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Ata da Reunião Ordinária do dia 14 de maio de 2007......Ata 21 
 

  
Presidente Vereador Vilson Paese; Havendo quorum regimental e sob a proteção de Deus declaro 
abertos os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal do dia 14/05/2007. Convido 
o Vereador Felipe Sálvia para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e solicito a todos os 
presentes, é uma satisfação vocês estarem aqui conosco, para ficarmos em pé para ouvirmos a 
palavras de Deus; Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em apreciação a ata da reunião 
ordinária realizada no dia 07/05/2007; 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 Paulo Silva para fazer a leitura do expediente da presente 
reunião Secretário Vereador Paulo Silva; expediente da reunião ordinária do dia 14/05/2007: Of. 
069/07 do Executivo Municipal, encaminha  projeto de lei n°048/07, o qual autoriza abertura de 
credito suplementar no orçamento de 2007, no valor de R$ 132.772,04, para apreciação sob regime 
de urgência. Of. 070/07 do Executivo Municipal, encaminha projeto de lei n° 049/07, o qual autoriza 
contratação emergencial de 01 servidor para o CAPSEM, para apreciação sob regime de urgência. 
Of. 071/07 do Executivo Municipal, encaminha projeto de lei n° 050/07, o qual autoriza o poder 
executivo a firmar convenio com o centro de integração empresa escola – CIEE, para apreciação sob 
regime de urgência. Of. 072/07 do Executivo Municipal, encaminha projeto de lei n° 051/07, o qual 
autoriza abertura de credito especial no orçamento da FUNDESCAR, no valor de R$ 900,00 para 
apreciação sob regime de urgência. Of. 073/07 do Executivo Municipal, encaminha projeto de lei n° 
052/07, o qual dá nova redação aos artigos 21, 23,24 e 46 da lei municipal n° 5.444/00 de 29/11/00, 
que dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente, para apreciação sob 
regime de urgência. Of. 074/07 do Executivo Municipal, encaminha projeto de lei n° 053/07, o qual 
autoriza concessão de auxilio financeiro ao sindicato rural de carazinho, no valor de R$ 5.000,00, 
para apreciação sob regime de urgência. Of. 075/07 do Executivo Municipal, encaminha projeto de lei 
n° 054/07, o qual autoriza concessão de auxilio financeiro ao sindicato dos servidores públicos 
municipais de carazinho, no valor de R$ 3.000,00, para apreciação sob regime de urgência. Projeto 
de lei de autoria do vereador Jaime Fragoso, que dá denominação ao segmento designado “Rua C”, 
bairro medianeira. Of. 533/07 da SUSEPE, encaminha relatório referente à construção do albergue de 
Carazinho. Of. 119/07 da SMEC, solicita a cedência das dependências da câmara para realização de 
reunião. Of. 1236/07 do Poder Judiciário, convida para solenidade de posse do novo quadro diretivo 
do conselho da comunidade de Carazinho, a realizar-se dia 09 de maio. Of. 034/07 da Escola Doutor 
Piero Sassi, solicita a pavimentação do passeio ao redor da escola. Of. 006/07 da Eletrocar, 
comunica  os eleitos para completar mandato ate 30 de Abril de 2008. Of. 035/07 da Secretaria de 
desenvolvimento, informa convenio assinado pelo município com a FAMURS. Convite da Igreja 
Batista Boas Novas em Carazinho, para programação com o grupo EMME a realizar-se dias 12 e 13 
de maio. Convite do GAPC, para reunião de prestação de contas dos anos 2006 e 2007, a realizar-se 
dia 17 de maio. Convite da Assembléia legislativa, para solenidade de abertura da 11ª conferencia da 
UNALE a realizar-se dia 24 de maio. Convite do conselho municipal dos direitos da pessoa com 
deficiência e ou superdotação/altas habilidades, para solenidade de inauguração no dia 18 de maio. 
Convite para Exposição de arte com a artista Ilse Paim a realizar-se de 02 a 15 de maio. 
Correspondência do SENAC, convidando para o curso de gestão financeira para entidades sociais, a 
realizar-se dia 15 de maio. Correspondência da Massey Ferguson, agradecendo proposição do 
vereador Adroaldo De Carli. Correspondência da ACAPA, parabenizando a implantação do programa 
reciclável  de resíduos sólidos. Comunicado da Câmara dos Deputados, informando a liberação de 
Recursos Financeiros destinados aos municípios em 2007. Comunicado do Ministério da Educação, 
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informando a liberação de Recursos Financeiros do Fundo Nacional. Comunicado do Ministério da 
Saúde, informando a liberação de Recursos Financeiros do Fundo Nacional. Presidente Vereador 
Vilson Paese; a seguir convido o senhor secretário, para fazer a leitura das indicações dos 
vereadores na noite de hoje; Secretário Vereador Paulo Silva; indicações: 964/536/07, seja enviado 
oficio solicitando ao executivo Municipal que determine a secretaria de obras à realização da obras 
relacionadas: Recapeamento asfáltico na Rua Senador Salgado Filho, Bairro Conceição, devido ao 
péssimo estado do asfalto existente, necessitando de reparos urgentes; Recapeamento asfáltico na 
Rua Fernando Ferrari, Bairro Conceição, pois o mesmo encontra-se bastante deteriorado, 
necessitando de reparos urgentes; Conserto do calçamento na Rua Tupiniquins, Bairro Conceição, 
devido a grande quantidade de buracos nesta via; Reiterando a solicitação anteriormente feita, para 
que seja realizada  limpeza nas laterais da Rua Alberto Loeff, Bairro Ouro Preto, pois o mato já está 
tomando conta da rua; Conserto do calçamento que está cheio de buracos na Rua Jornalista Edemar 
Ruwer, Bairro Ouro Preto; Reparos urgentes em todas as ruas do Bairro Dileta, pois as mesmas 
encontram-se em estado vergonhoso, cheias de buracos e as reclamações dos moradores são 
constantes; Vereador Vilson Paese; 947/537/07, solicitando que determine ao setor competente a 
canalização da rede de esgoto da rua Raul Pilla, Vereador Paulo Silva; 948/538/07, solicitando ao 
setor competente para que seja efetuada a limpeza do terreno baldio localizado na rua Ipanema, 
esquina com Osilio Zolet, Vereador Paulo Silva; 949/539/07, Sugerindo ao Executivo Municipal para 
que priorize a pavimentação das ruas Bernardo Paz, Décio Martins da Costa, John Kennedy, 
Humberto Lampert, Ivalino Brum, Tijucas, Charrua, Tupiniquins, Tamoios, Caetés, Gaviões, 
Minuanos, Ernesto Keller, Senador Salgado Filho, Monte Alegre  e General Cassal Martins de Brum. 
O vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja 
enviado ofício ao Executivo Municipal, sugerindo que priorize a pavimentação das ruas Bernardo Paz 
e São João Batista (Bairro Medianeira/Braganholo); Décio Martins da Costa, John Kenney, Humberto 
Lampert e Ivalino Brum (Vila Rica); Tijucas, Charrua e Coroados (Bairro Princesa); Tupiniquins, 
Tamoios, Caetés, Gaviões, Minuanos, Ernesto Keller e Salgado Filho, (Bairro Conceição); Monte 
Alegre, (Bairro Floresta) e, General Cassal Martins de Brum, (Bairro São Pedro/Boa Vista),   pois 
estas vias são “Corredores de Ônibus”, e a realização de tais melhorias viria facilitar o trânsito do 
transporte coletivo para a população, além de outros benefícios. Em todas as administrações, se fala 
muito em pavimentação asfáltica dos corredores de ônibus, na realidade tal prioridade não vem 
sendo mantida. Os contribuintes que moram nos bairros e que dependem do transporte coletivo para 
chegar e voltar do local de trabalho, estão sempre em desvantagem, em relação aos moradores do 
centro da cidade, que já tem a maioria das ruas com pavimentação asfáltica. Vereador Felipe Sálvia; 
950/540/07, solicitando a realização de pavimentação asfáltica em toda extensão da rua João 
Olaneck, Vereador Paulo Silva; 951/541/07, para que a secretaria de obras realize trabalhos de 
melhorias no calçamento ou asfaltamento da rua Ermínia Tombini, Vereador Josélio Guerra; 
952/542/07, para que a secretaria de obras realize trabalhos de limpezas nas bocas de lobo em todo 
o bairro Sassi, Vereador Josélio Guerra; 953/543/07, para que a secretaria de obras realize trabalhos 
de melhorias, como patrolamento, cascalhamento e compactação no final da rua Antonio Vargas no 
bairro BNH, Vereador Josélio Guerra; 954/544/07, para que a secretaria de obras realize trabalhos de 
limpeza nas bocas de lobo próximas da escola Érico Veríssimo, Vereador Josélio Guerra; 955/545/07, 
seja enviado oficio ao Senhor Prefeito municipal para que determine a secretaria de obras que 
execute trabalhos de: retirada de entulhos na rua Castro Alves em frente ao nº 486, no bairro Santo 
Antônio; reparos na pavimentação asfáltica da Avenida Flores da Cunha em frente ao supermercado 
Coqueiros; patrolamento, cascalhamento e limpeza da rua Francisco da Rosa Marcondes; reparos na 
pavimentação asfáltica da rua Antônio Pasin, bem como reparos nas demais ruas do Bairro Dileta; 
limpeza na rua Travessa Edson, no bairro Sassi; reparos na rua Monte Alegre, no bairro Floresta; 
reparos na pavimentação asfáltica da rua Ipiranga entre a Avenida São Bento e a rua Padre Gusmão; 
reparos na pavimentação asfáltica da rua Siqueira Campos, no bairro Central; limpeza, patrolamento 
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e cascalhamento na rua Natalino Fabro, no bairro Santa Terezinha; patrolamento, cascalhamento na 
rua Germano Napp, no bairro Wincler; término da pavimentação no trecho da rua Riachuelo, no bairro 
Princesa; Vereador Luiz Leite; 956/546/07, solicita serviços de recapeamento na pavimentação 
asfáltica em diversas ruas, Vereador Antonio Azir; 957/547/07, patrolamento e cascalhamento da 
estrada de Capão Alto Molha Pelego e estrada que liga o asfalto de cruzinha Pinheiro Marcado e a 
estrada que liga Pinheiro Marcado a BR 285, Vereador Antonio Azir; 958/548/07, solicita melhorias 
nas ruas dos bairros Novo Ouro Preto, Winckel, Esperança e Vila Rica; Vereador Antonio Azir; 
959/549/07, solicita cascalhamento da estrada da Colônia Dona Júlia e a estrada que liga a BR 386 
ao Distrito de Xadrez, bem como a melhoria na estrada que liga Carazinho a Bela Vista; Vereador 
Antonio Azir; 960/550/07, Reiterando solicitação ao Executivo Municipal para 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. O vereador abaixo assinado solicita 
que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito 
Municipal,  solicitando 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, pois conforme informações ainda não houve nenhum repasse do executivo neste sentido. É um 
direito de todo e qualquer trabalhador público receber seus direitos, ter acesso às mesmas condições 
que são oferecidas a todos os demais servidores municipais. Não podemos adiar por mais tempo 
esta situação, pois por quanto tempo ainda as agentes de saúde terão que esperar pelo recebimento 
do valor atrasado, afinal de contas, elas tem o direito a este valor e se o executivo municipal preza 
tanto pelo pagamento do salário em dia de seus servidores, de tudo que lhes é de direito, não 
entendemos o motivo pelo qual as agentes de saúde estão até agora esperando o repasse do valor 
atrasado sem explicação alguma. É um descaso com estas servidoras que tem uma função de tão 
relevante importância para nossa comunidade. Como legislador temos a incumbência de fiscalizar os 
atos do Poder Executivo  e não podemos admitir que o prefeito divulgue nos órgãos de imprensa que 
valoriza o servidor, que paga seu salário em dia; como em dia, se há meses as agentes aguardam 
pelo pagamento desse valor que está a mais de um ano em atraso? Isso é agir com coerência? Qual 
a lógica desta situação estar se arrastando há tanto tempo? Vereador Felipe Sálvia; 961/551/07, 
solicitando a secretaria de obras a melhoria na pavimentação asfáltica com operação tapa buracos na 
Sem. Salgado Filho, Vereador Jaime Fragoso; 962/552/07, solicitando a secretaria de obras a 
realização de melhorias no calçamento da rua Machado de Assis, Vereador Jaime Fragoso; 
963/553/07, solicitando a secretaria de obras a realização de patrolamento, cascalhamento e 
compactação  da rua Félix Guerra, Vereador Jaime Fragoso; 964/554/07, solicitando a secretaria de 
obras a realização de patrolamento, cascalhamento e compactação  da rua Alberto Loeff, Vereador 
Jaime Fragoso; 965/555/07, solicita ao Poder Executivo que determine ao setor competente para que 
realize melhorias na rua Buenos Aires, Vereador Cláudio Santos; 966/556/07, solicita para que a 
secretaria de obras realize trabalho de patrolamento e cascalhamento em toda a extensão da rua 
