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Ata da Reunião Ordinária do dia 02 de julho de 2007.....Ata 29 
 
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 02/07/2007. Convido 
o Vereador João Mafalda para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e convido a todos para que 
permaneçamos em pé. Coloco em apreciação a ata da reunião ordinária realizada no dia 25/06/2007, 
não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, os contrários que se manifestem, aprovada a ata 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 02/07/2007: Of. 111/07 do executivo municipal, 
encaminha pedido de retirada dos projetos de lei n° 063/07 para reestudo. Of. 112/07 do executivo 
municipal,  encaminha projeto de lei n° 074/07, o qual inclui metas nas leis n° 6.256 – PPA 2006/2009 
e lei 6.450 LDO/2007 e autoriza abertura de credito especial no orçamento de 2007, no valor de R$ 
6.900,00, para apreciação sob regime de urgência. Of. 113/07 do executivo municipal,  encaminha 
projeto de lei n° 075/07, o qual autoriza a contratação de um profissional da área museológica para a 
fundação educacional e tecnológica de Carazinho – FUNDETEC, para apreciação sob regime de 
urgência. Of. 114/07 do executivo municipal,  encaminha projeto de lei n° 076/07, o qual autoriza a 
prorrogação até 31/07/2010, a vigência da lei municipal n° 5.999/03. que autoriza convenio com a 
ULBRA, para apreciação sob regime de urgência. Of. 115/07 do executivo municipal,  encaminha 
emenda modificativa ao projeto de lei n° 055/07, o qual autoriza concessão de auxilio f8inanceiro a 
Associação de pais e amigos dos excepcionais – APAE e abertura de credito especial no orçamento 
de 2007, no valor de R$ 100.000,00. Of. 116/07 do executivo municipal, retira os seguintes projetos 
de leis n° 065/07, 066/07 e 071/07, para reestudo. Of. 117/07 do executivo municipal,  encaminha 
copia do contrato Banco Santander. Of. 006/07 da Câmara Municipal de Coqueiros do Sul, 
encaminha proposição de vereadores aprovada na reunião do dia 18 de junho. Convite da Secretaria 
de Desenvolvimento para a 2ª Conferencia Municipal  da Cidade, a realizar-se  no dia 19 de julho. 
Convite da Escola Princesa Isabel para analise do projeto Trabalho Excelência e competência a 
realizar-se dia 04 de julho. Convite do IGAM, para o curso de DCTF e Imposto de renda retido na 
fonte. Correspondência das enfermeiras do HCC em resposta a Od recebido. Diversos Comunicados 
do Ministério da Saúde, informando a liberação de Recursos Financeiros do Fundo Nacional. 
Diversos Comunicados do Ministério da Educação, 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: 1339/739/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de melhorias no 
início do trecho do calçamento da rua João Clemente Elsing, entroncamento com a rua Leonel 
Rocha, pois a mesma possui muitos buracos, localizada no Bairro Ouro Preto. Solicitação de 
moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 1340/740/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize 
trabalhos de limpeza e recolhimento de entulhos na rua Alfredo Closs próximo ao n° 146, localizada 
no Bairro Ouro Preto. Solicitação de moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 1341/741/07, Solicita 
com urgência para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de melhorias no trecho do calçamento 
da rua Mato Grosso, pois a mesma possui muitos buracos, localizada no Bairro Oriental. Solicitação 
de moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 1342/742/07, Solicita para que a Secretaria de Obras 
realize trabalhos de limpeza, capina e de melhorias em toda a extensão do trecho do calçamento da 
rua Dona Julia, pois a mesma possui muitos buracos, localizada no Bairro Sommer/ Santo Antônio. 
Solicitação de moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 1343/743/07, Solicita com urgência para que 
a Secretaria de Obras realize trabalhos de melhorias no trecho do calçamento da rua Tiradentes a 
partir do n° 92, pois a mesma possui muitos buracos, localizada no Bairro Santo Antônio. Solicitação 
de moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 1344/744/07, Solicita com urgência para que o 
Departamento de Trânsito realize trabalhos de fiscalização em horários de congestionamento 
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(horários de pico) no entroncamento das Ruas: Silva Jardim, Marechal Floriano e Antônio Vargas, 
localizadas no Bairro Centro/Loeff. Solicitação de moradores e motoristas, Vereador Adroaldo De 
Carli; 1345/745/07, Reiterando o pedido para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de 
melhorias no calçamento da rua Barão de Antonina a partir da Avenida Pátria, no centro, até o final 
no bairro Sommer, Vereador Josélio Guerra; 1346/746/07, Para que o Departamento de Trânsito 
estude a possibilidade de colocar um redutor de velocidade do tipo quebra-molas na rua Silva Jardim 
próximo à esquina com a rua Mato Grosso no Centro, Vereador Josélio Guerra; 1347/747/07, 
Reiterando o pedido para que a Secretaria de Obras realize conserto na escada localizada na 
Avenida Antonio José Barlette entre a Avenida Flores da Cunha  e a rua Silva Jardim, Vereador 
Josélio Guerra; 1348/748/07, 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; 
1349/749/07, reiterando o pedido para que a secretaria de obras realize limpeza na boca de lobo 
localizada na rua Silva Jardim esquina com Antonio Vargas, Vereador Josélio Guerra; 1350/750/07, 
Para que o Departamento de Trânsito estude a possibilidade de colocar sinalização indicando a 
preferencial em todos os cruzamentos existentes em nossa cidade, Vereador Josélio Guerra; 
1351/751/07, Reitera mais uma vez ao Executivo para que determine à Secretaria de Obras 
melhorias nas duas últimas quadras da Rua Tiradentes, Bairro Santo Antônio, Vereador Cláudio 
Santos; 1352/752/07, solicita à secretaria que tape um buraco na esquina Avenida Pátria com a rua 
Barão de Antonina, Vereador Cláudio Santos; 1353/753/07, Solicita ao poder executivo para que 
determine ao setor competente a melhoria no calçamento da Avenida Antonio José Barlete, trecho 
entre a Avenida Flores da Cunha e Rua 21 de Abril, Vereador Cláudio Santos; 1354/754/07, 
solicitando ao setor competente para que seja realizadas melhorias na rua Francisco Rosa 
Marcondes, Vereador Paulo Silva; 1355/755/07, solicita ao setor competente para que seja realizadas 
melhorias na rua João Clemente Elsing, Vereador Paulo Silva; 1356/756/07, solicita a eletrocar uma 
revisão no transformador da rua Pernambuco, Vereador Paulo Silva; 1357/757/07, solicitando que 
seja providenciado com maior brevidade possível uma operação tapa buraco na rua Henrique 
Teodoro Schultz, Vereador Paulo Silva; 1358/758/07, solicitando que seja providenciado com maior 
brevidade possível uma operação tapa buraco na rua Silva Jardim, Vereador Paulo Silva; 
1359/759/07, O Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma 
regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine a Secretaria de 
Obras que execute trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua da 
Lapa, no bairro Wincler; para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos 
no calçamento da rua Coroados, no bairro Princesa. Pois na referida rua existem inúmeros buracos; 
para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos no calçamento da rua 
Fernandes Vieira, no bairro Glória. Pois a referida rua encontra-se em péssimo estado de 
conservação; que execute trabalhos de capina e limpeza da rua Fioravante Barleze, no bairro Glória. 
