 
a Secretaria de Obras realize trabalho de limpeza e de melhorias do trecho de calçamento da rua 
João Kraemer do Bairro Sommer, Vereador Adroaldo De Carli; 839/481/07, Solicita para que a 
Secretaria de Obras realize trabalhos de limpeza (roçar e capinar inços) do canteiro central em toda a 
extensão da Rua Marcílio Dias do Bairro Santo Antônio. Solicitação de motoristas e moradores, 
Vereador Adroaldo De Carli; 840/482/07, Solicita para o Executivo Municipal, que notifique o 
proprietário do terreno localizado na Avenida Flores da Cunha esquina com rua a Rua Dinarte da 
Costa, Bairro Sassi para que seja feita a limpeza do terreno e do passeio público, Vereador Adroaldo 
De Carli; 841/483/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize visita técnica na Avenida Pátria, 
Bairro Sommer, para que sejam tomadas as devidas providências sobre as melhorias do trecho de 
calçamento da avenida, Vereador Adroaldo De Carli; 842/484/07, solicitando a secretaria de obras a 
realização de patrolamento, cascalhamento e compactação  da rua José Biachi, Vereador Jaime 
Fragoso; 843/485/07, solicitando a secretaria de obras a realização de patrolamento, cascalhamento 
e compactação da rua Cid Bivar da Rocha, Vereador Jaime Fragoso; 844/486/07, solicitando a 
secretaria de obras a realização de operação tapa buracos na rua Sem. Salgado Filho, Vereador 
Jaime Fragoso; 845/487/07, solicitando a secretaria de obras a realização de operação tapa buracos 
na rua São Sebastião, Vereador Jaime Fragoso; 846/488/07, seja enviado oficio ao sr. prefeito 
municipal para que determine a secretaria de obras que execute trabalhos de: compactação das 
pedras que estão soltas na rua Fernando Sudbrack; reparos na pavimentação asfáltica da rua 
Fernando Ferrari; reparos no calçamento da rua Ivalino Brum; reparos na pavimentação asfáltica da 
rua Ipiranga; reparos na rua Monte Alegre; reparos na pavimentação asfáltica da rua Gal. Martins 
Brum; reparos na pavimentação asfáltica da rua Padre Gusmão; execute trabalhos de limpeza e 
capina na rua Dona Júlia, Vereador Luiz Leite;847/489/07, Solicitando ao Executivo Municipal que 
determine ao setor competente que realize imediatos trabalhos de recuperação da ponte localizada 
no Beco da Travessa Vitória, pois antes do começo da ponte há um buraco que coloca em risco a 
segurança dos pedestres que por ali circulam. O vereador abaixo assinado solicita que após lida em 
plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor competente a realização de imediatos trabalhos de recuperação da ponte 
localizada no Beco da Travessa Vitória, pois antes do começo da ponte há um buraco que coloca em 
risco a segurança dos pedestres que por ali circulam, em razão de que é um abertura de 
consideráveis proporções, onde uma criança pode inclusive cair na água vindo a afogar-se. 
Acreditamos que há por parte do Poder Executivo preocupação em sanar este problema evitando 



maiores transtornos e proporcionando aos moradores melhores condições de trafegabilidade, 
Vereador Felipe Sálvia; 848/490/07, Solicitando ao Executivo para que determine ao setor 
competente melhorias nas ruas do Residencial Cantares. O vereador abaixo assinado solicita que 
após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor competente, a recuperação de alguns trechos de diversas ruas do 
Residencial Cantares que encontram-se esburacadas, em virtude de que transitam por essas vias 
uma grande quantidade de veículos de pequeno e grande porte, inclusive o coletivo urbano. 