José Biachi do Bairro Hípica, Vereador Adroaldo De Carli; 967/557/07, Solicita para que a Secretaria 
de Obras realize com urgência melhorias no trecho do asfalto e operação tapa buracos em toda 
extensão das ruas Honorato F. Picini e rua Antonio Pasin ambas localizadas no bairro Dileta, 
Vereador Adroaldo De Carli ; 968/558/07, Solicita com urgência para a Secretaria de Obras, que 
realize trabalho limpeza do terreno localizado no final da Rua Otto Albino Guerardht com a Rua 
Ângelo M. Gobbi no Bairro Sommer, Vereador Adroaldo De Carli; 969/559/07, Solicita para que a 
Secretaria de Obras realize trabalho de limpeza em toda a extensão da rua João Clemente Esling, 
Bairro Ouro Preto, Vereador Adroaldo De Carli; 970/560/07, Solicita para o Executivo Municipal, que 
notifique o proprietário do terreno localizado na rua Leonel Rocha, atrás do CTG Vento Minuano, 
Bairro Ouro Preto para que seja feita a limpeza do mesmo, Vereador Adroaldo De Carli; 971/561/07, 
Solicita para o Executivo Municipal, que notifique os proprietários dos terrenos localizados na rua 
Fernandes Vieira, frente ao n° 357 e ao lado do n° 407, Bairro Glória para que seja feita a limpeza 



 4 

dos mesmos,Vereador Adroaldo De Carli; Presidente Vereador Vilson Paese; enquanto o secretário 
toma um cafezinho para  depois fazer a leitura dos requerimentos e moções, nós queremos registrar 
a presença do João Maria da Silva dos Santos com 18 funcionários da prefeitura; Antonio Carlos 
Maia Castelo, o Chico; o Ercílio Batista Soares, o Garfo, meu vizinho; todos do sindicato dos 
servidores e servidor também da prefeitura, o nosso registro da presença do José de Abreu, 
presidente do Bairro São Lucas, também queremos registrar a presença dos moradores da rua 
Marcílio Dias, uma satisfação de vocês estarem aqui na noite de hoje; o Nilson de Moura Branda, 
advogado, sua esposa Rosa Branda, odontóloga; a Vanda Tonhings; Evandro Wecker; Claci 
Ceconelo e Edir Ceconelo; oficial de justiça, nosso amigo, Davi Pantaleão da Silva; Avenildo Knopp; 
Traudi Ercigo; Rejane de Souza; também Ivan Augusto Cerioli, ex-secretário do município, funcionário 
do sindicato dos comerciários; Amilton Castanha; registramos e agradecemos a presença de vocês 
nesta casa, nesta sessão ordinária na noite de hoje, solicito ao senhor secretário para fazer a leitura 
dos requerimentos dos Requerimentos dos vereadores na noite de hoje; Secretário Vereador Paulo 
Silva; requerimentos dos senhores vereadores que deram entrada na noite de hoje; Vereador Felipe 
Sálvia; questão de ordem, senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; questão de 
ordem Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, em contato hoje com Davi 
Pantaleão, morador da rua Marcílio Dias, me pediu, eu como autor do projeto de lei que muda a 
denominação daquele logradouro, eu pedi para Vossa Senhoria que retirasse de pauta o projeto, para 
que seja votado na próxima segunda-feira, para dar um tempo para que os moradores possam falar 
com todos os vereadores; Presidente Vereador Vilson Paese; com a solicitação verbal do autor do 
projeto, Vereador Felipe Sálvia, essa presidência retira da pauta então, da noite de hoje o projeto de 
autoria do Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; gostaria senhor presidente ainda de dizer 
que o projeto 041/2007, só lê a emenda, secretário, só a emenda só; Presidente Vereador Vilson 
Paese; a presidência já pediu ao secretário, será lida a emenda e esse projeto só irá à votação na 
próxima segunda-feira, Secretário Vereador Paulo Silva; posso continuar presidente? Presidente 
Vereador Vilson Paese; por gentileza secretário; Secretário Vereador Paulo Silva; requerimentos: 
972/140/07, seja feita a confecção de uma placa a ser entregue durante uma sessão ordinária da 
Câmara Municipal aos diretores da Construtora Senger, em homenagem aos 40 anos de atividade 
desta empresa em Carazinho, Vereador Vilson Paese; 973/141/07, Os Vereadores abaixo subscritos 
requerem, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário, seja registrado em Ata e oficiado 
aos familiares votos de profundo pesar, pela perda irreparável do Amigo GETÚLIO MARTINS DOS 
SANTOS, ocorrido no último dia 11 de maio. O Senhor Getúlio Martins dos Santos, tinha um vasto 
relacionamento na comunidade carazinhense, marido da Senhora Maria Juçara Poletto dos Santos, 
que foi ao longo de anos reitora do Campus da UPF em nosso município, e pai do jovem médico 
Alessandro Poletto dos Santos que também desenvolve suas atividades profissionais em nossa 
cidade. Homem honesto e trabalhador, de conduta exemplar, merecendo por parte do Poder 
Legislativo o reconhecimento em homenagem póstuma à sua memória. A todos os familiares e 
amigos do inesquecível Getúlio Martins dos Santos, nossos sinceros sentimentos pelo infausto 
ocorrido. “Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, 
viverá; e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá.”   Jô 11, 25-26 Com urgência.  Sala 
Antônio Libório Bervian, 14/05/2007. Vereador: Felipe Sálvia – PDT, Vereador: Adroaldo De Carli - 
PMDB; 974/142/07, O Vereador abaixo assinado requer na forma regimental, que depois de aprovado 
em plenário, seja registrado em Ata e oficiado aos familiares, votos de profundo pesar pela perda 
irreparável do Sr. Getúlio Martins dos Santos, que veio a falecer dia 11 de maio de 2007, Vereador 
Josélio Guerra; 975/143/07, seja enviado oficio ao estado do Rio Grande do Sul, através da 
Secretaria da agricultura, para que seja estudada a possibilidade de um programa para confecção de 
hortas de fundo de quintal, Vereador Paulo Silva; 976/144/07, O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que logo após submetido ao  plenário para aprovação, seja enviado ofício ao SR 
Romeu Giacomeli Presidente da Eletrocar, para que solicitando ao departamento técnico da empresa 
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para realizar uma visita a noite na rua Barão de Antonina esquina com a Rua Venâncio Aires,  ambas 
localizadas no Bairro Centro para que seja feita a troca das lâmpadas queimadas. Solicita também à 
empresa Eletrocar, após verificação, medidas para solucionar definitivamente este problema da 
escuridão nas ruas, zelando pela segurança dos pedestres, motoristas e moradores destas 
localidades. Solicitação de moradores e empresários, Vereador Adroaldo De Carli;  Presidente 
Vereador Vilson Paese; registramos também a presença aí do Jarbas, e também da Simone do 
Jornal integração, sargento Pasqualotto, sejam todos bem vindos, senhor secretário, por gentileza à 
leitura das moções; Secretário Vereador Paulo Silva; moções:977/163/07, O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício parabenizando ao Senhor Nicétio Endler Maestro, bem como a todos os integrantes 
do Coral Municipal de Carazinho, pelo lançamento do primeiro CD que será lançado hoje dia 10 de 
maio juntamente com a inauguração da Biblioteca Dr. Guilherme Schultz Filho, Vereador Josélio 
Guerra; 978/164/07, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido 
ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de congratulações ao CORAL MUNICIPAL DE 
CARAZINHO, na pessoa de seu Maestro, Senhor Nicétio Endler, parabenizando pelo lançamento do 
primeiro CD gravado por esse Coral, realizado no dia 10 do corrente. Parabenizamos os 
componentes deste grupo que com muita dedicação, voluntariamente estão realizando um trabalho 
de excelente qualidade à cultura do nosso Município, Vereador Jaime Fragoso; 979/165/07, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício parabenizando o Coral Municipal de Carazinho, na pessoa do Senhor 
Maestro Nicétio Endler, pela comemoração aos 06 anos de fundação e comemorando esta passagem 
com a gravação do primeiro CD.Considerando o lançamento um marco histórico na cultura de 
Carazinho. Desejamos sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 980/166/07, Oficio de 
cumprimentos ao Executivo Municipal, na pessoa do Excelentíssimo Prefeito, Senhor Alexandre 
Goellner, e em especial, a Senhora Diretora Nancy Mafalda, pela reinauguração da Biblioteca Pública 
Municipal Dr. Guilherme Schultz Filho e pela inauguração do Telecentro Dr. Álvaro Rocha Vargas, 
Vereador Vilson Paese; 981/167/07, Oficio de cumprimentos pela posse, ocorrida no dia 09.05.2007, 
da nova Diretoria do Conselho Comunitário de Carazinho, nas pessoas dos Senhores: Giovani 
Martins de Farias – Presidente; Venilda Iracy Dupont – Vice-Presidente; Antenor José de Quadros – 
Secretário; Amilton de Moura – Tesoureiro; Michele Cebem e Milton Schimitz – Suplentes, Vereador 
Vilson Paese; 982/168/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando os novos componentes do 
Conselho Comunitário de Carazinho, Senhor Giovane Martins de Farias Presidente, Venilda Iracy 
Dupont Vice-Presidente, Antenor José de Quadros Secretário, Amilton de Moura Tesoureiro, Michele 
Cebem e Milton Schimtz Suplentes, Vereador Josélio Guerra; 983/169/07, O Vereador abaixo 
assinado, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício de congratulações à Nova Diretoria do CONSELHO COMUNITÁRIO DE CARAZINHO, na 
pessoa do Presidente, Senhor Giovani Martins Farias, empossada no dia 09 do corrente, 
parabenizando pela conquista e desejando-lhes muito sucesso e pleno êxito nesta nova atividade, 
Vereador Jaime Fragoso; 984/170/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Posse da  Nova  
Diretoria do Conselho Comunitário de Carazinho realizada no dia 09 de maio de 2007 , sendo a 
entidade presidida pelo Senhor Giovani Martins de Farias . Desejamos a nova administração sucesso 
a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 985/171/07, seja encaminhado oficio ao Sr. Renato Süss pelo 
excelente trabalho que vem desenvolvendo junto ao Consepro em prol da segurança pública, 
Vereador Paulo Silva; 986/172/07, O Vereador abaixo assinado solicita que depois de ouvido o 
Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício de cumprimentos aos jovens da 
Paróquia São José de nosso município, Vinicius Almeida, Diego Alex, Sidnei José, Flávia Pereira e 
Vinícius Mokfa Notari, que fizeram parte da comitiva de Carazinho que foram prestigiar e participar 
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dos encontros da visita do Papa Bento XVI ao Brasil. Com certeza, entre tantos, ser escolhido para 
participar de um momento de tão significativa importância religiosa para nosso país é um recompensa 
divina, por isso acreditamos que tendo participado deste encontro e estando tão perto do 
representante de Cristo na terra, têm agora a missão de transmitir a todos desta comunidade as 
reflexões traduzidas em momentos de fé e devoção pelo Pontífice. Receba a Paróquia São José,  o 
reconhecimento do Poder Legislativo Municipal por proporcionar aos representantes de sua 
comunidade este momento único que com certeza ficará guardado na memória dos cinco jovens que 
participaram deste encontro. Com urgência. Sala Antônio Libório Bervian, 14/05/2007. Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; 987/173/07, seja enviado oficio de cumprimentos as Padre João Gheno Netto, 
parabenizando pela passagem de seu septuagésimo oitavo aniversário ocorrido no último dia 
11/05/2007, Vereador Luiz Leite; 988/174/07, Oficio de cumprimentos aos Senhores Remi João Rigo, 
Diretor da Ulbra – Carazinho, e ao Excelentíssimo Senhor Paulo Paim, Senador e autor do Programa 
“Cantando as Diferenças Sociais, Culturais e Individuais”, lançado em Carazinho na última sexta-
feira, Vereador Vilson Paese; 989/175/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, 
que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Universidade 
Luterana do Brasil - ULBRA, na pessoa do Senhor Diretor Remi Rigo – Campus Carazinho pelo 
Lançamento do Programa Cantando as Diferenças na região da produção que ocorreu no dia 11 de 
maio de 2007. O projeto que tem o Instituto de Pesquisa em Acessibilidade da Ulbra (IPESA) como 
parceiro, tem por objetivo a inclusão política das diferenças, articulando municípios e comunidade 
para a adoção de medidas práticas para uma verdadeira inclusão social, através dos Estatutos do 
Idoso, da Igualdade Racial, da Pessoa com Deficiência e da Criança e do Adolescente.  Desejamos 
sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 990/176/07, seja enviado oficio parabenizando Sr. 