Esta é uma reivindicação dos moradores da rua; para que determine a Secretaria de Obras que 
execute trabalhos de capina e limpeza no final da rua Silveira Martins no bairro Santo Antônio. Esta é 
uma reivindicação dos moradores da rua; para que determine a Secretaria de Obras que execute 
trabalhos de reparos no calçamento da rua José Pereira esquina com a rua Castro Alves, no bairro 
Santo Antônio. Pois o referido local encontra-se com inúmeros buracos; que execute trabalhos de 
operação tapa buracos na rua Diamantino Tombini, no bairro Oriental. Pois a referida rua encontra-se 
com vários buracos para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos na 
pavimentação asfáltica da rua Ibaré, no bairro Floresta. Pois a referida rua encontra-se com inúmeros 
buracos em sua extensão; reiterando para que determine a Secretaria de Obras que execute 
trabalhos de reparos na rua Monte Alegre no bairro Floresta. Esta é uma reivindicação dos moradores 
da rua; para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos na pavimentação 
da rua Fernando Ferrari no bairro Conceição. Pois a mesma encontra-se em péssimo estado; para 
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que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de limpeza e capina na rua Dona Júlia, 
no bairro Santo Antônio. Pois o matagal está tomando conta da rua; Vereador Luiz Leite; 
1360/760/07, sugere que se realize um estudo que possibilite a implantação do atendimento da 
arrecadação no térreo da prefeitura, Vereador Antonio Azir; 1361/761/07, solicita a possibilidade de 
capeamento asfáltico nas ruas Ivalino Brum e Coroados, Vereador Antonio Azir; 1362/762/07, solicita 
melhorias nas estradas próximas ao Parque Vali Albrecht, Vereador Antonio Azir; 1363/763/07, 
solicitação ao setor competente para a criação de campanha para a arrecadação de livros para 
bibliotecas, Vereador Antonio Azir; 1364/764/07, solicita à possibilidade que seja construído calçadão 
na rua Dona Júlia, Vereador Antonio Azir; 1365/765/07, solicita possibilidade da construção de 
quebra-molas ou redutor de velocidade na rua Dona Júlia esquina com Alexandre da Motta, Vereador 
Antonio Azir; 1366/766/07, O vereador  solicita que seja enviado oficio solicitando ao executivo 
municipal que determine a secretaria de obras a realização das com a mãe... obras a seguir 
relacionadas: operação tapa-buracos, com urgência na Rua da Paz, Bairro Princesa; Conserto do 
calçamento ou pavimentação asfáltica na Rua Marquês do Pombal, devido às péssimas condições 
desta rua, encontrando-se cheia de buracos; Conserto do calçamento ou pavimentação asfáltica, com 
urgência, na Rua Bento Gonçalves, no trecho entre as Ruas Venâncio Aires e Ernesto Alves, por 
estar em péssimo estada, cheia de buracos, e por ser uma via importante de acesso ao Fórum; 
Instalação de uma boca-de-lobo na Rua 14 de Julho, esquina com a Rua 1º de Maio, com urgência, 
devido ao mau cheiro existente no local; Ratificando a solicitação para que seja realizada toda a 
pavimentação asfáltica das Ruas no Bairro Dileta, com a máxima urgência, pois os estado das 
mesmas é bastante crítico, Vereador Vilson Paese; 1367/767/07, Solicita ao Executivo para que 
determine ao setor competente a realização de melhorias em grande parte das ruas do Bairro 
Oriental, Vereador Felipe Sálvia; 1368/768/07, Solicitando ao Executivo para que determine ao setor 
competente melhorias nas ruas do Bairro Floresta, Vereador Felipe Sálvia; 1369/769/07, Solicitando 
ao Executivo para que determine ao setor competente melhorias urgentes em diversas ruas do Bairro 
Alvorada, Vereador Felipe Sálvia; 1370/770/07, Solicitando ao Executivo para que determine ao setor 
competente melhorias nas ruas dos Bairros Vila Rica e Esperança, Vereador Felipe Sálvia; 
1371/771/07, solicitando a secretaria de obras a reposição de tampa do bueiro localizada na rua 
Afonso Pena esquina com rua Hilário Ribeiro, Vereador Jaime Fragoso; 1372/772/07, solicitando a 
secretaria de oras a realização de urgentes melhorias no calçamento da rua Tamoios, Vereador 
Jaime Fragoso; 1373/773/07, solicitando a secretaria de obras a realização de patrolamento, 
cascalhamento e compactação nas ruas do residencial Passo D’Areia, Vereador Jaime Fragoso; 
1374/174/07, solicitando a secretaria de obras a realização de operação tapa buracos na rua Sen. 
Salgado Filho, Vereador Jaime Fragoso; 1375/775/07, solicitando ao setor competente a realização 
de melhorias junto ao quebra-molas em frente à rodoviária para que haja escoamento das águas da 
chuva, Vereador Jaime Fragoso; 1376/776/07, solicitando que sejam efetuadas melhorias no 
calçamento da rua 21 de abril, Vereador João Mafalda; Presidente Vereador Vilson Paese; solicito 
ao senhor secretário para a leitura dos requerimentos; Secretário Vereador Paulo Silva; 
requerimentos: requerimento pedido de informação: 1377/198/07, Os vereadores abaixo assinados 
solicitam que após lido em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado ofício ao Executivo 
Municipal, solicitando que seja informada a esta casa como foi realizada a licitação do Concurso 
Público Municipal conforme Editais Nº 001/2006 e 004/2006 com o que segue: 1) Número e nome de 
empresas interessadas a realizar o Concurso Público Municipal e qual a modalidade realizada para a 
licitação; 2)Valor pago em R$ (reais) a empresa vencedora da licitação; 3) Nome do proprietário e da 
empresa contratada; 4) Relação dos nomes dos fiscais nas salas de aula no dia da prova; 5) Relação 
dos nomes das escolas e dos diretores onde foi aplicada à prova; 6) Qual o método utilizado para a 
correção das provas; 7) Nomes dos responsáveis pela correção das provas; 8)Relação dos nomes e 
média da prova de todos os aprovados; 9) Das vagas existentes, quantas foram preenchidas? 
Relação do número de vagas e função; 10) Nomes e função dos aprovados que já ocupam o seu 
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cargo; 11) Remuneração; 12) Data da contratação; 13) Cópias das provas aplicadas para cada 
função; 14) Gabarito correspondente das provas; 15) Cópia do contrato firmado entre a empresa 
prestadora do concurso com a Administração Municipal. Justificativa: Justifica-se o referido pedido de 
informação, pelo fato das notícias divulgadas pela imprensa regional e local referentes à Operação 
simultânea do Ministério Público para frear os fraudadores que praticam irregularidades em licitações 
dos Concursos Públicos Municipais, no qual o município de Carazinho foi citado e onde foram feitas 
buscas e apreensões de documentos. Conforme reportagens em anexo, Vereador Adroaldo De Carli 
e Vereador Josélio Guerra; 1378/199/07, Ofício a Sua Excelência o Senhor Deputado Estadual 
Frederico Antunes, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, 
reivindicando de vossa excelência, bem como dos demais Deputados que compõem esta Casa, 
posicionamento contrário quanto à venda de ações do BANRISUL S.A., que vem sendo pleiteado 
pelo Governo do Estado, Vereador Vilson Paese; 1379/200/07, O Vereador abaixo assinado solicita 
na forma regimental, que logo após ouvido em  plenário, seja enviado ofício ao SR Romeu Giacomeli 
Presidente da Eletrocar, para que solicitando novamente com urgência  ao departamento técnico da 
empresa para realizar uma visita a noite em toda a extensão da Rua Dinarte da Costa no Bairro 
Sassi, para que sejam tomadas as devidas providências da colocação de lâmpadas mais potentes 
nesta rua.  Solicita também à empresa Eletrocar, após verificação, medidas para solucionar 
definitivamente este problema da escuridão na rua, zelando pela segurança dos motoristas e 
moradores desta localidade, Vereador Adroaldo De Carli; 1380/201/07, 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 Sra. Elisabete Correia da Silva, que 
veio a falecer dia 01 de julho de 2007, Vereador Josélio Guerra; 1381/202/07, O Vereador abaixo 
subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos 
senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho a Governadora Yeda Crusius e 
ao Secretário da Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, sugerindo que sejam chamados os 
cerca de 1.000 aprovados dentro do número de vagas previstas no último concurso da Brigada 
Militar, concurso este com validade até junho de 2008, podendo ser prorrogado por mais 02 (dois) 
anos, sendo que mo mesmo trouxe em seu edital 3.000 vagas, sendo 2.000 chamados no governo 
anterior. A Brigada Militar precisa com urgência de um maior efetivo, pois o número de ocorrências é 
enorme, necessitando assim profissionais gabaritados para sanar esse déficit na área da segurança 
pública em nosso estado. Nada mais justo do que nomear os concursados para estas vagas da 
Brigada Militar, pois assim estaríamos proporcionando ao cidadão gaúcho melhores condições de 
segurança, já que não só em nossa região, mas em todo estado os índices de criminalidade tem tido 
níveis consideráveis colocando a população em alerta. Fomos informados de que estes 
aproximadamente 1000 concursados que ainda não foram chamados passaram por todas as etapas 
de avaliação, exames médicos, teste físico, psicológico, faltando apenas o curso de formação, 
aguardam com ansiedade a nomeação, pois todos somos sabedores de que há a necessidade de 
aumentar o efetivo da Brigada para atender a demanda no estado. Se queremos proporcionar ao 
nosso cidadão um estado seguro, livre da criminalidade, marginalidade e violência, aguerrido no 
combate ao crime, devemos proporcionar condições a Brigada Militar, e para isso solicitamos a 
efetivação destas vagas, Vereador Felipe Sálvia; 1382/203/07, O Vereador abaixo assinado, solicita 
na forma regimental, que após aprovado em plenário seja enviado ofício  aos familiares do 
inesquecível, ERNI ALBINO KRAUSE, lamentando o seu falecimento ocorrido no ultimo dia 01 de 
Julho. Ao mesmo tempo em que lamentamos o infausto ocorrido, temos a certeza de que os 
familiares continuarão com o seu legado, buscando sempre fazer o que lhes foi transmitido ao longo 
de sua vida, Vereador Cláudio Santos; 1383/204/07, Os Vereadores abaixo subscritos, conforme o 
Artigo 46, Parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município e o Artigo 61 do Regimento Interno deste Poder 
Legislativo, submete para apreciação do Plenário, a solicitação de abertura de uma COMISSÃO 
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI), para que apure supostas irregularidades envolvendo o corte 
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não autorizado de árvores no Parque Municipal João Alberto Xavier da Cruz, por parte do Poder 
Executivo Municipal. JUSTIFICATIVA: Entendemos se fazer necessário à abertura de uma CPI, para 
descobrir quem autorizou o corte destas árvores, qual o local onde a referida madeira foi depositada 
após o corte, se foi cerrada e transformada em tábuas, para onde a mesma foi levada e qual a 
finalidade de serem derrubadas tantas árvores em uma área de preservação ambiental. Não temos 
como não levar em consideração os fatos levantados pela imprensa local de que houve o corte 
irregular de centenas de árvores (pinus, eucaliptos e nativas) junto ao Parque Municipal João Alberto 
Xavier da Cruz, que é uma área de preservação ambiental, para proteção e procriação do papagaio 
“charão” raça em extinção, que se reproduz no local. As Áreas de Preservação são áreas nas quais, 
por imposição da lei, a vegetação deve ser mantida intacta, tendo em vista garantir a preservação dos 
recursos hídricos, da estabilidade geológica e da biodiversidade, bem como o bem-estar das 
populações humanas. O regime de proteção das áreas de preservação é bastante rígido: a regra é a 
INTOCABILIDADE, admitida excepcionalmente a supressão da vegetação apenas nos casos de 
utilidade pública ou interesse social legalmente previsto. Não é possível que em uma época em que 
tem-se valorizado tanto o Meio Ambiente, procurando preservar  e proteger áreas que possam 
contribuir com a valorização da natureza vejamos iniciativas por parte de um Poder Público que vem 
a afrontar de forma tão grotesca um lugar que é patrimônio público para nossa cidade, afinal de 
contas muito pouco se faz para tornar o local visitável e agora resolvem simplesmente destruí-lo aos 
poucos, devastando-o através do corte de árvores que vem sendo preservadas ao longo de décadas. 