Solicitamos ainda que sejam realizados serviços de limpeza e conservação das laterais das vias, pois 
muitas encontram-se em péssimo estado, Vereador Felipe Sálvia; 849/491/07, Solicitando ao 
Executivo para que determine ao setor competente melhorias nas ruas dos Bairros Hípica, Sassi e 
Fábio. O vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, 
seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente, a recuperação 
de alguns trechos de diversas vias dos Bairros Hípica, Sassi e Fábio, que encontram-se mal 
conservadas. Solicitamos ainda que sejam realizados serviços de limpeza e conservação das laterais 
das vias, bem com bocas de lobo e terrenos baldios, pois temos recebido muitas reclamações dos 
moradores nesse sentido, há lugares tomados pelo matagal que propiciam a proliferação de insetos e 
o depósito de lixo já que muitos ao trafegarem pelo local acabam jogando papéis e outros materiais 
em via pública, Vereador Felipe Sálvia; 850/492/07, Solicitando ao setor competente a realização de 
melhorias na estrada de acesso a Capela de Santa Rita de Cássia, nas proximidades da entrada do 
Parque Municipal João Alberto Xavier da Cruz. O vereador abaixo assinado solicita que após lida em 
plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado ofício ao Sr. Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor competente, a realização das melhorias necessárias na estrada  de acesso a 
Capela de Santa Rita de Cássia, nas proximidades da entrada do Parque Municipal João Alberto 
Xavier da Cruz, em razão de que no próximo dia 20 de maio estará sendo realizada mais uma edição 
da Romaria de Santa Rita de Cássia, que é organizada pela Paróquia São José do Bairro Oriental, e 
como a cada ano o número de romeiros de Carazinho, de outras localidades do estado e de fora dele 
são maiores, nada mais justo do que proporcionarmos aos mesmos condições favoráveis de 
trafegabilidade, afinal de contas é um grande trecho a ser percorrido merecendo atenção especial por 
parte do setor competente, por isso, desde já, nos preocupamos para que neste dia todos possam ter 
o acesso ao local em perfeitas condições, Vereador Felipe Sálvia; 851/493/07, Solicitando ao setor 
competente que realize trabalhos limpeza e capina no final da Avenida Pátria, especialmente no 
trecho entre as ruas Travessa Vitória  e Caçapava, no Bairro Brandina. O vereador abaixo assinado 
solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Sr. Prefeito 
Municipal, para que determine ao setor competente, a realização de trabalhos limpeza e capina no 
final da Avenida Pátria, especialmente no trecho entre as ruas Travessa Vitória e Caçapava, no Bairro 
Brandina, pois é uma solicitação dos moradores que esperam mais atenção do poder executivo neste 
sentido, já que a mesma constantemente encontra-se em estado lamentável, Vereador Felipe Sálvia; 
852/494/07, Solicitando ao setor competente a realização de patrolhamento, ensaibramento e 
compactação nas estradas das localidades de São Bento e Santa Terezinha. O vereador abaixo 
assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado ofício ao Sr. 
Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente, a realização URGENTE de melhorias 
tais como patrolamento, ensaibramento e compactação das estradas do interior das localidades de 
São Bento e Santa Terezinha,  que se encontram em péssimas condições de trafegabilidade. 
JUSTIFICATIVA: as referidas estradas, merecem por parte do Poder Público Municipal atenção 
especial, pois estamos em época de escoamento da safra agrícola e as mesmas sofrem um 
considerável desgaste ocasionado pelo constante tráfego de veículos de grande porte, Vereador 
Felipe Sálvia; 853/495/07, Solicita ao Executivo para que determine ao setor competente a realização 
de um mutirão de limpeza e capina nas ruas do Bairro Nossa Senhora Aparecida. O vereador abaixo 
assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Sr. 



Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente, a realização de um mutirão de limpeza e 
capina nas ruas do Bairro Nossa Senhora Aparecida, visto a comunidade do referido bairro tem 
reclamado constantemente, solicitando junto a esta Casa providências neste sentido, para que as 
pessoas que por ali trafegam possam ter uma melhor impressão do local, pois ao deixarmos o 
matagal tomar conta propiciamos a todos um aspecto de abandono e desleixo, Vereador Felipe 
Sálvia; 854/496/07, solicitando a realização de pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua 
João Néri Domigos e Valeriano dos Santos, Vereador Paulo Silva; 855/497/07, reiterando a 
solicitação ao setor competente para que seja realizado melhorias na rua Ermínia Tombini, Vereador 
Paulo Silva; 856/498/07, Reiterando o pedido para que a Secretaria de Obras realize, com urgência, 
operação tapa buracos na rua São Sebastião e patrolamento, cascalhamento e compactação nas 
demais ruas, sem pavimentação, do bairro alvorada, Vereador Josélio Guerra; 857/499/07, 
Reiterando o pedido para que a Secretaria de Obras realize, com urgência, operação tapa buracos na 
rua Da Paz entre as ruas Mal Deodoro e Coroados no bairro Princesa, Vereador Josélio Guerra; 
858/500/07, Reiterando o pedido para que a Secretaria de obras realize trabalhos de re-construção e 
limpeza da calçada na rua Mal. Floriano em frente ao número 117 no centro da Cidade, conforme 
fotos anexadas na indicação do dia 26 de março, Vereador Josélio Guerra; 859/501/07, o vereador 
abaixo assinado solicita que após lido em plenário e deferido na forma regimental seja enviado oficio 
ao Executivo municipal que determine a secretaria de obras a realização das obras abaixo 
relacionadas, pelos motivos expostos: conserto no calçamento na rua Silva Jardim, próximo a 
esquina com a rua 19 de Novembro, centro, onde existe um grande buraco que poderá causar danos 
materiais aos veículos que por essa via transitam; ratificando a solicitação anteriormente feita para 
que seja efetuada a limpeza das laterias da rua Alberto Loeff, principalemnte no trecho sem 
calçamento, onde está completamente tomada pelo mato; Vereador Vilson Paese; Presidente 
Vereador Vilson Paese; queremos registrar então a presença da Daniela Portilho, diretora do 
Genoma Colorado, senhor secretário, para a leitura dos requerimentos; Secretário Vereador Paulo 
Silva; apenas um requerimento, pedido de informação:860/130/07, O Vereador abaixo subscrito 
requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos Senhores Edis, 
seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte Pedido de Informações:1 – Quantos 
contribuintes foram acionados e notificados judicialmente nos processos de cobrança do IPTU e 
Contribuição de Melhorias, de 2006 até a presente data? 2 - Quais os advogados credenciados pelo 
Município para realizar a cobrança judicial? (fornecer relação atualizada); 3 – Quais os critérios 
utilizados para a seleção dos profissionais advogados? 4 – Quais os critérios usados para distribuição 
dos processos aos profissionais credenciados? 5 – Relacionar o número de processos enviados para 
cada advogado; 6 – Quem é a pessoa responsável pela distribuição dos processos, cargo que ocupa 
na atual administração e quais as credencias que a mesma possui para a realização de tal tarefa? 7 – 
Relacionar os processos liquidados por advogado. 8 – Qual o motivo da desproporção da distribuição 
dos processos aos profissionais, sendo que no ano de 2005 um profissional recebeu 1.939 
processos, outro 1.649, enquanto outros receberam 151 e 71 processos, conforme ofício nº 133/06 – 
GPC datado de 09 de agosto de 2006. JUSTIFICATIVA: Recebemos informações de que 02 (dois) 
profissionais credenciados para realizar a cobrança judicial de processos de IPTU e contribuição de 
melhorias estariam sendo privilegiados , inclusive há denuncias de um suposto envolvimento de 
funcionário que estaria dando a destinação dos processos em sua grande maioria sempre para estes 
dois profissionais. Nossa intenção é saber se há realmente favoritismo a alguns profissionais em 
detrimento de outros, pois as informações recebidas até então são de que há tal favoritismo. Com as 
informações acima tais dúvidas poderão ser esclarecidas, para que possamos dar aos contribuintes e 
aos órgãos competentes ciência sobre os fatos apurados. Sala Antônio Libório Bervian, 24/04/2007. 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao secretário a leitura 
das moções dos vereadores; Secretário Vereador Paulo Silva; moções dos vereadores 
apresentados no dia de hoje: 861/135/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, 



que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Assembléia 
Legislativa do Rio Grande do Sul, na pessoa do Sr. Presidente – Deputado Frederico Antunes, pela 
comemoração aos  172 anos de sua fundação, que ocorreu no dia 20 de abril de 2007.  Desejamos 
sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 862/136/07, enviado oficio de cumprimentos a Sra. 