Anderson Cruz de Oliveira, coordenador do Projeto “Oratória nas escolas” promovido pela Câmara 
Júnior de Carazinho, Vereador Luiz Leite; 991/177/07, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício ao SEST/SENAT de 
Carazinho, Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional e Aprendizagem do Transporte, na 
pessoa da Senhora Elizangela Kaminski Bandeira, Gerente da entidade,  que vem realizando 
diversas atividades de Valorização da Mulher, desde a realização de palestras educativa e de 
motivação, além de orientações relativas ao câncer, dicas de beleza, atividades físicas, etc. 
Parabenizamos aos organizadores e parceiros do Projeto de Valorização da Mulher, desejando pleno 
sucesso nesse e nos demais projetos vindouros, Vereador Jaime Fragoso; 992/178/07, seja enviado 
oficio de congratulações parabenizando o casal Carlos Lourenço de Medeiros Neto e Alma Cecília 
Hahn de Medeiros pela passagem dos 60 anos de feliz matrimonio que ocorrera no dia 19 do 
corrente. Vereador Cláudio Santos; 993/179/07, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício   parabenizando, a 
Associação Comercial e Industrial de Carazinho - ACIC  , na pessoa do Senhor Presidente Sidnei 
Olavo Meyer, pela doação de 2.047 livros/revistas, 01 (um) computador e uma impressora para 
catalogar os livros  da biblioteca dos apenados do Presídio Estadual de Carazinho – PECAR ocorrida 
no dia 08 de maio de 2007 .Sendo o principal objetivo da campanha em colaborar nas aulas que são 
realizadas no presídio e incentivarão a leitura promovendo um crescimento pessoal dos presos. 
Desejamos a diretoria da ACIC e demais colaboradores sucesso a todos. Vereador Adroaldo De 
Carli; 994/180/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Agência do Banco do Brasil de 
Carazinho, na pessoa do Senhor Gerente Geral  Ernesto de Ivanoff, pela doação de 10 (dez) 
computadores a Biblioteca Municipal Doutor Guilherme Schultz Filho de Carazinho neste mês maio 
de 2007, através do Programa de Inclusão Digital, projeto que proporcionará a comunidade acesso 
gratuito à Internet para pesquisas e informações. Desejamos a direção e funcionários sucesso a 
todos, Vereador Adroaldo De Carli; 995/181/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando as 
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entidades  Associação Comercial e Industrial de Carazinho , a Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Carazinho - CDL, SEBRAE na pessoa dos Srs. Presidente da ACIC Sidnei Olavo Meyer e o 
Presidente da CDL João Carlos Schuster e o Técnico responsável da unidade SEBRAE Carazinho 
Moacir da Silva Junior pelo lançamento do Informativo Foco Empresarial que visa à divulgação das 
ações das entidades prestadas ao comércio de Carazinho que ocorreu no dia 08 de maio no  
auditório da ACIC/CDL. Desejamos a diretoria e funcionários sucesso a todos, Vereador Adroaldo De 
Carli; 996/182/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Justiça Federal  Vara de Carazinho, na 
pessoa do Exmo. Sr. Nórton Luis Benites, pela comemoração aos 02 anos de sua instalação no 
município de Carazinho e comemorando esta passagem com a palestra que terá como tema “ O 
Processo Eletrônico do Juizado Especial Federal Civil” que ocorrerá no dia 21 de maio no salão de 
Atos da ULBRA Carazinho. Desejamos sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; Presidente 
Vereador Vilson Paese; registramos a presença do nosso amigo Olmiro Silveira e também da 
Caroline Homerding do Diário da Manhã; Presidente Vereador Vilson Paese; faremos um intervalo 
de cinco minutos, dez minutinhos até, para cumprimentar o pessoal e depois seguimos com a 
votação dos requerimentos, moções e projetos. Com o grande expediente suspenso e após o 
intervalo regimental, passamos à ordem do dia com a votação dos requerimentos e moções e logo 
após também a votação dos projetos, por gentileza secretário Paulo Silva, para se fazer presente na 
mesa, ler o numero e autor dos requerimentos; Secretário Vereador Paulo Silva; requerimentos 
para ser apreciados e votados na noite de hoje senhor presidente: requerimento nº 1 Vereador Vilson 
Paese; Vereador Felipe Sálvia, Vereador Adroaldo De Carli, subscrito Vereador Paulo Silva, aliás, 
desculpe, esse aqui deferido por ser de pesar, Vereador Paulo Silva nº 4; Vereador Adroaldo De Carli 
nº 5; 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, aprovada a urgência dos requerimentos 
por unanimidade; está em discussão os requerimentos com as urgências já aprovadas, para 
discussão Vereador Paulo Silva, bancada do PTB; Vereador Paulo Silva; senhor presidente, 
senhores vereadores, quero cumprimentar a associação dos funcionários do município e demais 
servidores, quero também cumprimentar o presidente lá do Bairro São Lucas, Sargento Pasqualotto, 
a representante do Diário da Manhã, também a Simone que há pouco instantes estava na casa,  eu 
entrei com um trabalho hoje senhor presidente, diante da necessidade e a gente vê exemplo nos 
outros bairros, nas outras cidades, que tão implementando e na verdade é importante a 
diversificação, que as pessoas utilizem os seus terrenos, sobras de terreno, na requisição e na 
confecção de hortas comunitárias, eu até analisava e um dos fatos muito preocupantes em nossa 
cidade e a gente tem notado, Vereador Adroaldo De Carli tem se preocupado muito nessa questão, 
acho que é uma preocupação de todos nós, é uma questão seguinte, os terrenos baldios, existem 
muitos terrenos baldios hoje à mercê de limpeza, então acho que até o morador onde consegue  por 
exemplo, confeccionar uma horta no fundo do quintal, conversando com os proprietários, mantendo 
esse local limpo eu acho que, na verdade viria a contribuir muito nessa questão, na verdade, senhor 
presidente, senhores vereadores eu concordo em tese quando se fala em defesa do combate fome 
zero, mas se cada um fazer a sua parte, se cada município fazer a sua parte, com auxilio, tenho 
certeza da secretária da agricultura, não estaria sobrecarregando só mesmo ao município mas eu 
tenho certeza, com a responsabilidade através de um programa implementado pela secretaria da 
agricultura, seria muito importante, então eu solicito aí, tenho certeza que com a aprovação dos 
nobres edis, é importante nesse momento essa adequação e até mesmo esse sistema que vai 
proporcionar e incentivar as pessoas a terem né, as suas hortas comunitárias, a gente tem notado 
uma grande necessidade, uma grande diferença entre a nossa cidade e outros municípios, nós 
vemos por exemplo o exemplo do município de Passo Fundo, hoje pela manhã eu conversava com o 
vereador Tassi do PSDB que estava presente, vieram fazer uma visita de cortesia em nosso gabinete 
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e ele me falava a respeito da implementação que já vem acontecendo desde o governo do PMDB do 
Rigotto, no ano passado, e porque não Carazinho, então acho que é importante essa participação e 
tenho certeza que vai proporcionar condições melhor de vida à comunidade carazinhense, seria isso 
senhor presidente e demais vereadores; Presidente Vereador Vilson Paese; continuam em 
discussão os requerimentos, para discutir Vereador Felipe Sálvia, bancada do PDT; queremos 
também registrar a presença, na noite de hoje na sessão, do Mario Locatelli, seja bem vindo; com a 
palavra Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, 
pessoas que visitam a casa do povo na noite de hoje, já nominadas pela mesa diretora, senhor 
presidente eu gostaria de me reportar sobre indicação, sobre moção, sobre requerimento, para não 
voltar mais até essa tribuna, com a sua permissão? Presidente Vereador Vilson Paese; sem 
problema nenhum vereador; Vereador Felipe Sálvia; há tempos que eu venho cobrando senhor 
presidente, eu venho cobrando o vale alimentação dos agentes municipais de saúde, referente ao 
período de janeiro de 2005 a abril de 2006, e conforme informação até agora não houve o pagamento 
pelo executivo para esses servidores, e eu vejo o prefeito em alto e bom tom sempre dizer que os 
salários estão em dia, e os salários desses servidores não estão, não estão porque falta pagar o 
atrasado, que já foi reconhecido pelo senhor prefeito, e até agora não foi pago e eu não sei por quê? 