Isto ao nosso ver constitui-se em CRIME AMBIENTAL, e acho que não estamos errados, porque 
qualquer pessoa que queira cortar uma árvore, por mais que seja dentro dos domínios de sua 
propriedade, precisa de autorização do órgão responsável pela preservação ambiental, ou do 
contrário pode responder na justiça por seus atos, então, que os verdadeiros culpados por essa 
agressão a natureza sejam identificados e devidamente punidos, conforme o que determina a Lei, 
Vereador Felipe Sálvia, Vereador Luiz Leite, Vereador Adroaldo De Carli e Vereador Josélio Guerra;  
Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao secretário a leitura das moções; Secretário 
Vereador Paulo Silva; moções: 1384/264/07, Oficio de cumprimentos a Senhora Alda Schipper, 
Presidente da FUCCAR – Fundação Cultural de Carazinho, pela realização do Concurso de 
Recitação de Poemas, ocorrido no dia 29 de junho de 2007, Vereador Vilson Paese; 1385/265/07, O 
Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de 
congratulações do Poder Legislativo de Carazinho aos Proprietários da EMPRESA GLÓRIA, 
cumprimentando-lhes pela aquisição de mais um ônibus, equipado com elevador para deficientes 
físicos. Destacamos o belo trabalho que a Empresa Glória vem realizando em nosso município ao 
longo de anos de serviços prestados a comunidade carazinhense, mas propriamente desde 1958.  
São quase 50 anos de dedicação, procurando sempre proporcionar excelente condições de 
transporte aos usuários do transporte coletivo. Vem constantemente renovando sua frota, colocando 
a disposição do usuário, veículos de última geração, preocupando-se realmente com o bem estar de 
sua comunidade. Sentimo-nos honrados em ter a Empresa Glória cuidando tão bem do transporte 
coletivo de nosso município, adequando-se sempre as necessidades do nosso cidadão, procurando 
oferecer segurança, qualidade no atendimento, adaptação de horários e bem estar. Com certeza 
merecem destaque os investimentos que vem sendo feitos pela empresa, pois mesmo que o Poder 
Executivo esteja tentando trazer para nosso município outra empresa para realizar os serviços de 
transporte coletivo, a Empresa Glória genuinamente carazinhense não deixa de investir no município, 
proporcionando aos usuários sempre as melhores condições possíveis de transporte em horários 
compatíveis com os das empresas do município, além de colaborar com a geração de empregos e 
impostos.  Por este exemplo, entendemos que toda a equipe de funcionários da EMPRESA GLÓRIA, 
merece o reconhecimento pelo trabalho e dedicação prestados, Vereador Felipe Sálvia; 1386/266/07, 
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 Municipal de 
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Educação de Carazinho, sendo a entidade presidida pela Senhora Nelva M. C. Tibola .  Desejamos a 
direção e funcionários sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 1387/267/07, O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício parabenizando a Posse da  Nova  Diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas de Carazinho – 
CDL realizada no dia 30 de junho de 2007 , sendo a entidade presidida pelo Sr. Paulo Zanferrari . O 
município coloca-se a disposição da entidade para parcerias de projetos que visam o bem e o 
desenvolvimento da comunidade. Desejamos a direção e funcionários sucesso a todos, Vereador 
Adroaldo De Carli; 1388/268/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Delegacia de Polícia de 
Carazinho, na pessoa do Sr. Delegado Danilo Flores, pela reunião   realizada com os proprietários de 
locadoras de DVDs e CDS para combater a pirataria no município no dia 26 de junho de 2007 nas 
dependências da Câmara Municipal de Vereadores  de Carazinho. Tendo por objetivo a criação de 
um órgão fiscalizador para combater a pirataria.  Desejamos sucesso a todos, Vereador Adroaldo De 
Carli; 1389/269/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Sociedade de Pólo Metal Mecânico do 
Planalto Médio, na pessoa do Senhor Presidente eleito Leandro Adam, pela sua constituição  
realizada no dia 22 de junho de 2007 nas dependências da Associação Comercial de Carazinho. 
Tendo por objetivo a busca da formação de parcerias e elaboração de projetos e a união aumenta a 
possibilidade de se conquistar verbas, especialmente para um setor que possui mais de 1.200 
empregos com carteira assinada na região.  Desejamos sucesso a todos, Vereador Adroaldo De 
Carli; 1390/270/07, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Diretora Eloísa Ávila, extensivo a todos 
os professores, funcionários, alunos e demais colaboradores pela realização evento de 70 anos do 
Colégio La Salle, ocorrido nesse último dia 30 no Grêmio Aquático de Carazinho, Vereador Cláudio 
Santos; 1391271/07, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido 
ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o 1º Tenente Enio de Souza Vargas e 
os demais membros da Corporação pelo Dia do Bombeiro ocorrido no dia 02 de Julho, Vereador 
Cláudio Santos; 1392/272/07, seja enviado oficio de congratulações ao corpo de bombeiros pela 
passagem do dia do bombeiro, Vereador Jaime Fragoso; 1393/273/07, O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício 
parabenizando a Posse da  Nova  Diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas de Carazinho – CDL 
realizada no dia 30 de junho de 2007 , sendo a entidade presidida pelo Sr. Paulo Zanferrari, Vereador 
João Mafalda; Presidente Vereador Vilson Paese; queremos registrar a presença das professoras 
de Pinheiro Marcado, uma satisfação, sejam bem vindas, também do Eliseu Bertei, Vera Vargas, 
Paulo Soares, Almiro Silveira, Marcos Soares, nosso amigo Teixeira, diretor na prefeitura, serviço de 
limpeza e parabéns Teixeira pelo trabalho que vem fazendo em nossa comunidade, o Alexandre 
Kochemborger, o Juca, o Zeca, o Romano presidente do PMDB e se eu esqueci de alguns nomes 
nós vamos lembrar até no final dessa reunião, faremos agora um intervalo regimental, o grande 
expediente já foi, por acordo das lideranças não haverá o grande expediente, então faremos um 
intervalo para podermos conversarmos 5 minutos com as professoras que estão aí e querem 
conversar com os vereadores, e logo retornaremos para a ordem do dia.  Reiniciamos a reunião 
então, para a ordem do dia, votação dos requerimentos, antes disso, registramos a presença da 
Débora, e Jonatan Guerra, satisfação tê-los aqui na Câmara também, senhor secretário, para a 
leitura dos requerimentos e o pedido de vistas do Vereador Cláudio Santos do pedido de informação, 
requerimento pedido de informação; questão de ordem Vereador Jaime Fragoso;  Vereador Jaime 
Fragoso; a gente sabe que é praxe mas só para reforçar, colocar em destaque o pedido de 
informação; Presidente Vereador Vilson Paese; colocaremos, Vereador Jaime Fragoso em 
destaque o pedido de informação; Vereador Jaime Fragoso; os dois pedidos de informação? 