Suzana Loss Gomes e Sr. Mário Subtil parabenizando pelo V gol de placa ULBRA futsal, dentro do 
projeto “escolinhas desportivas, esporte e atividade física, para uma vida legal”, que teve sua rodada 
inaugural neste ultimo dia 22 de abril no ginásio Sercesa ULBRA, Vereador Luiz Leite; 863/137/07, 
seja enviado oficio de cumprimentos ao Excelentíssimo senhor Clair Tomé Kunh, prefeito municipal 
de Fortaleza dos Valos, pela passagem dos 25 anos de emancipação desse município a ser 
comemorado no dia 03/05/07, Vereador Vilson Paese; 864/138/07, seja enviado oficio de 
cumprimentos aos senhores Leodir ARAldi , Sergio Citolin, Jênio Galon, e Valdecir Jorge Luchetta 
pela implantação do Banco SIM em Carazinho, Vereador Vilson Paese; 865/139/07, O Vereador 
abaixo assinado solicita que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja 
enviado ofício ao Sr. Guilhermo De Luca, Diretor Presidente da COVIPLAN – Concessionária 
Rodoviária do Planalto S/A, cumprimentando-os pelos serviços prestados e atuação desenvolvida na 
recuperação, melhoramentos, manutenção e operação das rodovias e demais estruturas integrantes 
do Pólo Carazinho. Merece destaque o trabalho que vem sendo desenvolvido, pois disponibilizam 
através de profissionais habilitados, serviços de atendimento ao usuário envolvido em acidentes, com 
a utilização de ambulâncias e equipamentos especiais de resgate e remoção do acidentado, serviços 
de atendimento e remoção de veículos que apresentam panes elétricas ou mecânicas. Há também 
nas praças a disposição dos usuários, serviços de informação, telefones públicos, café e água, 
fraldários e banheiros públicos. Além de todas as vantagens oferecidas aos usuários, a Coviplan 
realiza Projetos de Segurança no Trabalho, Projetos Sociais de Educação no trânsito, Programa de 
redução de acidentes, e projetos relacionados à preocupação com a preservação do Meio Ambiente. 
Manifestamos assim o reconhecimento deste Vereador e do Poder Legislativo Municipal, pelo 
excelente trabalho que vem sendo realizado, por toda esta brilhante equipe, Vereador Felipe Sálvia; 
866/140/07, O Vereador abaixo assinado solicita que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação 
dos senhores Edis, seja enviado ofício ao Coronel Waldir dos Reis Cerutti – Comandante Regional do 
Planalto e ao Tenente Coronel Aderli Maximino Dal Bosco – Comandante da Brigada Militar de 
Carazinho, cumprimentando-os pela ação desenvolvida durante a última desocupação de mais uma 
das invasões dos Sem Terra na Fazenda Coqueiros. Manifestando o apoio deste Vereador com 
relação as atitudes tomadas pelos bravos brigadianos, que em cumprimento do dever, obedecendo 
ordens judiciais, e em legítima defesa, foram obrigados a usar da força para evitar um massacre 
promovido pelo grupo dos sem terras, que invadiram a fazenda Coqueiros. Estes desordeiros, que 
destroem plantações, quebram maquinário agrícola, colocam fogo em equipamentos merecem ser 
punidos e não protegidos por ativistas dos direitos humanos. O trabalho da Brigada Militar merece 
destaque, pois se estes invasores, criminosos, fazem tudo que vem fazendo tendo a Brigada Militar 
nas proximidades para conter os abusos por eles realizados, imaginem se não houvesse o constante 
patrulhamento da BM na área, Vereador Felipe Sálvia; Presidente Vereador Vilson Paese; questão 
de ordem Vereador Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, em nome da 
bancada do PMDB eu gostaria de solicitar, para apreciação do plenário, para que fosse suprimido o 
intervalo regimental, assim como o grande expediente e passarmos de imediato então a ordem do 
dia; Presidente Vereador Vilson Paese; já houve o acordo das bancadas então? Vereador 
Adroaldo De Carli; já houve uma conversa inicial entre as lideranças; Presidente Vereador Vilson 
Paese; então todas as bancadas OK? Solicito ao secretário para ler o numero e autor dos 
requerimentos e requerimentos se não me engano só tem um; Secretário Vereador Paulo Silva; 
senhor presidente, somente tem um requerimento pedido de informação do Vereador Felipe Sálvia, 