Eu gostaria de deixar mais uma vez esse pedido aqui, porque não é justo, as pessoas trabalham, são 
servidores iguais aos outros servidores que recebem todos os salários em dia e não é justo que eles 
tenha esse atraso do vale alimentação de quase uma ano atrasado, sem receber, espero, fica aqui 
meu pedido à diretoria do sindicato, para que interceda junto ao prefeito, para que os servidores 
municipais de saúde também recebam esse atraso; eu gostaria, senhor presidente, recebi a visita 
agora mesmo do diretor financeiro da Eletrocar, que era jurídico da Câmara, e a semana passada eu 
entrei com um pedido de informação sobre as ações que foram  perdidas por decurso de prazo, e ele 
me dizia agora ali no corredor, Moreira, Dr. Moreira, que há sim, há ações que foram perdidas por 
decurso de prazo, mas que há só uma, há só uma ação que foi perdida por decurso de prazo e com a 
multa de R$ 14.000,00 então meu pedido de informação não passou, mas fica aqui o meu pedido 
para que o líder do governo cobre, Vereador Cláudio Santos, da pessoa que perdeu essa ação, 
porque não é justo que o povo pague uma ação que o município perdeu por decurso de prazo, 
porque a Eletrocar é do povo, que um à parte Vereador Cláudio Santos? Presidente Vereador 
Vilson Paese; questão de ordem, um à parte Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos; 
até na segunda-feira da semana que passou, quando Vossa excelência entrou com esse pedido de 
informação, nós conversamos com vossa excelência que também não concordávamos se isso 
realmente fosse verdade, nós tivemos o cuidado, estivemos presentes na Eletrocar, eu, o vereador 
Azir e o vereador Jaime onde nós cobramos se realmente a sua preocupação era verídica, esta 
informação de que houve um caso é verdade, e que quando veio à notificação a única coisa que 
poderia ser feita nesse caso era discutir o valor que já havia  a condenação e a condenação era 
correta, não havia apelação, apenas o jurídico não tinha conhecimento porque o servidor, funcionário 
que pegou o processo não deu a devida importância para o advogado da Eletrocar, o que ele podia 
era discutir o valor, mas já estava condenado e não tinha como fugir, mas nós cobramos e 
exatamente dessa forma, por se tratar do dinheiro do povo de Carazinho não pode acontecer isso, 
nós estivemos  lá e cobramos, essa cobrança também que o senhor está fazendo na tribuna; 
Vereador Felipe Sálvia; e eu vou mais longe, eu vou cobrar do tribunal de contas, para que cobre 
esse valor do ordenador de despesas ou do advogado da Eletrocar, que o povo não vai pagar isso 
não senhores vereadores, nós estamos aqui para fiscalizar, e fiscalizar é o trabalho do vereador, e é 
isso que a gente tem que fazer, erro por culpa do funcionário ou por culpa...acho que o advogado tem 
que cuidar das suas ações, ele tem que saber qual é o dia que tem ação no fórum para ele saber que 
tem que defender as ações que são do povo que a Eletrocar é do povo; eu gostaria também senhores 
vereadores, senhor presidente de me reportar sobre o projeto de lei que eu entrei mudando o nome 
da rua Marcílio Dias para avenida Iron Albuquerque, ta dando um rebu, tem uns moradores que não 
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estão gostando, mas não são todos os moradores não, que eu tive vários telefonemas de moradores 
da rua que me disseram que é justo, é justo um prefeito que trouxe várias industrias Semeato, 
Parmalat, Universidade para Carazinho, ter o seu nome Avenida Iron Albuquerque, é justo, o homem 
que foi prefeito por duas legislaturas nesse município e que eu briguei muito, reconheço que briguei, 
e não me arrependo de nada que eu fiz, nas minhas brigas, nas minhas peleias que eu tive com esse 
político, mas eu também acho justo, senhores vereadores, que nós comece a pensar nos políticos 
nosso em vida, se passa esse projeto meu aqui o próximo, o próximo pode não ser eu, mas eu 
gostaria de pedir para os senhores vereadores que nós homenageie com outra avenida, o Bastico, 
nós comece a pensar, nada contra o Marcílio Dias que foi um grande político, um grande homem 
público, nós temos que pensar também no cidadão, o prefeito Iron Albuquerque que foi um homem 
que viveu a vida inteira para o esporte, e o...sabe disso, foi goleiro do veterano, viveu no Atlético a 
vida inteira, trabalhando pro esporte e o esporte funcionava aquela época, a várzea, os campeonatos 
eram fortíssimos, quem conhece a várzea sabe disso, então nada mais justo do que a gente 
homenageie essa rua que tem toda a parte legal pra ser uma avenida, e eu na tiro a razão dos 
moradores, agora quando a gente se muda, se muda de uma rua para uma outra rua, não tem que 
mudar de endereço, não há problema nenhum, eu não vejo problema nenhum, de nós colocarmos 
essa rua Avenida Iron Albuquerque, porque realmente eu duvido, que venham aqui os vereadores 
dizer qual foi o prefeito que trouxe mais industria pra nossa cidade, quem foi o prefeito que trouxe a 
maior industria pra essa cidade, e nós não podemos homenagear um político desse porte, com uma 
avenida? Nós poderíamos dar outros logradouros, mas eu to dando esse logradouro como avenida 
porque foi ali que ele passou a maior parte do tempo passando por aquela rua, pra ir até o Paulo 
Coutinho, que hoje está meio apagado na área do esporte, mas viveu grandes momentos com  o 
Atlético, no passado, e me dizia um senhor hoje que é do PDT, me dizia: Sálvia, tu é do PDT e está 
homenageando um cidadão que é do PSDB, nada a ver, tem que separar as coisas políticas, se 
fosse por causa disso não dava nada pro Iron, a pessoa que eu mais briguei foi com o Iron, no 
passado, mas o político tem que saber reconhecer as pessoas que realmente merecem o crédito da 
população, eu recebi mais de 100 telefonemas, 100 telefonemas dizendo parabéns político, parabéns 
Felipe Sálvia, ta dando o nome de uma avenida para um cidadão que realmente merece, se não 
merecesse o Felipe Sálvia na ia dar nome de rua para ele, tenham certeza, eu só to fazendo isso e 
pra passar pelo crivo dos senhores vereadores, eu já disse hoje pro cidadão Horácio, que foi 
vereador nessa casa, disse pra ele: não retiro o projeto de lei, eu pensei muito antes de entrar, não 
vou retirar, retirei de pauta hoje em respeito ao cidadão Davi Pantaleão, me pediu que não fosse à 
votação hoje, para que ele pudesse fazer sua mídia com os outros vereadores, e eu sei que ele já 
esteve conversando com vereadores, e é assim que funciona, se essa casa quiser rejeitar o projeto, 
enfrento de cabeça erguida, porque penso que to fazendo aquilo que é certo, e é certo homenagear 
um prefeito que fez muita coisa por essa cidade, e se tiver um outro prefeito que fez as mesmas 
coisas que fez o Iron, me digam aqui que eu também vou trabalhar pra indicar outra avenida, outra 
rua pra transformar em avenida pra homenagear esse cidadão, era isso senhor presidente; 
Presidente Vereador Vilson Paese; continuam em discussão os requerimentos, para discutir 
Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite; senhor presidente, senhores vereadores, servidores da 
casa, demais lideres partidários, comunitários, sindicalistas que se encontram no nosso plenário, e 
demais platéias, a Caroline do Diário, satisfação, demais pessoal da imprensa que possam estar por 
aí, gostaria senhor presidente de tecer um comentário, abordar um pouquinho o assunto com respeito 
as centrais elétricas, desta condenação por decurso de prazo, desta ação que está uma polemica 
quem vai pagar essa ação, logicamente que as centrais elétricas vai pagar esta ação que foi perdida 
por falta de agirem com mais prudência nos trabalhos das centrais elétricas em Carazinho, mas 
esses acontecimentos, isso aí não vem de hoje, e o colega Antonio Azir acho que vem 
acompanhando, quando na outra legislatura nós batíamos muito nessas histórias de perdas de 
verbas públicas em cima de processos, todos os recursos financeiros que o município perde em 



 10 

ações, e na Eletrocar tem se tornado uma praxe, ou senão de multa do INSS, é perdendo ação na 
justiça, isso aí recai no bolso da nossa comunidade, no nosso povo,e talvez seja por aí e por essas 
coisas que o nosso servidor público e aqui esta presente o presidente do sindicato dos servidores 
públicos, e demais diretores, sabem disso e estão há dois anos sem receberem aumento, e muito 
menos a sua reparação salarial, APROCAR encontra-se na mesma situação,  então vocês vejam, 
quando o município julga que não tem verba para dar um aumento para o seu próprio servidor e a 
comunidade e os próprios servidores acompanham o município está pagando multas, esta perdendo 
ação por não recorre em tempo hábil porque os direitos não se discutem, eu sempre tenho esse 
ditado comigo, direito não se discute, direito se cumpre, não cumprindo tem que perder, pena isso 
tudo é dinheiro público, são impostos que estão indo pelo ralo, que não vai para a saúde que não vai 
para a educação, que não vai para a segurança pública, vai para o bolso de alguém, essas ações, de 
quem ganha logicamente, e o nosso servidor, as nossas ruas, as pessoas menos favorecidas do 
nosso município, o desemprego no nosso município, que esta alarmante, como no resto do país, mas 
hoje nós temos que brigar e lutar pelo nosso município, cada vez fica pior, e a situação vai se 
agravando, e aí, estamos acompanhando, vitrines quebradas a cada semana, arrombamentos nem 
se fala, Bairro Floresta está uma loucura aquilo lá, é um arrombamento por dia praticamente, por 
quê? Porque falta investimento em certas áreas que são prioritárias em nosso município, e que com 
certeza, se nós temos os nossos adolescentes em que os pais estão empregados,  e que eles estão 
bem alimentados, estão indo para a escola, o índice da criminalidade baixa e baixa bastante, todos os 
senhores sabem disso, existe aquela teoria, é falta de cultura do povo, por isso que a bandidagem 
esta solta, por isso que acontecem os assaltos, por isso  que acontecem os arrombamentos, também 
não é por aí, porque o colarinho branco é o que mais rouba nesse país, são os que mais roubam nos 
nossos estados, quando mais estudam às vezes, não generalizando, mais aprende a roubar mais 
fácil e mais rápido, com mais eficiência, é como dizia um delegado há pouco dias, um delegado da 
policia num debate na televisão, Doutor Simonato, ele dizia para uma juíza, a juíza debatendo sobre 
esse assunto e ela dizia, é a falta de cultura e estudo do nosso povo que está levando a essa 
barbaridade, essa insegurança total na nossa nação, e o delegado pediu um à parte e disse assim: 
Meritíssima, eu infelizmente vou ter que lhe rebater um pouquinho, porque se os pobrezinhos 
roubam, roubam arrombamentozinho, assaltinho aqui, outro ali, agora o colarinho branco rouba e 
rouba muito, um roubo só às vezes representa por um universo de pessoas, isso é uma verdade 
gente, enquanto tem gente preocupada em restabelecer a ordem com decência, com dignidade, no 