Presidente Vereador Vilson Paese; o pedido de informação, o pedido de vista e também o pedido 
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de CPI;  Secretário Vereador Paulo Silva;  Vereador Vilson Paese PDT, subscrito Vereador Paulo 
Silva de nº 2 encaminhado ao senhor presidente da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, Sr. 
Frederico Antunes; Vereador Adroaldo De Carli bancada do PMDB, de nº 3 ao Sr. Romeu 
Giacommeli, presidente da eletrocar; nº 5 Vereador Felipe Sálvia encaminhado à governadora Yeda 
Crusius; Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em discussão a urgência dos requerimentos, 
não havendo vereador que queira discutir a urgência, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade; estão em 
discussão os requerimentos com as urgências já aprovadas, eu solicito ao Vereador Felipe Sálvia que 
assuma os trabalhos que eu gostaria de fazer somente uma explanação sobre um requerimento que 
eu fiz ao presidente da Assembléia Legislativa; Presidente Vereador Felipe Sálvia; com a palavra 
Vereador Vilson Paese; Vereador Vilson Paese; senhor presidente, senhores vereadores, amigos 
aqui presentes, saudamos também o Leonardo que acaba de chegar, o Leonardo Simonato, esse 
requerimento eu fiz ao presidente da Assembléia Legislativa mostrando a nossa preocupação, o 
Leonardo é sabedor da luta que os funcionários da antiga Caixa Estadual fizeram para manter a 
caixa, e nós participamos naquela ocasião da defesa da manutenção da caixa estadual, a caixa foi 
absorvida pelo banco do estado, algumas carteiras, nem todas, e hoje nós sabemos que o estado 
está capenga, é o estado que financeiramente está pior que todos os estados do Brasil, o custo da 
divida é um bilhão e trezentos milhões por mês, é mais que o dobro da folha de pagamento, estão aí 
colocando a venda as ações do banrisul, mesmo que os compradores não tenham direito a voto, mas 
nós temos que estar atentos, senhores vereadores, e a imprensa que está aqui presente, nós temos 
que estar atentos porque? Logo nós não teremos mais bancos públicos, vai acontecer com o banco 
do Rio Grande e futuramente com o Banco do Brasil, já existe alguma coisa na fusão da Caixa 
Federal e Banco do Brasil, e isso é preocupante, então a nossa preocupação que encaminhamos os 
requerimento, gostaria e coloco o requerimento à disposição de todos os vereadores se quiserem 
assinar, teremos prazer em tê-los como companheiros nessa preocupação, para que o estado não 
venha, num futuro muito próximo, se desfazer do nosso banco do Estado que presta um grande 
serviço ao povo gaúcho, é essa a nossa preocupação, só para eu fique registrado nos anais da casa, 
muito obrigado; Presidente Vereador Felipe Sálvia; devolvo os trabalhos ao Presidente Vereador 
Vilson Paese; Presidente Vereador Vilson Paese;  continua em discussão os requerimentos, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem, aprovados todos os requerimentos por unanimidade; coloco 
agora em votação, que já foi discutido o pedido de informação e foi pedido vistas pelo Vereador 
Cláudio Santos e já foi discutido também, senhores vereadores, o pedido de vistas do Vereador 
Cláudio Santos venceu, vamos colocar hoje em votação, coloco em discussão então, o requerimento 
pedido de vistas do Vereador Cláudio Santos, autos do pedido de vistas, Vereador Cláudio Santos 
para discutir; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que 
participam da reunião mais uma vez na casa do povo, já foram certamente nominadas pelo 
presidente dessa casa, ao Serginho, representando o jornal Diário da Manhã, senhor presidente na 
segunda-feira da semana passada quando entrou esse pedido de informação, fui o autor do pedido 
de vistas, até porque eu dizia na oportunidade que eu gostaria  de ter mais conhecimento daquilo que 
estava sendo elencado no pedido de informação, e de que muitas coisas às vezes vem, caem na 
comunidade e que a comunidade obviamente tem que tomar conhecimento da forma correta, e foi 
esse o intuito do nosso pedido de vistas, não para minha surpresa, porque conheço o trabalho 
efetivo, forte, desculpa Ana Maria da rádio Gazeta, estava lá e eu só cumprimentei o Serginho, a Ana 
Maria também, desculpe, como não foi surpresa nossa, no dia seguinte nós estivemos na capa do 
jornal diário da manhã como disse, efusivo em suas matérias como sempre, devastação inexplicável, 
na capa, que lê obvio que se preocupa como todos nós vereadores nos preocupamos, tanto que nós 
fomos em busca das informações, mas depois das informações, senhor presidente, que nós 
buscamos, nós ficamos até, não mais tranqüilos, nós ficamos bem tranqüilos, porque nas 
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informações que nós fomos buscar, nós tivemos desde informações referentes ao secretário 
Municipal de desenvolvimento, agricultura, industria, comércio e habitação, Gilnei Jarré, que era 
vereador desta casa até final de março, explicando tudo aquilo que o pedido de informação pedia, e 
tenho, inclusive em minhas mãos, existia senhor presidente, um tempo atrás, um inquérito civil no 
ministério público, exatamente sobre a questão da derrubada de arvores no parque da cidade, diz o 
seguinte o inquérito civil nº 087/07 que investiga a ocorrência de eventual dano ambiental em razão 
do corte de vegetação exótica (pinus) na área do Parque da cidade, localizado no município de 
Carazinho/RS, bem como eventual irregularidade da destinação da madeira produzida pelo corte, 
passando às suas mãos cópia xerográfica do Of. Nº 810/2007, datado de 11/06/2007 da promotoria 
de justiça, informando que o mesmo foi arquivado. Portanto já existia na promotoria pública está 
denuncia com relação à derrubada de algumas arvores, e ele foi dia 11 de junho foi arquivado, 13 de 
junho de 2007,  tem aqui a cópia do arquivamento deste inquérito, mas vamos mais adiante, senhor 
presidente, desculpe se eu me exceder até porque é relevante o assunto, busquei todas as 
informações no responsável pelo meio ambiente de Carazinho, senhor Claudir Cardoso, onde ele 
explica todos os itens solicitado no próprio pedido de informação que ainda não havia passado mas 
que olhando o pedido de informações já havia nos colocado às informações, diz e está aqui se 
alguém quiser depois olhar, não tem problema algum, com relação às arvores que foram derrubadas 
somente foram derrubados 12 exemplares de eucalipto, autorizados pelo secretário Gilnei Jarré, com 
o qual tem, segundo o n° da lei, o artigo, onde consta, que a administração do parque fica a cargo da 
administração do município de Carazinho, o corte dos eucaliptos teve todo acompanhamento da 
secretária do meio ambiente, e aquilo que nós havíamos falado na segunda-feira passada, senhor 
presidente, com relação ao porque Carazinho não recebeu aqueles R$ 265.000,00 que era para ter 
vindo do parque da cidade, porque entendem que o parque, não é um parque e sim uma floresta 
Municipal, isso dados da secretária estadual do meio ambiente, conforme parecer, que tem aqui, 
assinado por técnicos que dizem que consideram a área no estado geral de conservação seriamente 
ameaçada pela presença do pinus, pelos usos direta a que está submetida, comprometendo a sua 
relevância local, como unidade de conservação de proteção integral, a categoria em que melhor se 
enquadra à área avaliada é de floresta Municipal, além do manejo do ambiente com possibilidade de 
uso comercial das espécies, e outras que também estão elencadas, e mais, a área deve ser 
recategorizada como floresta Municipal, o cadastramento da unidade, no sistema estadual de unidade 
de conservação, somente será efetuada após o recebimento da documentação de lei, alteração da 
categoria de parque florestal para parque Municipal, e isso também com relação a Sema, mas o que 
nos deixou mais tranqüilos ainda, senhor presidente, com relação ao que havia dito na segunda-feira 
da semana passada, e ainda mais buscar essas informações, e me permita, senhor presidente ler na 
integra o oficio de nº 097 da secretária de segurança pública da brigada militar, ou seja a Patram, no 
comando do segundo grupamento ambiental da brigada militar, a excelentíssima senhora Clarissa 
Simões Machado, promotora de justiça de Carazinho, onde diz o seguinte: Saúdo cordialmente na 
oportunidade em que informo a V. Exª que em 25 de junho de 2007, foi efetuada vistoria no parque 