portanto então somente um requerimento; Presidente Vereador Vilson Paese; está em discussão, 
questão de ordem Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir;  senhor presidente, eu não tinha 



informação ainda a respeito de um projeto que nós havíamos conversado com as comissões, para 
que fosse dado o parecer, e me parece que há a possibilidade de ser emitido hoje o parecer da 
comissão sobre uma emenda, então solicitaria que o senhor colocasse em apreciação do plenário, o 
intervalo de 5 a 10 minutos, depende o que a comissão entende necessário, para que essa emenda 
seja realizada e o projeto seja apreciado ainda no dia de hoje, na reunião de hoje; Presidente 
Vereador Vilson Paese: vereador após a votação aqui do requerimento pode ser? Pode, questão de 
ordem Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos; com relação presidente, ao pedido de 
informação esse vereador pede vistas, pra apreciação do plenário; Presidente Vereador Vilson 
Paese; solicito ao autor, coloco em apreciação do plenário se o autor aceita o pedido de vistas, mas 
eu coloco em votação o pedido de vistas do Vereador Cláudio Santos. Questão de ordem Vereador 
Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; o vereador pediu pedido de vistas? Presidente Vereador 
Vilson Paese; pediu; Vereador Felipe Sálvia; o autor aceita; Presidente Vereador Vilson Paese; 
havendo a concordância do autor do pedido de informação então tá suspenso o pedido de informação 
até a próxima reunião para que  o Vereador Cláudio Santos possa analisar o pedido de vistas 
solicitado por ele, e vamos conceder então um intervalo de cinco minutos para que as comissões 
possam se reunir para analisar então esse projeto, questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; 
Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem senhor presidente. Falando com o Vereador Adroaldo De 
Carli, secretário da comissão, nós precisamos de mais tempo pra fazer essa emenda, questão de 
justiça, não falamos com o Paulo Silva, somente eu e o Adroaldo, pra fazer essa emenda nós 
precisamos de mais tempo, mesmo que o senhor de o tempo de intervalo nós não vamos fazer a 
emenda hoje, vamos fazer um mecanismo diferente no projeto, então o projeto não vai ser votado 
hoje; Presidente Vereador Vilson Paese; mas agora nós já colocamos então os cinco minutos, 
então até pra vocês poder conversar, se não colocarem não tem...solicito ao senhor secretário para 
leitura do nome e numero das moções; Secretário Vereador Paulo Silva; moções para votação em 
bloco: moção nº 1 Vereador Adroaldo De Carli; moção nº 2 Vereador Luiz Leite; moção nº 3 Vereador 
Vilson Paese e Vereador Paulo Silva; moção nº 4 Vereador Vilson Paese; moção nº 5 Vereador 
Felipe Sálvia e moção nº 6 Vereador Felipe Sálvia; Presidente Vereador Vilson Paese: está 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; está em 
discussão as moções com as urgências já aprovadas, não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovado todas as moções por unanimidade; eu solicito, já foi retirado, ao Vereador 
Jaime Fragoso, autor de dois projetos, que diz os pareceres que é inconstitucionais, solicito a vossa 
excelência se retira ou quer colocar em votação os mesmos? Vereador Jaime Fragoso; não, quero 
transformar em indicação; Presidente Vereador Vilson Paese; havendo o pedido do autor para que 
seja transformado em indicação estão retirados os projetos de autoria do Vereador Jaime Fragoso; 
solicito ao secretário para leitura do parecer da prestação de contas de 2002 que tem vários 
apontamentos também, mas o tribunal recomenda pela aprovação, independente de recomenda ou 
não, pela aprovação e aprovado pelo tribunal, a câmara também pode rejeitar, depende do colegiado; 
Secretário Vereador Paulo Silva; encaminhamento do Gabinete do tribunal de contas em 
02/04/2007. Senhor Presidente. Tenho a satisfação de cumprimentá-lo e, na oportunidade 
encaminho-lhe o processo de prestação de contas desse município, referente ao exercício de 2002, 
para julgamento nos termos da legislação vigente. Atenciosamente, José Carlos Silva de Deus, 
Diretor Geral. Comissão de Justiça e finanças, Tribunal de contas, prestação de contas do município 