cumprimento de seus deveres, como doutores, advogados, juízes, promotores, delegados, tem, tem 
aqueles que vendem sua própria alma a custo de dinheiro, como aquele juiz que vendia sentenças, 
aquele Ministro que vendia sentenças, então vocês vejam em que país nós vivemos, por isso que eu 
me preocupo com a nossa Carazinho, gente, e se botarem um real fora, eu volto a essa tribuna e digo 
esse real faz falta amanhã, ou seja lá para o Beco da Cuiabá, num cestão, num sopão, num remédio, 
numa aspirina, ou seja para cumprir promessas de campanha  e de aumento de salário do servidor 
público, que até hoje não foi cumprido, e não é porque vocês estão aí hoje não, eu venho falando isso 
há muito tempo, desde a reforma administrativa, aonde quiseram dar o maior cravação em vocês, e 
nós lutamos aqui e inviabilizamos aquele projeto, senhor presidente, não querendo me alongar, mas 
eu preciso falar um pouquinho porque esse projeto do nobre colega Felipe Sálvia, que altera o nome 
da rua Marcílio Dias, se encontra comigo, e eu dizia há poucos dias no gabinete do autor do projeto, 
colega eu lamento em te dizer, mas eu sou muito puro, eu falo as coisas com o coração e com a 
cabeça junto, que dá uma sincronização melhor, eu dizia para ele: eu sou contra esse projeto, sou 
extremamente favorável à homenagem ao ex-prefeito Loreno, sou extremamente favorável, então aí, 
a Gare, ao Iron Albuquerque, o ex-prefeito Iron, sou extremamente favorável, estão aí fazendo esse 
belo trabalho na Gare, pode ser ali, pode ser num loteamento novo, uma rua nova, ou qualquer outra 
coisa, pode ser, mas mudar o nome de uma pessoa de uma rua, eu sou extremamente contrário, 
porque causa extremas dificuldades para as pessoas, e problemas para as pessoas que moram lá, 
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tem que alterar até o IPVA do seu carro, o endereço de tudo, e o custo disso aí quem é que paga, 
então eu pediria ao meu colega, que eu prezo muito e gosto muito de trabalhar na sua companhia, 
Vereador Felipe Sálvia, que repensasse, de repente lá pra Gare, já existe uma homenagem no 
Distrito Industrial Iron Albuquerque, de suma importância, merecidamente, de repente um outro local 
da cidade, mas mudar Marcílio Dias que também foi um grande nome de Carazinho, fica difícil para 
as pessoas que lá residem, como hoje vieram umas vinte pessoas, o senhor presidente chegou lá e 
estava esse pessoal em meu gabinete, para saber da minha posição, não a minha posição que eu 
tinha a dez doze dias atrás eu mantenho, pois não vereador; Vereador Felipe Sálvia; Vereador Luiz 
Leite, pelo grande apreço que eu tenho pela sua pessoa, vereador combativo também, e de bons 
trabalhos aqui nessa casa, eu quero dizer que quando se faz o IPVA, vai pagar o IPVA, tu dá o 
endereço do IPVA pago e ele vem para tua casa com o novo endereço, todo ano tu paga e ele vem 
com o novo endereço, quando a pessoa se muda, por exemplo, algum morador que muda da Marcílio 
Dias lá para a Avenida São Bento, ele vai mudar o seu endereço, não é difícil mudar o endereço, 
agora tenho grande apreço pelo Marcílio Dias, que como falei foi um grande homem público, mas por 
Carazinho ele não fez nada, nós temos que prestigiar os nossos homens públicos, eu gostaria de 
prestigiar, eu já disse, o Bastico, e o próximo nome a ser prestigiado por essa casa e tomara que os 
vereadores assim o entendam, vai ser dos políticos de Carazinho, vamos começar a pensar nos 
políticos de Carazinho, era isso, mas respeito a sua opinião, respeito o voto de todos os vereadores, 
como eu tenho respeitado ao longo da minha trajetória política, quando os vereadores votam contra 
pedido de informação, eu nunca fui brigar com alguém, questionar o seu voto, porque o voto é 
soberano, o voto é do plenário, respeito, respeito sua posição também como companheiro de partido; 
Vereador Luiz Leite; obrigado vereador, mas também não há nada pessoal, sabe disso, nem contra 
o ex-prefeito Iron, nem contra vossa pessoa até porque daí eu teria que pegar no teu pé um 
pouquinho, né, mas só pra encerrar e dizer para a vossa excelência ainda que veja o transtorno que 
vai causar ainda para o comércio daquela rua ali, por pouco que tenha, desde a junta comercial e 
outros e tantos, notas fiscais e outros adjetivos que venham, então é preocupante isso aí, o pessoal 
acha que esta difícil de aceitar a idéia porque devido aos transtornos que vão causar, então já para 
justificar o meu posicionamento como presidente da Comissão da ordem econômica e social, não sou 
contrário à homenagem, é muito justa, mas de forma diferente, num outro local, muito obrigado 
senhor presidente e demais pessoas do plenário; Presidente Vereador Vilson Paese; continua o 
requerimento em discussão, solicito ao vice-presidente que assuma os trabalhos da mesa para que 
eu possa também usar a palavra; Vereador Felipe Sálvia; gostaria de convocar o segundo vice-
presidente Vereador Jaime Fragoso, para que assumisse que eu tenho outro problema para resolver; 
Presidente Vereador Jaime Fragoso; assumo os trabalhos e passo a palavra ao Vereador Vilson 
Paese; Vereador Vilson Paese; senhor presidente, senhores vereadores, amigos que se fazem 
presentes na sessão na noite de hoje, em especial porque nós já saudamos a todos nominalmente, 
mas eu não saudei o José Costa, ex-presidente do PMDB, o meu amigo Dr. Leonardo Simonato, e 
também o professor Jefferson, e novamente ratificamos o nosso cumprimento a todos os demais que 
foram citados anteriormente, com relação ao requerimento que faz a indicação, não é requerimento 
mas é indicação do Paulo Silva, quando ele coloca para que sejam aproveitados os terrenos baldios, 
o fundo do quintal que seja realmente transformado em horta, isto eu acho que todos os moradores e 
todos os proprietários deveriam de fazer, para a saúde de todas as pessoas com uma boa 
alimentação, mas infelizmente nós não temos essa cultura, de plantar na sua horta e fazer o 
aproveitamento, mas o que eu quero dizer hoje, senhores vereadores, é com relação, e depois eu 
vou vir no assunto, sobre a linha da nova empresa aérea, a NHT, mas com relação, e eu até vou 
deixar esse assunto para quando o Felipe retornar, porque eu quero dizer ao Luiz Leite, que hoje nós 
comungamos da mesma idéia, o projeto de lei de autoria do Vereador Felipe Sálvia, que ele vai vir 
aqui, ele está me escutando, realmente pode ser um projeto cheio de boas intenções, mas o ex-
prefeito já tem o Distrito com o seu nome, já tem o Distrito nominando o Iron Albuquerque, mas nós 
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mudarmos uma rua, e já outros vereadores  tentaram fazer, Av Pátria, Avenida Antonio José Barlette, 
o problema não é mudar o endereço, o problema é mudar o registro de imóvel onde tem custo para 
os moradores, eles não farão a mudança gratuitamente, terá custo para esses moradores, claro que o 
nosso ex-prefeito fez muito para Carazinho, mas já tem um Distrito com o seu nome, se querem dar, 
tem tantas ruas que estão abrindo loteamentos, mas você tirar um nome já existente, que foi dado por 
alguém, numa outra legislatura, realmente eu acho que, mas eu tenho certeza absoluta que o colega 
Felipe Sálvia ele irá durante a semana analisar o projeto, conversar com as pessoas da Marcílio Dias 
e esperamos, eu também espero, embora na condição de presidente, mediador dessa casa, o 
presidente não vota, mas eu tenho que aqui só fazer um comentário, se houver a necessidade, em 
caso de empate, o meu voto também é contrário ao projeto, porque fui contra na rua Antonio José 
Barlete, e acompanhei todo o episódio da Av. Pátria, queres um a parte vereador, rapidamente; 
Vereador Luiz Leite; se o senhor me conceder? Vereador Vilson Paese; tenho maior prazer em 
ouvi-lo; Vereador Luiz Leite; eu só queria fazer uma correção no meu pronunciamento ai, nobre 
vereador, presidente da casa Vilson Paese e demais pessoas presentes, quando eu falei, político que 
foi, Marcílio Dias, Cláudio Santos conseguiu agora pela Internet, foi um grande marinheiro da nossa 
marinha brasileira, então só pra corrigir o meu pronunciamento aí onde falamos, até porque o 
vereador Felipe falou que foi um grande político e tal, né, achando eu que poderia ser também entrei 
na mesma linha, mas não, foi um grande marinheiro o Marcílio Dias e esse hoje a nível de Brasil, 
muitas praças, ruas e outras homenagens em nome dele, era isso, muito obrigado; Vereador Vilson 
Paese; muito bem Vereador Luiz Leite, realmente nós temos Bairro com nome de cidade aqui, com 
nome de estados, em Carazinho, que também poderá ser trocado, por pessoas e não só políticos, 
pessoas que fizeram história da nossa terra, empresários, pessoas que  não foram empresários, que 
não foram comerciantes, mas fizeram um trabalho para a terra de Carazinho, terra de Pedro Vargas, 
mas esse projeto ainda vai ser debatido, nós iremos debater, iremos conversar com os moradores, e 
eu tenho certeza que o Felipe vai analisar conversando com eles e o Felipe é sensível, eu tenho 
certeza que ele vai retirar esse projeto e nós vamos encontrar, se querem dar outro nome num outro 
local que não vá causar tanto transtorno para os moradores, mas se ele, como autor, quer colocar o 
projeto sim, em votação, eu não voto, mas se houver necessidade, também está aberto o meu voto 
que eu sou contrário ao projeto, é um projeto importante e tal, mas eu não quero trazer problemas 
para os moradores da Marcílio Dias, Felipe retorna agora, então quero até que ele ouça aqui,  com 
relação ao teu projeto Felipe, faria um pedido com companheiro de bancada, é para que vossa 
excelência, depois de conversar com os moradores, fizesse até a retirada do projeto, e poderia 
estudar um outro projeto onde não trouxesse tanto problema para os moradores, mas senhores 
vereadores, nós estivemos sábado em Passo Fundo no lançamento da nova linha da NHT, Erechim – 
Passo Fundo – Porto Alegre, solicitando ao presidente da empresa, Dr. Pedro, ao diretor comercial, o 
Suanazzi que é da ANAC, senhor presidente gostaria que eu pudesse concluir o meu 
pronunciamento, muito obrigado, o Suanazzi que é da ANAC, conversamos com ele, conversamos 
com o presidente da empresa que hoje estão com seis aeronaves, e são contemplados onze 
municípios do Rio Grande do Sul e aí eu gostaria dos nobres pares, através dessa casa, prefeitura 
Municipal, executivo, associação comercial, nós fazer um movimento, porque o presidente nos 
garantiu que no fim do mês que vem, virá a Carazinho, vamos recebê-lo aqui nesta casa para que 
nós possamos ter também uma linha para Mato Grosso, Goiás, Santa Catarina e também a Porto 
Alegre, porque nós se deslocar daqui a Passo fundo para nós pegarmos um avião, quem vai a Passo 
Fundo já vai à Porto Alegre, o presidente nos perguntou e disse: eu quero ver agora o movimento de 
Carazinho, eu disse: mas não pode levar em conta esse movimento, porque quem faz uma hora de 
Passo Fundo, pagando pedágio para vir aqui, aguarda ainda o avião, tem que ir até o aeroporto, a 