Municipal de Carazinho, haja vista denuncia de corte de arvores naquele local. Acompanharam a 
Vistoria os vereadores Josélio Guerra, Felipe Sálvia, o diretor do departamento do meio ambiente de 
Carazinho e órgãos da imprensa local. Foi constatado o corte de espécies exóticas sendo 
aproximadamente 140 (cento e quarenta) pinus, 12(doze) eucaliptos e (03) três cinamomos. Os pinus 
que foram cortados estavam na área onde foi atingida pelo fogo anteriormente. No local do corte dos 
pinus foram plantadas 200 (duzentas) mudas de pinheiro brasileiro que estão no estágio inicial de 
desenvolvimento. Foi orientado o diretor do departamento a efetuar registro de ocorrência quanto ao 
corte dos cinamomos dos quais não tinha conhecimento. Informou o Senhor Claudir Cardoso que é o 
responsável pelo local e está efetuando o corte dos pinus e substituindo por espécies nativas. Há 
uma área onde foram cortados pinus que já foi alvo de fiscalização e está localizada sob a rede de 
energia elétrica, por parte da eletrocar. Foi vistoriada a madeireira Herter onde está depositada 
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grande quantidade de toras de pinus. Informou o Senhor Claudir que os eucaliptos serão utilizados 
para construção de pontes e reforma nas paradas de ônibus.  Reitero votos de consideração e 
apreço. Roberto Carlos Grespan – 2º Sgt QPM1 – Cmt do 2GABM. Inclusive eu mostrava a pouco ao 
Serginho e dizia, até me deu um conselho, eu agradeço, não falo pela emoção, não falo pela defesa 
por si só, falo pelos dado que  me foram entregues, praticamente as mesmas fotos que saíram no 
jornal, são as mesmas fotos da PATRAM, e a PATRAM isenta de qualquer crime ambiental o 
município de Carazinho, então senhor presidente, por isso na semana passada eu havia pedido 
vistas, para que pudesse ter um pouco mais de conhecimento para saber exatamente o que estava 
acontecendo, e a dimensão, senhor presidente, que dá o jornal, e eu não quero fazer critica ao jornal 
ou à rádio, mas dimensão que o jornal dá, com a foto de um pinheiro plantado, aqueles que vêem 
eles não tem a dimensão, quem apenas uma muda aparece, nós fomos hoje no finalzinho da tarde no 
parque, eu, Vereador Jaime Fragoso e o Vereador Antonio Azir, e fomos ao local, realmente estão lá 
ainda, algumas arvores caídas, e nós sentimos tanto quando aconteceu aquela queimada no parque, 
e exatamente naquele local ainda existem muitas arvores que continuam queimadas, que certamente 
mais tarde, ou vão morrer ou vão ter que ser derrubadas, mas serão substituídas, onde nós temos a 
informação da PATRAM de que aproximadamente 150 pinus foram cortados, mais de 200 foram 
plantadas, então eu não vejo como a PATRAM, crime ambiental conforme toda aquela, todos aqueles 
itens que foram discorridos no pedido de informação, eu acredito Senhor Presidente que a 
preocupação dos vereadores é correta, tanto que todos nós nos preocupamos com dessa denúncia e 
com essa informação, mas acreditamos também que o parecer assinado pela PATRAM, enviado ao 
ministério público, ele tem 100% de valor, e acredito eu mais uma vez, que isenta o município de 
Carazinho de qualquer crime ambiental, porque no pedido de informação diz na sua  justificativa que 
isso se constitui ao ver deles, obvio, eu respeito, crime ambiental, e não houve, pela própria 
PATRAM, crime ambiental, só para deixar essas colocações, esses documentos estão comigo, não 
quero dizer que está 100% correto, não venho fazer defesa veemente de que está tudo OK, se for 
necessário deve-se fiscalizar, foi feito através do pedido de informação, nós buscamos as 
informações, temos elas aqui, a intenção de três ou quatro vereadores, não vi direito, a intenção de 
se abrir uma CPI, deve ser aberta a CPI, certamente por ter participação na casa o PSDB também 
terá representantes na CPI e felizmente o regimento interno da Câmara Municipal de Carazinho no 
art. 61, eu digo felizmente porque é uma possibilidade que os vereadores tem de se abrir uma CPI, 
independente de placar de plenário, porque senão permaneceria, talvez, por coisas muito importantes 
àquela briga de plenário, e a maioria se era contrário rejeitaria, ou se era favorável votaria conforme o 
pensamento do pedido da CPI, no art. 61, senhor presidente diz que um terço dos vereadores 
assinando o pedido de CPI ela certamente será instaurada, e nós enquanto vereador, não nos 
Preocupamos com relação ao pedido de abertura de CPI, enquanto vereador nós não nos 
preocupamos, e acredito que se houver alguma coisa que venha a lesar o município, tiver alguma 
coisa que venha contra os interesses da comunidade de Carazinho, certamente será colocado nessa 
CPI que eu acredito deverá ser colocada por vossa excelência como presidente dessa casa, mas 
com relação ao pedido de informações, eu acredito que estejam aqui as informações, se o intuito era 
de se entender como crime ambiental, todas as provas dão de que não houve nenhum crime 
ambiental, dito isso pela PATRAM que eu acredito nesse órgão e respeito tanto a opinião dos 
vereadores quanto a matéria que foi colocada no jornal, que também talvez tenha sido colocada nas 
rádios, mas essas são as minhas colocações porque eu fui ver, e fica aí aos senhores vereadores, 
para pensar, o que devem fazer com relação a esse pedido de informação, acredito eu que, com 
todas essas explanações, estejamos convencidos de que não há motivo para votarmos favoráveis a 
esse pedido de informação que estava em pedido de vistas, seria isso senhor presidente; Presidente 
Vereador Vilson Paese; continua em discussão o pedido de vistas do Vereador Cláudio Santos, para 
discutir Vereador Josélio Guerra; Vereador Josélio Guerra; senhor presidente, senhores 
vereadores, público presente, quero cumprimentar aqui o Romano, presidente do PMDB, e todas as 
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pessoas que se fazem presentes, em relação a esse pedido de informação, presidente, Vereador 
Cláudio Santos colocou com muita propriedade, buscou informações, mas algumas divergências 
vereador, o senhor coloca que o pedido de informação e com relação ao crime ambiental, mas o 
pedido de informação na verdade, a preocupação maior dos vereadores que entraram com o pedido 
de informação, é saber onde as madeiras foram parar, é essa a preocupação maior, não é a questão 
da derrubada das arvores, a questão da derrubadas arvores, voa lá e derrubam as arvores, se tiver 
algum projeto social direcionado para a comunidade de Carazinho, para derrubar as madeiras, para 
fazer casa, pontes, bancos, ótimo, ninguém é contra, a nossa preocupação é onde foram parar as 
madeiras, o Senhor colocou 140 arvores derrubadas. Na parte superior, certo, a gente não contou 
quantas arvores exatamente, não vou discutir a PATRAM, não vou discutir, até tenho confiança de 
que seja isso, mas na verdade não é apenas a parte superior vereador, à parte de baixo, inferior, nós 
contamos, chegamos a contar mais de 300 arvores, paramos de contar pelo fato que passamos a 
tarde lá contando arvores derrubadas, para vocês terem uma idéia, liguei para o Vereador Felipe 
Sálvia, sexta-feira à noite, me ligou uma senhora, da baixada da Princesa, da rua Saldanha Marinho, 
a dona Dina, a qual me ligou para ir lá pelo fato que a casa dela caiu, vereador, dentro da sanga, 
estão lá fazendo mutirão para levantar, aí ela me chamou lá, indignada, mas Déio, fui lá no Dembes 
pedir uns caibros, porque a gente acompanhou no jornal matéria publicada, muito bem publicada no 
jornal Diário da Manhã, quero parabenizar o Diário da Manhã, porque a imprensa não deve se calar, 
deve sim cobrar, a senhora essa me passou que esteve no Dembes, olha só Vereador Felipe Sálvia, 
pedindo então ao cunhado do ex-vereador Gilnei Jarré, que é o  Mauricio Leirias, pedindo então 
caibros, ele disse, não, não vocês vão pedir lá para o vereador, para o Felipe e para o Déio, eles é 
que  sabem das madeiras, eles que tem os caibros, por isso que eu digo olha, a demagogia que 
fazem vereador, o papel que nós estamos passando neste poder, o direto do Dembes, eu quero que 
ele vá lá em casa ver se tem um palito de fósforo lá do parque, as pessoas lá, necessitando, a casa 
caiu dentro da sanga, estive lá com o vereador Adroaldo De Carli, na Conceição, junto com a 