de carazinho, relativo ao ano de 2002. Parece: Após analise do relatório do Tribunal de contas do 
espólio de Iron Albuquerque e dos Srs. Alexandre Goellner e José Alberi Mafalda, chefes do poder 
executivo municipal de Carazinho, do exercício de 2002 a comissão opina pela Emissão de parecer 
favorável das contas dos administradores citados, em conformidade com o parecer do Ministério 
público e do tribunal de contas do estado do rio grande do sul, solicitando ao plenário a aprovação do 



mesmo. Carazinho, 23 de abril de 2007. Vereador Felipe Sálvia – presidente; Vereador Adroaldo De 
Carli – secretário e relator e Vereador Paulo Silva- membro;Presidente Vereador Vilson Paese; 
coloco em discussão o parecer da comissão de justiça e finanças que é pela aprovação das contas 
de 2002, nós não poderíamos ler tudo isso aqui porque o tempo nosso é muito pequeno e nós 
poderíamos entrar noite adentro então pedimos ao secretário que não lesse todos os volumes, está 
em discussão o parecer que é pela aprovação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários que se manifestem, está  aprovado pelo  poder legislativo de  Carazinho as contas de 
2002, que é de três prefeitos, O Iron, o Alexandre e o Alberi Mafalda, está aprovado, senhores 
vereadores antes que nós fazemos o encerramento, e ainda falta 15 minutos para o meio dia, nós 
fizemos um indicação ao executivo, e apresentamos na noite de ontem, e passou despercebido, 
talvez, por essa casa, na Zero Hora de ontem, anteontem, aparece Erechim como um município que 
o presidente ia assinar pra que fosse contemplado com colégio técnico, uma escola técnica, e eu não 
quero me enganar, mas se não me engano são 170 no Brasil todo, e também na área da agricultura, 
e nós temos uma área fantástica que é o CRES, que esta ai quase desativado, eu sugeri ao executivo 
que fizesse um projeto que só se feito um projeto de executivo para solicitar do congresso e do 
presidente para Carazinho pudesse ser contemplado, então acho  que essa casa, como nós falamos 
muito ontem em união e trazer o desenvolvimento para Carazinho, acho que nada melhor do que nós 
trabalharmos em cima, há uma possibilidade, e nós não podemos deixar passar em branco, 
Carazinho tem tudo, é um entroncamento, é um pólo agrícola, e acho que nós temos que aproveitar 
essa oportunidade, gostaria que os vereadores também se somassem a nossa indicação, questão de 
ordem Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos; questão de ordem senhor presidente, só 
pra me referir também com relação ao que foi colocado ontem na tribuna pelos vereadores, do 
pensamento no desenvolvimento de Carazinho, nós, aproveitando a oportunidade que a Câmara e os 
vereadores deram também apoio para que fossemos indicado como tesoureiro do COREDE, 
acontece hoje às 5 horas da tarde em Passo Fundo, no  gabinete do prefeito Dipp, uma reunião onde 
o COREDE – região da produção, tem interesse em brigar pra trazer as instalações da Toyota pra 
essa região, então nós estaremos também obviamente representando também a Câmara de 
vereadores, aproveitando a qualidade de tesoureiro do COREDE pra tentar viabilizar, quem sabe 
também, futuramente, brigar Carazinho pela fabrica da Toyota que deverá ser instalada no Rio 
Grande do Sul, e mais principalmente na região norte do estado; Presidente Vereador Vilson 
Paese; é que o CORED né, tesoureiro, que traga realmente alguma coisa pra Carazinho, que não 
fique só em Passo Fundo e outras regiões, e que Carazinho não fique no abandono,  questão de 
ordem Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; até sobre sua indicação, o senhor tem toda 
razão, acho que não pode simplesmente ficar no papel, e a maioria das coisas não saem do papel 
porque há uma desmobilização logo após a idéia, logo após a indicação, então eu até sugiro para que 
realimente as coisas aconteçam é essa a nossa intenção, e a sua intenção com a indicação se 
materializa, de  que até seja sugerido que uma comissão acompanhe isso junto ao executivo, junto à 
secretaria afim, para que realmente isso venha a acontecer, elogiável sua atitude porque nós 