demora é tanto quanto você se deslocar a Porto Alegre, então nós não temos uma noção, uma 
amostragem, se não for realmente colocada à linha, e eu tenho certeza que o executivo, e também foi 
à Passo Fundo, que eu já tinha convidado no “Cantando As Diferenças” do  Paulo Paim, na 
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universidade da ULBRA, quando eu convidei o vice que estava representando o prefeito que o 
prefeito tinha viajado, na companhia do Cláudio Santos a Porto Alegre, e lá eu falei para ele da 
importância de nós irmos para Passo Fundo, e ele disse: também estou indo à Passo Fundo, então o 
prefeito também fez o pedido e o executivo já tinha encaminhado um dossiê de todo potencial de 
Carazinho para que nós novamente tenhamos uma linha daqui a Porto Alegre e também para Mato 
Grosso do Sul e Santa Catarina, acredito que o executivo fará a estação que nós não temos lá casa 
de venda de passagens no aeroporto, foi junto  conosco o Doutor Hélio Rocha, o jurídico dessa casa, 
que nos acompanhou, eu convidei alguns vereadores mas no sábado todos os vereadores já estavam 
comprometidos, porque foi na ultima hora, e não puderam se deslocar a Passo Fundo, e também foi 
na minha companhia à Passo Fundo também o Dr. David Saute, que é um apaixonado pelo 
aeroclube, pelo aeroporto, e pela aviação, então acho que esta prestes a chegar agora aí uma linha 
Carazinho, e nós iremos recepcionar a direção da NHT e realmente oferecer o melhor para a direção 
deste novo empreendimento que eles disseram que é muito difícil hoje você sem subsidio mantermos 
uma aeronave pequena de dezenove passageiros, com um custo baixo da passagem, nós já tivemos 
782 municípios nesse país, servido por avião, com a crise hoje, não dá 200 municípios, então 
realmente mudou a situação, mas Carazinho pode, esta prestes a ter uma linha a Porto Alegre, diária, 
e isso é bom para nós, se nós estamos na era da informática, tudo tem que ser rápido, que tenhamos 
também condições de ir à Porto Alegre em 40 minutos ir de manhã e voltar à tarde, era isso senhor 
presidente, senhores vereadores nosso muito obrigado; Presidente Vereador Jaime Fragoso; 
devolvo os trabalhos ao presidente Vilson Paese e passo a palavra ao Vereador Cláudio Santos para 
falar sobre o requerimento; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente Vereador Vilson Paese, 
demais vereadores, pessoas que já foram anteriormente nominadas, eu uso a tribuna senhor 
presidente só para fazer um registro e eu acho que os demais colegas hão de entender porque saiu 
totalmente da discussão da ordem do dia que eram os requerimentos e as moções, e não houve o 
espaço do grande expediente e eu havia preparado para falar no grande expediente mas como não 
houve, com concordância desse vereador também, só gostaria de pedir só dois minutos para que eu 
fale algo fora da discussão dos requerimentos; Presidente Vereador Vilson Paese; vossa 
excelência terá o tempo necessário e quero dizer a vossa excelência que os vereadores solicitaram a 
nós que não fizéssemos o grande expediente porque a presidência gostaria de fazer, então está livre 
para falar qualquer assunto; Vereador Cláudio Santos; ok, eu entendo, tanto que eu quero dizer que 
eu quero falar fora dos requerimentos porque houve o entendimento de não fazer grande expediente, 
mas nós tivemos senhor presidente uma preocupação inclusive dessa casa, e eu acredito que da 
forma que aconteceu na sexta-feira foi até melhor, mudado o foco, e o Vereador Adroaldo De Carli 
que foi presidente da ACIC, órgão importante aqui em Carazinho, tem conhecimento dessa causa 
que eu vou falar, é com relação ao que Carazinho quer em termos de foco,  ao pólo tecnológico, e por 
preocupação de vossa excelência  algumas reuniões atrás, a questão dessa escola técnica agrícola 
que foi levado, ou que vai ser instalada na cidade de Erechim, a preocupação para pedir uma escola 
técnica agrícola para Carazinho, e nós estivemos, como vossa excelência falou, convidados pelo 
empresário do ramo metal mecânico de Carazinho, Leandro Adams proprietário da Gial, porque é um 
representante do partido dos trabalhadores em Carazinho, foi candidato vereador pelo PT na ultima 
eleição e conseguiu via o deputado Fabiano Pereira do PT esse encontro com o prefeito Alexandre 
Goelnner juntamente com o secretário de educação tecnológica  e profissional do Ministério da 
educação que aconteceu na sexta-feira no gabinete do deputado Fabiano Pereira, e eu acredito 
senhor presidente de que avançou bastante essa conversa, porque nós não entendemos como 
políticos, mas o Leandro como um empresário do ramo, foi muito oportuna a participação dele, e 
também como militante  do partido dos trabalhadores, porque se você não tiver partido ligado ao PT, 
ou se você não tiver estrela, você não consegue nada, e onde nós mais nos indignamos é que nós 
como todos conhecem esse vereador esteve por vários e vários anos foi metalúrgico, tanto na Egan 
quanto na Max, mas principalmente uma época, senhor presidente, colegas vereadores, em que a 
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Egan chegava a produzir 400 maquinas por mês, então o Pólo metal-mecânico de Carazinho ainda 
acredito que exista a possibilidade de se recuperar, mas Carazinho fixou descoberto, dessas dez 
escolas técnicas, dez escolas técnicas nesse segundo momento que já começaram a ser instaladas, 
inclusive Passo Fundo, deve terminar até o final do primeiro semestre, Carazinho ficou no meio de 
Panambi com uma escola técnica de metal-mecânica, e Passo Fundo, e Carazinho ficou no meio, 
sem nada, então o que nós pedimos, ao senhor Elesier Pacheco, de que ele estudasse a 
possibilidade de trazer para Carazinho nem que fosse um curso de extensão desta escola técnica 
metal-mecânica, porque nós precisamos disso, existe também a possibilidade de se trazer ainda esse 
ano e se tornar realidade o ano que vem, o ensino profissional à distância, e nós temos que 
concordar com o governo atual do PT que, talvez  nunca na história do Brasil, tenha se investido tanto 
em escolas técnicas como está acontecendo já desde o outro mandato do Lula, nisso nós temos que 
concordar sem duvida alguma com o que está acontecendo, mas o que nós não podemos concordar 
senhor presidente, senhores vereadores, é de que Carazinho com mais de  60 mil habitantes , onde 
daqui partiu ou partiram várias lutas agrícolas, Carazinho foi apontado como celeiro do estado do Rio 
Grande Do Sul, partiu daqui brigas eméritas com relação ao trigo, com relação ao tratoraço, a 
camionaço enfim, várias questões ligadas à agricultura saíram de Carazinho e nós ficamos 
justamente parados, no meio de Passo Fundo e de Panambi, então essa noticia que nós trouxemos 
na sexta-feira, na verdade chegou até primeiro do que nós à Carazinho, porque aqui nós andamos lá 
eles voam, na Assembléia, quando nós saímos do gabinete do deputado Fabiano Pereira em seguida 
já tinha, aqui em Carazinho no jornal Diário da Manha uma matéria, porque ele mesmo ligou a rádio 
Diário da Manhã dando a informação desta reunião que nós havíamos tido questão de quinze 
minutos no gabinete dele, então eu acho que vem, senhor presidente, ao encontro do que pensam os 
vereadores, do que pensa o executivo, do que pensa a comunidade, Carazinho na pode mais, talvez 
até por questões políticas, se os vereadores de Carazinho estivessem nessa reunião, senhor 
presidente, talvez até ficasse mais preocupados com a situação dos políticos desse país, porque nós 
PSDB, fomos, e tivemos que rir porque estávamos precisando, e estamos precisando, estamos  
fazendo pela comunidade, nós riamos quando o próprio secretário dizia de que uma dessas escolas 
que está vindo para o estado ela deveria ser endereçada à governadora, que a governadora tem que 
ir para a escola, então nós riamos junto com eles né, nós estávamos precisando, como estamos 
precisando, e vamos esperar de que isso aconteça e que venha realmente para Carazinho ou uma 
extensão nesse primeiro momento e depois quem sabe uma escola técnica onde a gente possa partir 
para a decisão de que pólo tecnológico Carazinho quer, é muito criticado Carazinho por não ter uma 
direção, talvez ainda os empresários de Carazinho não tenham se reunido e buscado o foco que 
Carazinho precisa buscar para daí sim partir então para aquilo que Carazinho esta precisando, e 
aquilo que Carazinho poderá desenvolver sem duvida alguma, só para deixar senhor presidente, essa 
colocações referentes a essa ida a Porto Alegre sexta-feira com o prefeito, juntamente com o 
empresário Leandro Adams; Presidente Vereador Vilson Paese; permitam senhores vereadores, 
porque não há mais vereador que queira discutir certamente, mas eu quero fazer uma colocação para 
o Vereador Cláudio Santos, na condição de presidente é estou quase vetado para mim não é uma 
replica, nem uma treplica, nem nada, Vossa excelência é sabedor de que nós tínhamos marcado com 
o prefeito, como vossa excelência é líder do governo e não se encontrava em Carazinho, pediu ao 
prefeito que nós marcássemos uma reunião num outro dia pra que vossa excelência pudesse estar 
presente com os dez vereadores, e assim nós suspendemos a reunião com o prefeito Alexandre, mas 
nesse meio tempo, que vocês foram à Porto Alegre na sexta-feira, o Paulo Paim se encontrava na 
Ulbra apresentando o projeto “Cantando as diferenças”, e nós estivemos lá e eu levei o pedido ao 
Senador e disse a ele que nós não podíamos admitir que uma cidade estratégica como a nossa, com 
potencial como o nosso, que nós não tivéssemos uma escola, Carazinho ficou fora, e ele me disse 
mais, 150 e 10 no estado, e ele disse: não vereador, tem mais cinco para o estado do Rio Grande do 
Sul, são 15 escolas, e aí o Weimann se encontrava também na mesa dos  trabalhos no lugar do 
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Alexandre porque o Alexandre tinha viajado, estava na companhia de Vossa excelência, e aí o Paulo 
Paim, quando levei o pedido ao Paulo Paim, me colocou do carinho que tem por Carazinho, que ele 
sabe tudo de Carazinho, diz ele assim: me manda um dossiê que nós vamos encaminhar, Carazinho 
não vai ficar fora, terá uma escola técnica, então, realmente há uma grande possibilidade e nós não 
vamos perder, mas eu gostaria que você como líder do governo ainda naquela reunião com o 
prefeito, que agendasse para nós para que nós pudéssemos falar sobre isso, e como é que nós 
iremos mandar esse trabalho para o Paulo Paim, e também para todas as lideranças, eu te agradeço, 
não havendo, para discussão, desculpe Vereador Antonio Azir, que não tinha visto que vossa 
excelência ia usar da palavra, com a palavra então Vereador Antonio Azir da bancada do PTB; 
Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores vereadores, a todas as pessoas presentes na 
reunião de hoje, a nossa saudação em especial ao amigo e colega Leonardo Simonato, nosso 