PATRAM, onde uma criança caiu vereador dentro de uma sanga, onde faleceu, perdendo a vida, a 
ponte, lastimável não tem nem onde se agarrar, não tem aqueles corrimões, nós temos o meu amigo 
lá que é testemunha da ponte, então vereador, aí o senhor vem falar aqui que não aconteceu nada, 
que simplesmente a coisa foi apenas uma fantasia, mas eu digo aos senhores vereadores, que esse 
pedido de informação pelo fato, o que mais nos preocupa é o destino das madeiras, apenas isso, a 
questão se derrubaram, se tem algum projeto importante, ótimo, o que a gente quer saber é onde 
foram parar as madeiras, apenas isso vereador, concedo a parte vereador; Vereador Cláudio 
Santos; só para dizer de forma alguma vereador, eu usei o termo fantasia, respeito como disse antes 
a posição dos vereadores, coloquei a minha, espero que se respeite, mas eu fui baseado nas 
colocações que fiz, baseado na justificativa do pedido de informação que é praticamente toda ela 
baseada em cima do crime ambiental, e da vegetação exististe no parque da cidade, por isso que eu 
levei para esse lado? Se fosse embasada a justificativa aonde foi à madeira, o que aconteceu com a 
madeira, quem é que está usando a madeira, como usaram a madeira? Aí com certeza a minha fala 
seria outra; Vereador Josélio Guerra; com certeza vereador, por isso respeito as suas colocações, 
mas o pedido de informação está baseado em cima disso vereador, o destino das madeiras, até 
porque o senhor colocou que o diretor, o secretário Jarré, colocou que tinha pedido para derrubar 12 
arvores, e o próprio diretor do meio ambiente, o Claudir falou em 9, aquele dia, aumentou mas tudo 
bem, e até porque no Dembes deu entrada apenas de 9 metros madeira, o que nos preocupa é onde 
estão as madeiras,  apenas isso, seriam essas as colocações,  agradeço a todos os vereadores; 
Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir Vereador Felipe Sálvia, 
quero dizer para os vereadores que o tempo para discussão é de 3 minutos, porque senão nós 
vamos nos estender muito, este é o tempo para o debate, para a pessoa poder explanar, são 3 
minutos, no máximo 5 minutos, com a palavra Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; 
senhor presidente, senhores vereadores,platéia que assiste a reunião na noite de hoje, dizer que me 
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surpreende, surpreende muito as informações que chegam através do líder do governo até essa 
tribuna, até essa casa, que na tarde daquele dia a imprensa estava junto quando eu fiz uma pergunta 
eu disse, vamos contar essas arvores, eu tinha contado até 300, Vereador Déio, mas paramos de 
contar porque cansamos de contar as arvores, e o rapaz da PATRAM, não lembro o nome do 
soldado, disse: eu calculo aí umas duzentas arvores, e agora chegam às informações de até 140, 
mas o que me preocupa mais, foi que o diretor do meio ambiente, Claudir, ele disse que não tinha 
autorizado e na imprensa aparece, que ele não tinha autorizado e se não me engano o secretário 
disse que não tinha autorizado, e falam em 12 arvores, meu Deus, nós contamos mais de 300, 
paramos de contar, que eu cansei de contar, estava um dia embarrado, tinha muito barro dentro do 
mato, nós saímos e a imprensa estava lá, não é o Felipe Sálvia que está Falando, a imprensa viu, 
quando ele disse o seguinte, alguém vai ter que pagar isso aí, eu não sei de nada, disse o diretor, eu 
não sei aonde é que estão essas arvores, é isso que nós queremos saber, o Vereador Déio disse 
com muita propriedade, eu tenho ali na princesa, no beco da Princesa, da Charrua com a Princesa, 
uma ponte ali que não tem nem corrimão, tem criança que cai no meio da merda pessoal, porque 
resvalam em dia de chuva e caem na sanga, e falta madeira, falta tabua, falta caibro, essa senhora 
que a casa caiu, eu conheço à senhora,  eu fui lá Déio, e não tem madeira para dar, é esse rapaz 
totalmente mal intencionado esse Mauricio, vão perguntar para os vereadores onde está à madeira? 
Quem tem que responder é o prefeito, quem tem que responder é o secretário,  onde está essa 
madeira, desviaram sim a madeira do parque da cidade, desviaram, houve desvio, se não quiserem 
passar o pedido de informação, não quiserem passar a CPI que não passem, mas que houve desvio 
sim, houve desvio, porque ninguém é surdo, ninguém é bobo para ouvir, para ver, as coisas e dizer 
que não houve nada, nós não estamos aqui para tapar o sol com a peneira, nós não queremos fazer 
demagogia em cima de coisas, a imprensa que levantou isto, nós estamos fazendo o papel do 
vereador que é fiscalizar,  ir acompanhar, e vimos e contamos, as arvores, aquele processo que foi 
falado aqui é um processo antigo, mas o Claudir estava junto, se não me engano o Serginho estava 
junto do Diário da Manhã, a televisão estava lá, eu entrei para dentro do mato, tinha uma clareira para 
dentro do mato, poda para rede de luz se faz um trilho onde passa os postes, o que fizeram Vereador 
Luiz Leite, entraram para dentro do mato e cortaram escondido dentro do mato, mais de 150 arvores,  
só ali, e se vocês quiserem amanhã, se os vereadores acharem que a gente está fazendo 
demagogia, vamos todos, vamos toda a Câmara lá, o Paese junto que é um defensor do parque, 
vamos lá contar uma por uma, eu faço esse desafio, vamos até o parque contar uma por uma as 
arvores para ver quem está mentindo nesta história, eu quero dizer Déio, tu tinha razão mesmo, de 
ligar lá, no dia que te cobraram que tu ligou enganado lá para Passo Fundo, que tu disse que não 
sabia o telefone da PATRAM e ligou para Passo Fundo, me surpreende, que a Patram diga isso 
através da promotoria, que foi 140 arvores, ou eu então eu não sei contar, eu não sei contar até 300, 
porque contei até 300 arvores, tem um à parte vereador; Vereador Josélio Guerra; acho que no 
laudo da PATRAM que foi colocado, não foi  colocada de toda a devastação como o jornal colocou 
com propriedade, eles colocaram só de uma área vereador, eu acho que está ai, só da parte superior; 
Vereador Felipe Sálvia; então retiro o que eu disse,  parte de cima então? Vereador Josélio 
Guerra; isso, na parte superior; Vereador Felipe Sálvia; na parte da bica não? Vereador Josélio 
Guerra; não, naquela parte inferior, lá foi uma outra devastação, são duas devastações na verdade 
lá, vereador, e o laudo da PATRAM é apenas na parte de cima onde ocorreu à  queimada, que na 
verdade, como o vereador colocou, Vereador Cláudio Santos, da questão das arvores nativas, de 
parque florestal, a questão é que não diz na lei,  vereador,  que precisa derrubara as arvores, mas 
sim que precisam ser plantadas arvores nativas, mas não diz que precisa derrubar o que tem, eu 
entendo dessa forma, não é questão essa de derrubar, são 206 hectares o nosso parque Municipal, 
não diz que tem que derrubar os pinus, os eucaliptos, os cinamomos,  enfim a questão é que tem que 
se plantar árvores nativas sim para receber os recursos, não diz na lei que tem que derrubar as 
árvores, seria isso; Vereador Felipe Sálvia; eu respeito sempre a posição dos vereadores, respeito 



 12 

sempre cada voto do vereador, agora a casa tem que averiguar isto porque, o que foi dito aqui de 
noite hoje, que foi dito lá, se contradizem, quem estava junto no dia, quando estava o diretor lá, ele 
falou uma coisa que depois ele muda, ele muda a sua posição com relação à devastação que o jornal 
fala, e nós é o seguinte, o crime não é uma arvore ou cinco arvores, 140 ou 300 arvores, houve o 
crime, se não houve o crime ambiental, que lá é uma reserva do papagaio charão que nós tanto 
orgulho temos do papagaio charão, e eu vejo que estão começando a derrubar, estão começando a 
acabar com o Banrisul no estado, senhor presidente, e aqui em Carazinho estão começando a 
devastar o nosso patrimônio florestal, querem tentar tapar o sol com a peneira, me desculpem se eu 
estou falando uma inverdade, agora eu faço um convite para levar a imprensa amanhã lá para 
contarmos arvore, por arvore, faço um convite para nós vermos realmente quem está falando a 
verdade, eu quero mostrar para vocês que eles cortam rente ao chão, as arvores, não sei como a 
motoserra podia fazer aquele serviço, o cara tem que ser muito habilidoso para cortar rente ao chão, 
depois jogaram aquela palha do pinus por cima, para tapar os tocos onde foram cortados, isso eu vi, 