realmente como vereadores, entendo eu, e quando fui presidente dessa casa procurei trabalhar com 
todos os vereadores, os que são remanescentes daquela época até lembram, em não ficar aqui 
somente aprovando projetos ou discutindo moção ou indicação, nós muitas vezes fomos juntos 
buscar realmente solução para o município, e na maioria das vezes nós conseguimos, é nesse 
sentido que eu faço um apelo a essa casa e aproveito a oportunidade da sua indicação que 
realmente isso comece a acontecer, porque eu entendo que os vereadores tem um papel 
fundamental para ajudar realmente a buscar solução, a buscar resultados, do que ficar aprovando ou 
rejeitando projetos, então até lhe sugiro de que o senhor como autor e mais um grupo de vereadores, 
realmente acompanhem e façam com que isso saia do papel e realmente a coisa venha a acontecer, 
obrigado; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente só pra colaborar; Presidente Vereador 
Vilson Paese; questão de ordem Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos;  só pra 



colaborar com o pensamento do Vereador Antonio Azir, na qualidade de líder do governo, me coloco 
a disposição da casa pra que seja feito ou estreitado esse caminho entre o legislativo e o executivo, 
me coloco a disposição pra fazer tudo aquilo que for possível por parte, enquanto líder do governo; 
Presidente Vereador Vilson Paese; para questão de ordem Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz 
Leite; muito obrigado senhor presidente, eu concordo com a idéia do Azir, Cláudio Santos também, 
eu acho que nós tínhamos que fazer um grupo de vereadores liderado pela presidência, e vou mais 
longe um pouquinho, convidar talvez alguém do PT e fazer uma visita nos bastidores lá em Brasília, 
pra que esse projeto nós vá buscar na fonte, na fonte, e não adianta nós começar uma indicação ali, 
um requerimento aqui, tem que buscar na fonte, eu acredito que se marcarem uma audiência lá em 
Brasília, e nós formos lá nuns quatro ou cinco, e mais alguém representando o PT, para intermediar 
essa audiência em Brasília, nós conseguimos com tranqüilidade e com a estrutura que tem o CRES, 
nós conseguimos eu acho que instalar em Carazinho esta escola técnica, sem dúvida nenhuma; 
Presidente Vereador Vilson Paese; com os a partes do três vereadores eu quero dizer que nós 
ficamos até satisfeitos quando nós ouvimos vereadores também engrandecendo a nossa indicação, 
então quero falar para os vereadores que para isso, para nós irmos à Brasília, Vereador Luiz Leite, e 
os demais vereadores, tem que haver um projeto, nós não podemos chegar aqui e ir à Brasília sem 
nada, então eu quero marcar uma audiência com o prefeito municipal a semana que vem, e estão 
convidados todos os vereadores, vou transmitir aos nobres pares a hora e o dia da audiência com o 
prefeito para que nós, que o poder legislativo de Carazinho, numa mobilização total, de todas as 
bancadas vá ao prefeito, mostre a importância dessa reivindicação para Carazinho, e aí sim, com o 
projeto que tem que ser de autoria do executivo, que essa câmara vai acompanhar e que nós possa ir 
até Brasília pra nós conseguirmos essa escola técnica pra nossa região que precisa muito, obrigado 
aos vereadores que pediram o à parte, isso só engrandece a nossa indicação, e eu tenho certeza do 
acordo dos demais vereadores, estamos chegando ao meio dia, faltam cinco minutos, agradecendo a 
presença e registrando também a presença do Dalirio Schenchel, vereador por muitos anos no nosso 
município de Carazinho e também presidente dessa casa, obrigado e deixamos registrado e venha 
mais vezes Dalirio, que esse plenário tu vê vazio porque hoje a reunião realmente nós antecipamos e 
num horário que a população não comparece, mas à noite geralmente esta quase lotado sempre, 
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 ordinária  a ser realizada dia 07/05/2007 as 
19:15 horas nesse plenário.  

 
 
 
 

 
                       Vereador Vilson Paese                            Vereador Paulo Silva  

Presidente                              Secretário  
 
 
 
 