abraço, senhor presidente com a sua permissão também vou falar não me detendo aos 
requerimentos, sobre o assunto da escola técnica, é elogiável a atitude dos senhores vereadores, do 
senhor prefeito, das pessoas que estão se envolvendo nesta questão, mas o ser humano e 
principalmente o político gosta de coisa nova, construir um novo prédio, trazer uma nova escola, e 
nós muitas vezes esquecemos aquilo que nós temos ao nosso lado, nó temos uma escola aqui na 
área de metal-mecânico que é o SENAI, que acredito eu que é a melhor escola deste país, e que está 
a cada ano se esvaindo, reduzindo cursos, reduzindo pessoas que freqüentam, e nós não estamos 
vendo isso, o SENAI, quem cursa o SENAI sai de lá empregado, todas as pessoas que estão 
cursando o SENAI, o Luiz Leite é da área pode confirmar isso, saem de lá já trabalhando, inclusive há 
dois anos atrás está casa aqui se preocupou com o SENAI, foi até o SENAI ouvir inclusive a situação 
do SENAI, e na oportunidade até colocamos no orçamento um recurso que possibilitou que 20 jovens 
fizessem a escola do SENAI, jovens esses que estão trabalhando e empregados, nós temos também 
o CRES, que é uma escola técnica agrícola, com uma área enorme que infelizmente também não é 
utilizada, área arrendada ou explorada para outros fins, e não está também cumprindo com a sua 
principal função que é formar técnicos agrícolas, numa região que nós vivemos que é extremamente 
agrícola, a nossa economia e também o setor industrial é voltado à agricultura, então a única coisa 
que eu quero deixar aqui que a gente faça uma reflexão sobre o nosso papel de legislador, sobre o 
nosso papel de líder comunitário e representantes do cidadão carazinhense, eu até deixo aqui uma 
sugestão de que esse poder, aliado ao Poder Executivo às lideranças do nosso município, procurem 
essas duas escolas que eu citei, e façam, os com que voltem a ter o vigor que já tiveram no passado 
bem recente, o SENAi teve inúmeros cursos, o próprio CRES formou muita gente, é muito bom e eu 
não quero aqui tirar o mérito de ninguém, pelo amor de Deus, não quero ser mal compreendido, ótimo 
que venha mais uma escola, mas quando ouvia falar sobre o assunto lembrei que nós temos aqui 
excelentes escolas com grandes potenciais e que de repente estão sim, precisando da intervenção 
dos poderes públicos, Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite; pois não vereador, agradeço pelo a 
parte, até para reforçar a sua preocupação, também elogiando logicamente o presidente Paese por 
entregar esse pedido ao Paim, porque depende da área que estão buscando mais essa fomentação 
para Carazinho, mas eu posso dizer a vocês, aos ouvintes que estão no plenário o SENAI, quase 
todas as empresas hoje da área metal-mecânica de Carazinho, desde oficinas mecânicas de 
automóveis e outras que existem, a grande maioria, esmagadora, passaram pelo SENAI, e hoje são 
proprietário de empresas, industrias, mecânicas, o Leonardo teve a mãe dele que trabalhou anos, 
Dona Délcia, anos e anos no SENAI, eu tive um irmão que trabalhou, tive um outro irmão meu que 
também trabalhou, outro estudou lá, então eu posso dizer, eu fui conselheiro do SENAI, então eu 
posso dizer para vocês gente, que o SENAI precisa um pouco mais de fomento, hoje Panambi está 
com a escola técnica SENAI, mais forte que a nossa, lamentavelmente, o nosso SENAI de Carazinho 
ele era referencia nacional gente, nacional, daqui nós exportávamos mão de obra para esse Brasil 
inteiro, pro norte, pro nordeste, pro Paraná, pra Santa Catarina, para São Paulo principalmente vinha 
buscar estudantes aqui, hoje tenho certeza que deverão ser grandes empresários, por lá tem muitos 
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alunos que passaram pelo SENAI, se tu pegar os Irmãos Thonnigs, Metalúrgica São Bento, GIAL, vai 
pegando, GEVA, DELAVI, uma enormidade, não da nem para citar, todos passaram pelo SENAI, 
então é importante Antonio Azir essa tua colocação com muita propriedade que nós também, meu 
caro presidente, devemos buscar mais escolas técnicas, claro que devemos buscar, mas devemos 
fomentar as nossas que estão aqui também para que a gente veja o crescimento da mão de obra na 
nossa comunidade para diminuir essa grande polemica do desemprego hoje, e a escola CRES não é 
diferente, lá fora também é um espetáculo aquilo lá e precisa ser fomentado também pelo nosso 
governo Municipal, estadual, e quem sabe até pelo nosso governo federal; Vereador Antonio Azir; 
obrigado Vereador Luiz Leite, somente encerrando né, nós não somos contra de forma nenhuma, 
somos totalmente favoráveis à vinda de mais uma escola técnica, mas não podemos esquecer das 
que já temos no nosso município, e também não poderia me furtar de falar, até de trazer uma 
explicação, porque na ultima segunda-feira eu saí bastante preocupado desta casa em relação ao 
pedido de informação referente às ações judiciais da eletrocar, na terça-feira eu e o Vereador Jaime 
Fragoso e o Vereador Cláudio Santos nos dirigimos até as Centrais Elétricas de Carazinho onde 
fomos atendidos pelo presidente daquela empresa e também pelo departamento jurídico, responsável 
pelo departamento jurídico, o advogado Michael, onde fomos realmente saber o que estava 
acontecendo, porque é uma empresa pública e realmente nos interessa saber os acontecimentos 
daquela empresa, até comentava no outro dia com o Vilson Moreira, sobre a situação e ele até se 
propôs a trazer até o Vereador Felipe Sálvia a explicação, aquela empresa realizou um corte de 
energia elétrica indevidamente de um cidadão carazinhense, esse cidadão ingressou no juizado 
especial civil, na comarca de Carazinho, solicitando uma ação de indenização pelo corte indevido, a 
Eletrocar foi citada pela estagiária do setor jurídico, esta assinou a citação como recebida, e arquivou 
a ação sem agendar a data da audiência, não querendo defender, mas nós verificamos isso em loco, 
realmente não foi registrado no controle do advogado da Eletrocar, nem na agenda das audiências, e 
realmente houve revelia, também verificamos que o corte foi indevido, certamente, mesmo se 
houvesse defesa a Eletrocar seria condenada a pagar a indenização, é claro que o valor talvez não 
fosse o máximo da alçada do juizado que é R$ 14.000,00 talvez se reduzisse esse valor, mas 
realmente como não foi registrado o responsável pelo setor jurídico não tinha conhecimento dessa 
ação e realmente ela foi à revelia, correu a revelia, é lógico que todo gestor público é responsável por 
todos os funcionários, por todos os erros cometidos, e como é uma empresa pública, certamente 
haverá uma cobrança de ressarcimento do gestor da Eletrocar que é o senhor presidente que 
responde por isso, nessas situações, mas para esclarecer a todos, foi somente uma ação, não foi 
mais de uma, foi esta ação que realmente deu problema, certamente o tribunal de contas vai apontar 
que houve negligencia por parte de quem foi, e certamente o senhor presidente vai apontar que 
houve negligencia não importe de quem foi, e certamente o senhor presidente irá  responder e 
certamente terá uma execução contra ele, uma cobrança deste valor, então até para trazer 
informação já que o Vereador Felipe Sálvia comentou aqui anteriormente, né, seria isso que eu queria 
colocar na noite de hoje e a respeito da polemica da rua eu prefiro não me manifestar no momento, 
aguardar a posição dos moradores, que ficaram de retornar a essa casa, trazendo uma posição, à 
vontade dos moradores daquela rua, depois nós iremos nos manifestar a respeito desse assunto, 
seria isso, obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, não havendo 
vereador que queira discutir os requerimentos, coloco em votação, lembro os vereadores que a 
urgência já foi aprovada, a discussão já aconteceu, então está em votação os requerimentos,  
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado os 
requerimentos por unanimidade; Secretário Vereador Paulo Silva; moções para votação em bloco: 
Vereador Vilson Paese subscrito pelo Vereador Cláudio Santos, Vereador Antonio Azir; Vereador 
Josélio Guerra moção nº 5; nº 12 Vereador Jaime Fragoso; nº 14 Vereador Adroaldo De Carli, 
bancada do PMDB; Vereador Josélio Guerra moção nº 1; nº 10 Vereador Jaime Fragoso; do 
Vereador Adroaldo De Carli bancada do PMDB nº 20; Vereador Vilson Paese, Vereador Antonio Azir, 
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Vereador Cláudio Santos e Vereador Paulo Silva de nº 2; nº 6 Vereador Paulo Silva; nº 7 Vereador 
Felipe Sálvia, Vereador Vilson Paese, Vereador Paulo Silva; Vereador Luiz Leite nº 8; Vereador 
Vilson Paese nº 4; Vereador Adroaldo De Carli bancada do PMDB nº 16; Vereador Luiz Leite bancada 
do PDT nº 9; Vereador Jaime Fragoso nº 11; Vereador Cláudio Santos nº 13; Vereador Adroaldo De 
Carli bancada do PMDB nº 15; Vereador Adroaldo De Carli bancada do PMDB nº 17; e nº 18 também 
do Vereador Adroaldo De Carli bancada do PMDB; e nº 19 Vereador Adroaldo De Carli bancada do 
PMDB; Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em discussão a urgência das moções, de 19 
moções, não havendo vereador que queira discutir a urgência, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovada a urgência por 
unanimidade; está em discussão todas 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, estão aprovadas todas as urgências por unanimidade; questão de 
ordem Vereador Jaime Fragoso; Vereador Jaime Fragoso; sobre os processos que tem do um ao 
oito, foi colocado em pauta, eu pedia que fosse concedido, que todos os processos sejam colocados 
na ordem do dia hoje para votação, do um ao oito; Presidente Vereador Vilson Paese; do um ao 
oito, são três que são relatórios; Vereador Jaime Fragoso; desculpe senhor presidente, do uma ao 
cinco; Vereador Paulo Silva; senhor presidente, senhor presidente; Presidente Vereador Vilson 
Paese; questão de ordem Vereador Paulo Silva; Vereador Paulo Silva; agradeço, gostaria senhor 
presidente, no complemento ao Vereador Jaime Fragoso, e que os três relatórios fossem individuais, 
aprovados juntos, independentes dos projetos, aí nós estaríamos dentro do nosso procedimento 
interno, que os três relatórios fossem aprovados em conjunto, os três relatórios em separado; 
Presidente Vereador Vilson Paese; solicito a vossa excelência que leia da comissão financeira de 
orçamento financeiro, o parecer dos três relatórios; Secretário Vereador Paulo Silva; P- 778/084/07: 
relatório de execução orçamentária do mês de janeiro de 2007; P – 779/085/07: relatório de execução 
orçamentária mês fevereiro de 2007 e P – 780/086/07: relatório de execução orçamentária de março 
de 2007;  Parecer: Após analise dos relatórios de execução orçamentária: Balancete contábil e o 
balancete de despesa, bem como conciliação bancária relativa aos meses de janeiro, fevereiro e 
março de 2007, esta comissão conclui referidos relatórios estão em conformidade com as normas 
técnicas da contabilidade pública, solicitando ao plenário desta casa a aprovação deste parecer. 