está lá a imprensa que viu também, foi tirado foto, estão aí às fotos para mostrar que nem aparece 
nas fotos os tocos, porque foi cortado muito rente ao chão, agora o Vereador Déio disse com muita 
propriedade, nós queremos saber onde foi à madeira, será que venderam a madeira? Será que 
deram para a pobreza, se deram para a pobreza parabéns, bato palmas aqui, deram para a pobreza, 
para fazer casa, agora nós temos que saber, é obrigação do vereador saber onde foi essa madeira, 
deixo isso na cabeça de cada um, respeito o voto de cada vereador, respeito, respeito o voto aqui, o 
pedido de informação está aí, a CPI está para ser instalada, vocês é que sabem, meu voto é 
favorável porque sou autor também; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão o 
requerimento, pedido de vistas do Vereador Cláudio Santos; Vereador Luiz Leite; senhor presidente, 
senhores vereadores, servidores da casa, imprensa escrita e falada, demais pessoas que nos 
acompanham em nosso plenário, ouvindo o Vereador Cláudio Santos que fez o pedido de vistas do 
requerimento, do pedido de informação, eu ouvindo o Vereador Felipe Sálvia  e o Vereador Josélio 
Guerra, o Déio, atentamente, a gente tem mais ou menos uma conclusão do impasse que está 
ocorrendo, e se os vereadores estiveram lá, contaram as arvores que foram cortadas, presenciaram 
que as que cortaram rente ao chão foram cobertas com folhas de arvores, com restos de galhos, 
então acho que não resta muito, a imprensa esteve presente, presenciou aquele fato incrivelmente 
assombrador no parque da cidade, é testemunha ocular da corta irregular das arvores, então eu 
acredito Vereador Cláudio Santos, que as pessoas que lhe deram essas informações não lhes deram 
corretamente como deveriam lhes dar, eu acredito, mas não posso tirar da vossa pessoa também o 
direito de acreditar neles, até porque ficaria na contramão se vossa excelência não acreditasse neles, 
mas nós vereadores da oposição, e que temos a grande responsabilidade de fiscalização dos atos do 
Poder Executivo, do nosso ordenador de despesas, estamos mais do que corretos quando 
levantamos os problemas da nossa comunidade, e esse problema do corte irregular da floresta, 
nosso parque da cidade, isso é um crime ambiental mais do que certo, mas o problema vai mais 
adiante, quando falam em aproximadamente 400 arvores cortadas, eu quero crer que toda esta 
quantidade deve dar mais de 50 metros cúbicos de madeira, eu quero crer que dá, entre as arvores 
grossas, entre os pinus grossos,entre as arvores de menos espessuras, bem como os pinus de 
menos espessuras, pois não Vereador Déio; Vereador Josélio Guerra; conforme o Claudir, ele 
passou para nós lá, inclusive na vistoria, só para questão de informação, que a grande maioria das 
arvores dá em torno de um metro cúbico de madeira, o pessoal do Claudir que comentou, eu 
desconheço a área, a minha área é sorvete, não tem nada haver com arvore; Vereador Luiz Leite; 
então vocês vejam, que eu mais ou menos, pela minha conclusão, de um terço da quantidade de 
metros cúbicos, poderia dar as arvores cortadas, outro problemas que nos preocupa Vereador Felipe 
Sálvia, senhor presidente, demais vereadores, que é altamente preocupante, é a contradição nas 
informações, onde o secretário do meio ambiente, é uma pessoa que eu admiro muito seu trabalho 
na nossa comunidade, na preservação do meio ambiente, e tenho uma satisfação muito grande 
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quando falo com ele, pelo conhecimento que ele tem, que é o nosso Claudir Cardoso, está forma de 
ele dar uma informação para um de um jeito e para os vereadores de outro me deixa um pouco sobre 
suspensão, digamos assim dessa contradição toda, porque para os vereadores eles dizem uma 
coisa, Felipe Josélio Guerra, o Vereador Cláudio Santos informa outra, então a gente fica realmente 
num brete sem saídas e que termos que procurar saída sim, porque eu acho que, não adianta nós 
nos preocuparmos aqui com Brasília, com os corruptos de Brasília, com Renan Calheiros, com outros 
que estão prendendo, outros não prendem, é como dizia ontem o Faustão, prendem os pequenos, 
aqueles que não tem condições de contratar um advogado, mas lá em Brasília, os grandões, parece 
que são sempre absolvidos, então o nosso judiciário está pecando nas suas punições com referencia 
a Brasília, mas eu acredito que aqui em Carazinho, nós os vereadores que temos a árdua tarefa de 
fiscalizar os fatos que acontecem em todas as áreas da cidade, nós deveremos seguir a frente, seguir 
adiante, com a certeza absoluta de que não pode haver impunidade para o que está acontecendo, 
pelo menos que nos digam onde foi parar a madeira, 9 metros cúbicos que entregaram na secretaria 
de bem estar social, não justifica pelo calculo que vossa excelência passou em torno de mais de 100 
metros cúbicos de madeira; Vereador Felipe Sálvia; eu gostaria só que eu esqueci de comentar, eu 
gostaria até que os vereadores da situação se interassem, há fatos e a gente não tem provas, eu 
quero ver se puxo essas provas amanhã, que um secretário estará entregando madeira em nome 
dele, não é o executivo que está dando, é um secretário que está dando, eu não tenho prova, mas 
amanhã eu devo buscar as provas, se eu conseguir, eu quero apresentar para o líder do governo, as 
pessoas que ganharam madeira e dizem que ganharam do secretário e não da prefeitura, certo, nós 
temos ouvido isso, e isto é um fato muito grave, muito grave, então nós vamos investigar isso aí, a 
oposição, vamos trazer até o líder do governo, os vereadores da situação, era isso presidente, eu já 
sabia de tijolos, de areia, de cimento, no ano passado, agora apareceu à madeira, vamos investigar; 
Vereador Luiz Leite; então a situação, o problema é bem mais grave que se possa imaginar, e eu 
acredito, o senhor como autor do requerimento, que realmente deve investigar, deve investigar 
porque eu acho que nós carazinhenses, a nossa comunidade de Carazinho; Vereador Felipe Sálvia; 
só para deixar bem claro, o Teixeira está ali e ele me disse, quem é o secretário? Não é o 
Passarinho; Vereador Luiz Leite; a nossa comunidade como temos a satisfação de sempre fazer as 
coisas pelo correto, então eu acho que vocês têm mais é que investigar a situação, trazer a situação 
até a Câmara Municipal de vereadores de depois tomar os procedimentos que merece esse assunto 
da devastação do parque da cidade, muito obrigado senhor presidente; Presidente Vereador Vilson 
Paese; senhores vereadores, vamos tentar manter o tempo, porque senão nós ficamos muito tempo 
na discussão do requerimento pedido de informação, continua em discussão então, Vereador Antonio 
Azir bancada do PTB; Vereador Antonio Azir; senhor presidente,senhores vereadores, todas as 
pessoas presentes na casa, imprensa, a nossa saudação, eu quero me reportar não sobre o laudo do 
funcionário do município, mas sim sobre o laudo da Patram, e até houve aqui uma acusação, uma 
suspeição que eu acredito ser muito grave, porque até que me provem o contrário eu tenho uma 
confiança muito grande na Patram, até porque este órgão foi criado no estado justamente para 
combater o crime ambiental, tanto na prevenção, quanto na repressão do crime ambiental, então 
acredito eu que a Patram foi alvo de suspeição e isso é muito importante, porque eu não acredito que 
a Patram fizesse um laudo para o ministério público sobre algo que está sendo investigado, 
colocando dados falsos neste laudo, nós temos que separar este acontecimento, a questão do crime 
ambiental, pelo que a Patram afirma aqui não existiu, porque foram feitos cortes de árvores exóticas, 
ou seja o pinus e o eucalipto, eu já na outra legislatura sugeria que o município através de um 
programa na assistência social através da habitação, aproveitasse o programa do manejo que existe 
no parque Municipal que é a retirada dessas arvores e o plantio de arvores nativas, que é o que está 
ocorrendo, eu não ouvi nenhum vereador falar sobre isso, mas eu estive pessoalmente lá hoje, 
acompanhando o Vereador Cláudio Santos e o Vereador Jaime Fragoso, nós vimos lá e a Patram 
também afirma aqui o plantio de araucária no local, isto sim é árvore nativa, quem fizer a derrubada 
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de uma dessas arvores aí sim constitui crime ambiental, o próprio Vereador Felipe Sálvia há não 