Vereador Adroaldo De Carli – presidente e relator; Vereador Paulo Silva – secretário e Vereador 
Jaime Fragoso – membro; senhor presidente para votação dos três relatórios;  Presidente Vereador 
Vilson Paese; coloco então em discussão o parecer da comissão de controle financeiro e 
orçamentário dos três relatórios contábeis, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado 
os três relatórios, mês de janeiro, fevereiro e março de 2007, aprovado  por unanimidade; senhor 
secretário para leitura do autor e numero dos projetos; Vereador Jaime Fragoso; questão de ordem 
presidente, é só sobre a minha proposição, importante saber se vai ser mantido do uma ao cinco; 
Presidente Vereador Vilson Paese; quais os números que tem ai? Senhor secretário, por gentileza, 
para que o Vereador Jaime Fragoso possa saber quais os projetos que irão à votação; Secretário 
Vereador Paulo Silva; senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese;  o outro foi retirado 
vereador, foi votado só a emenda; Vereador Jaime Fragoso; foi retirada a emenda senhor 
presidente, foi retirada a emenda e foi lida a pauta do projeto; foi lida só a emenda foi retirado à 
emenda; Presidente Vereador Vilson Paese; com a leitura da emenda foi retirado o projeto da 
votação na noite de hoje; foi retirado, junto com a emenda foi retirado o projeto vereador; Vereador 
Cláudio Santos; senhor presidente só uma questão de ordem; Presidente Vereador Vilson Paese; 
questão de ordem Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos; até para esclarecimento eu 
acho que todos os projetos até agora e tudo aquilo que teve a vossa participação aqui nessa casa 
para que pudesse dar andamento nos trabalhos legislativos, nós não temos nada a reclamar e 
achamos que sempre foi correto e por isso que nós insistimos, senhor presidente, nós recebemos no 
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começo da reunião a relação de processos a serem votados na reunião ordinária no dia 14/05/2007,  
esta relação é vossa excelência com autoridade de presidente que diz os processos que são votados, 
o que nós estamos pedindo é que seja obedecida a ordem de votação dos processos que foram 
relacionados anteriormente, ou seja, nós recebemos a lista de cinco processos, e aleatoriamente se 
retira de votação um projeto com a emenda que foi colocada posteriormente, então o que nós 
gostaríamos  é de que os projetos sejam votados hoje, e que a emenda seja discutida se é aceita ou 
não a emenda hoje, que o projeto seja votado e discutido hoje, o projeto do município; Presidente 
Vereador Vilson Paese: eu quero dizer a vossa excelência quer ninguém tinha mais interesse que 
eu desse projeto ser votado, mas com o ingresso da emenda, e foi solicitado depois pela comissão de 
justiça a retirada do projeto de tramitação, porque eu tenho interesse no projeto e que seja aprovado, 
total, para mim esse projeto, eu até já pedia ao vereador que também é presidente da comissão, o 
Vereador Adroaldo De Carli, já ha duas ou três semanas atrás para que esse projeto viesse à 
votação, mas solicitaram a retirada, e eu peço a compreensão dos vereadores da situação para que 
nós possamos então na próxima semana votar esse projeto, porque é de interesse, acho, de todos os 
vereadores dessa casa também, obrigado pela compreensão; Vereador Felipe Sálvia; questão de 
ordem; Presidente Vereador Vilson Paese; questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; Vereador 
Felipe Sálvia;  o que houve eu não sei, até eu não sei o que houve, porque a comissão, a comissão 
despachou uns processos para a comissão de ordem econômica, comissão de justiça, os que iriam 
para a pauta, e esse dois processos não estavam prontos, não estavam prontos, um porque entrou a 
emenda hoje, tem que ser analisado pela comissão de ordem econômica e social; Presidente 
Vereador Vilson Paese; mas a emenda for feita hoje; Vereador Felipe Sálvia; foi feita hoje; 
Presidente Vereador Vilson Paese;  então por esse motivo; Vereador Felipe Sálvia; foi lida no 
plenário hoje, o secretário leu, o segundo projeto nós pedimos um parecer se na me engano pro 
conselho Municipal de transito, sobre o rotativo, e não chegou, tem que aguardar, a comissão espera 
esse documento chegar; Presidente Vereador Vilson Paese; mas então por esse motivo que foi 
retirado o projeto, Vereador Felipe Sálvia; por esse motivo; Presidente Vereador Vilson Paese; por 
esse motivo, muito bem, questão de ordem Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; senhor 
presidente, tudo bem, nós não queremos criar polemica com o projeto, aceitamos até o pedido de 
retirada, mas em primeiro lugar, o projeto foi pra ordem de votação à comissão não tem nem 
legitimidade mais de pedir a retirada, em segundo lugar a emenda não há porque ser lida para depois 
retornar para a comissão, não é o procedimento correto e nem adequado, talvez tenha havido uma 
confusão nos projetos e esse tenha sido incluído na pauta do dia, ai tudo bem, ai nós aceitamos até a 
explicação porque outro motivo não existe, pela leitura da emenda ele não há necessidade de voltar à 
comissão de origem, porque a emenda se faz à leitura com o parecer das comissões, e vai pra 
discussão se aceita ou rejeita a emenda no dia da votação do projeto, Vereador Felipe Sálvia; mas 
eu acho que o Vereador Antonio Azir esteve um pouco afastado dessa casa, mas é de praxe pra 
emenda, vereador, ter um parecer da comissão, sobre essa emenda; Vereador Antonio Azir; então 
a justificativa dada que o projeto não vai ser votado que a emenda foi lida e voltou à comissão não 
serve, se a justificativa for que não tem parecer da comissão de ordem econômica e social, aí tudo 
bem, é que não poderia ter ido para a pauta de votação, não é pelo meu afastamento dessa casa que 
o regimento interno alterou, continua da mesma forma; Presidente Vereador Vilson Paese; quando 
esse projeto, vereador, entrou na pauta, eu não tinha conhecimento da emenda, mas naturalmente a 
posteriori essa emenda foi anexada ao projeto, e daí tem que ser lida a emenda, e a emenda terá que 
ter um parecer, e por esse motivo a presidência também não tinha condições de colocar o projeto, 
confesso, e vossa excelência é sabedor, eu tenho interesse nesse projeto, na aprovação, porque eu 
não quero inviabilizar de forma nenhuma a presidência, o trabalho do secretario de obras, o trabalho 
do executivo, e tenho certeza que não é do interesse de nenhum vereador aqui dessa casa, questão 
de ordem Vereador Cláudio Santos; Vereador Antonio Azir; não, só admitir então que houve uma 
confusão, foi para pauta sem ter o parecer da comissão, tudo bem, tudo bem, só que não é assim a 
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justificativa, a justificativa da retirada da pauta não é essa, a justificativa é que não houve o parecer 
da comissão de ordem econômica e ele foi incluído na pauta, tudo bem é isso aí; Presidente 
Vereador Vilson Paese; eu até entendo que a forma com que foi colocado talvez não seja a mais 
correta, mas quero dizer a vossa excelência que a ordem dos fatores não altera o produto também, e 
hoje já está retirado de pauta e iremos votar na próxima segunda-feira, espero a compreensão de 
vossas excelências;  Secretário Vereador Paulo Silva; para votação em bloco senhores vereadores: 
Processo nº: 773/079/07. Projeto de lei autor executivo Municipal. Ementa: altera e transfere fonte de 
recursos da lei orçamentária de 2007 e autoriza abertura de crédito especial no orçamento 2007, no 
valor de R$ 435.579,60. Processo nº:867/089/07. Projeto de lei autor executivo Municipal. Ementa: 
autoriza a concessão de auxilio financeiro à fundação fraternidade no valor de R$ 2.000,00. Processo 
nº 870/092/07. Projeto de lei autor executivo Municipal. Ementa: autoriza concessão de auxilio 
financeiro ao CPM da escola estadual de ensino médio Paulo Frontin no valor de R$ 3.000,00. 
Senhores vereadores e senhor presidente, os três projetos,  senhor presidente, parecer da comissão 
de justiça e finanças, parecer dos três projetos sem emenda, o que diz o parecer: Autoriza a 
concessão de auxilio financeiro ao CPM da escola estadual Paulo Frontin no valor de R$ 3.000,00; 
que altera ou transfere fonte de recursos da lei orçamentária de 2007 e autoriza abertura de crédito 
especial no orçamento 2007, no valor de R$ 435.579,60; autoriza a concessão de auxilio financeiro à 
fundação fraternidade no valor de R$ 2.000,00. o parecer: o presente projeto de lei é constitucional e 
quanto ao aspecto financeiro nada a opor.VFS – presidente e relator; Vereador Adroaldo De Carli – 
secretário e Vereador Paulo Silva – membro; Parecer da comissão de ordem econômica e social dos 
três projetos: os presentes projetos de lei encontram-se aptos a ser incluído na ordem do dia. 
Vereador Josélio Guerra – secretário e relator, Vereador Luiz Leite – presidente e Vereador Antonio 
Azir – membro. Presidente Vereador Vilson Paese; está em discussão o parecer da comissão de 
justiça e finanças, que é pela constitucionalidade dos três projetos, não havendo vereador que queira 
discutir os pareceres, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade; está em discussão o parecer da comissão 
de ordem econômica e social dos três projetos, que é pela aprovação e o tramite normal dos 
mesmos, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, está em discussão agora os três projetos 
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, está 
aprovado os três projetos por unanimidade; eventos em  que o presidente representou a Câmara 
Municipal na semana que passou, quarta-feira, posse da nova diretoria do conselho comunitário do 
presídio estadual de Carazinho, por gentileza senhores vereadores, só para nós concluir, quinta-feira 
reinauguração da biblioteca Municipal Dr. Guilherme Schultz Filho, inauguração do Dr. Álvaro Vargas, 
a sala com o nome do Dr. Álvaro Vargas escritor nosso amigo carazinhense, médico aqui de 
Carazinho, sexta-feira, entrevista na rádio diário da manhã, na sexta-feira lançamento do programa 
“cantando as diferenças”, sociais, culturais e individuais, do senador Paulo Paim em parceria com a 
ULBRA Carazinho, sábado coquetel de lançamento da nova linha aérea ligando Passo Fundo, 
Erechim, Porto Alegre da empresa NHT, em Passo Fundo, e antes de nós concluirmos eu quero falar 
para todos os vereadores, Vereador Antonio Azir, Vereador Cláudio Santos, Vereador João Mafalda, 
vereadores da situação, vereadores da oposição, a presidência dessa casa sempre foi sensível e 
jamais desde janeiro que eu assumi a presidência engavetou ou quis demorar alguns projetos, 
portanto a Presidência também tem autonomia para mesmo depois que coloque na pauta do dia, a 
retirada dos projetos, mas não era essa a minha intenção, simplesmente foi à retirada porque 
realmente havia uma emenda, então eu quero que vossas excelências também compreendam para 
que nós possamos sempre o bom andamento desta casa e que nós possamos trabalhar sempre em 
harmonia que a gente fala, para concluir, nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus 
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declaro encerrada a presente reunião e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião 
ordinária a ser realizada dia 21/05/2007 as 19:15 horas nosso boa noite a todos.  

 
 
 
 

 
                     
 

Vereador Vilson Paese                            Vereador Paulo Silva 
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