muitos dias, também fez um requerimento a esta casa para que a coviplan aproveitasse os pinus às 
margens das BRs, para que se aproveitassem essas madeiras e se fornecesse as pessoas que 
precisam de habitação, e a deficiência de habitação em Carazinho é enorme, não é somente uma ou 
duas casas,  é enorme a deficiência de habitação das pessoas que realmente passam por 
necessidades enormes e que hoje estão com casas caindo, com casas com problemas de assoalho, 
com problemas de paredes, então eu quero reforçar aqui, de que realmente eu novamente sugiro que 
o município através de um programa, não desordenadamente, eu não posso concordar que qualquer 
um vá lá no parque, corte a madeira e leve para casa, ou faça outro tipo de coisa, mas que num 
programa realmente vá retirando essas arvores, vá transformando em madeira  e vá fornecendo a 
essas pessoas devidamente cadastradas na assistência social ou na secretaria de habitação, eu não 
entendo de meio ambiente mas hoje eu conversava com o Jorge Baltar sobre o assunto, e ele me 
dizia que os parques do estado também estão passando por esse manejo, ou seja, tirando as arvores 
exóticas e plantando arvores nativas, que o parque de Carazinho estaria dentro da lei, fazendo a 
retirada dessas arvores e gradativamente colocando as arvores nativas, então, quanto a crime 
ambiental, pelo que eu vejo, pelo laudo da Patram eu acredito realmente que não aconteceu, respeito 
os vereadores que querem investigar, realmente o vereador deve investigar, ouvi aqui em alto e bom 
som que houve desvio de madeira, e acho que isso realmente deve ser investigado, é uma questão 
que eu não tenho conhecimento sobre isso, acho que os demais vereadores aqui também não tem, 
então sobre esse assunto não posso dar meu palpite ou trazer alguma informação, eu vou votar 
contrário ao pedido de informação porque está aí para ser instaurada uma CPI sobre o mesmo 
objeto, sobre o mesmo assunto, então, creio eu, que este pedido de informação esteja prejudicado, 
porque se vai haver uma CPI para investigar toda a situação que ocorreu sobre o corte as arvores 
quanto sobre a questão da madeira para onde foi, acredito eu que serão levantadas todas essas 
questões na CPI que será instalada nessa casa, então eu vejo como prejudicado esse pedido de 
informação, seria mais presidente uma justificativa até de voto, devido já com o pedido de CPI o 
pedido de informação está prejudicado, seria isso, obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; 
continua em discussão o pedido de vistas, solicito ao segundo vice que assuma os trabalhos, Jaime; 
Presidente Vereador Jaime Fragoso; assumo os trabalhos e passo ao Vereador Vilson Paese; 
Vereador Vilson Paese; senhor presidente, senhores vereadores, imprensa aqui presente, a nossa 
saudação ao Serginho também que não tinha saudado, tio Pisca, senhor presidente, senhores 
vereadores, abalo ambiental foi quando incendiou o nosso parque da cidade pela terceira vez, vocês 
devem lembrar que o parque da cidade tinha os quarteirões, que era feito por ruas, aonde separava 
em caso de incêndio, queimava só uma parte, hoje, e às vezes eu tenho dificuldade para entender os 
biólogos, as pessoas que cuidam do meio ambiente, mas quem conhece do assunto são eles, eu sou 
um leigo, mas eu tenho dificuldade entender, com o intuito de fechar o parque, de não deixar o povo ir 
mais para o parque, deixaram fechar, derrubaram arvores, trancaram as ruas, para não passar as 
pessoas, e com isso o incêndio queimou uma grande parte da nossa mata, em nós estamos olhando 
aqui, agora o questionamento que os vereadores fazem, onde está à madeira, eu estou vendo aqui 
um deposito, e é muito fácil de nós vermos isto, que deve estar em algum lugar armazenado essa 
madeira que está aqui, tem uma fotografia com montes de pinus, calcular, o que foi cortado lá, isso 
na CPI vai ser averiguado, porque eu tenho certeza que todas as bancadas farão parte dessa CPI, e 
nós podemos realmente conferir, arvore por arvore, agora, senhores vereadores, inclusive da minha 
bancada do PDT, o pinus hoje, é um dos problemas sérios, que todo mundo está pedindo para se 
retirar, porque isso chega a ser um inço, e se vocês forem no parque da cidade, observar o lado 
direito, para quem chega na bica, todos aqueles pinus não foram plantados, nasceram por semente, e 
tomaram conta, e terá que ser arrancado, e eu quero falar para o Vereador Antonio Azir, quando ele 
diz, nenhum vereador colocou, talvez eu não tenha me feito entender quando coloquei, porque eu 
sempre fui favorável ao desbaste, ao remanejo tanto do pinus araucária que é o nosso pinus do 
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pinhão brasileiro que é nosso, porque o pinus esse é americano,  que veio para cá, tem que ser feito, 
é obrigado ser feito, para que a arvore cresça, para que ela se desenvolva, e com o desbaste, com o 
manejo, o remanejo como se diz, aproveita-se essa madeira, agora, o que não pode ficar é a duvida, 
derrubaram tantas arvores, é muito fácil, verificar quantas arvores foram cortadas e onde está, eu 
estou vendo um deposito aqui com muita madeira, então é fácil de calcular, e eu tenho certeza que 
todos os vereadores aqui querem saber sim, onde está a madeira, onde estão os pinus, agora, nós 
temos que fazer um trabalho aqui, os dez vereadores, o parque da cidade, além de ter a área, 
Vereador João Mafalda, que você é um dos batalhadores por aquela área de lazer, venha a ser 
novamente aquela área de lazer que Carazinho tinha para o povo, e muitos outros vereadores, acho 
que os dez vereadores, nós precisamos sim que a prefeitura que gerencia aquela área, faça um 
trabalho de preservação no sentido de se queimar um hectare, queima tudo, fazer os quarteirões, tem 
que ter as trilhas, como não tem ninguém cuidando do parque, e nós conhecemos o povo, o povo sai 
quebrando sinaleira aqui, semáforo, quebrando vitrines na cidade, roubando, eles não vão ao parque, 
as pessoas que não estão felizes com eles mesmos e tocam fogo, e queimam nosso parque, está 
aqui, onde foi retirado, eu fui várias vezes Vereador Felipe Sálvia no parque, e quando o incêndio 
estava lá e os bombeiros não conseguiam apagar, eu fui um dos vereadores que chorei no local, 
porque isso sim é lamentável, quantos bichos morreram queimados lá, isto realmente abala a nossa 
fauna, o ecossistema e o nosso parque, mas vamos, eu tenho certeza, que na CPI, nós iremos apurar 
isso, agora vamos fazer um trabalho os dez vereadores aqui, juntamente com o diretor do meio 
ambiente, para que o parque seja preservado de verdade, para que nós possamos colocar guardas lá 
dentro, para eu o povo possa usar aquela área de lazer, e também ter, realmente uma área, um 
parque que Carazinho merece, já perdemos, e eu estava em Porto Alegre na assinatura do contrato, 
R$ 270.000,00 para ser investido no parque, porque não está caracterizado como parque, então 
realmente, se nós temos que tirar os pinus, e plantar arvores nativas, faremos isso, faremos, agora 
claro que esse pinus são dinheiro, é madeira, e tem que ser dado para o povo sim, que o dono do 
parque é o povo de Carazinho, muito obrigado; Vereador Luiz Leite; um à parte vereador; Vereador 
Vilson Paese; te darei um à parte vereador; Vereador Luiz Leite; até para contribuir um pouco, sou 
conhecedor do seu empenho, do seu trabalho, com referencia ao parque da cidade, com referencia 
ao lazer das pessoas da nossa comunidade, mas Carazinho teria eu mudar um pouco, talvez até em 
termos de legislação, ou a lei, porque uma vez reconhecido como parque florestal, fica prejudicado o 
uso para esportes, seja qual for, lazer, então até para levar essa preocupação a vossa senhoria que 
deveria nossa administração se preocupar com isso aí, que não era do meu conhecimento que o 
nosso parque da cidade hoje é reconhecido como parque florestal; Vereador Vilson Paese; mas 
vereador, foi muito boa a tua intervenção, mas o parque tem seis zoneamentos lá, e tem sim, mesmo 
que seja um parque que seria Municipal, mas a nível nacional, porque tem um pontinho lá, que 
Carazinho tem um parque, tem a área de lazer, pode ter, só o que eles não querem é que passe por 
dentro do parque, então seria feito o desvio por fora, só por isso, um à parte Vereador João Mafalda, 
terei prazer em ouvi-lo vereador; Vereador João Mafalda;  obrigado presidente Paese, realmente 
quanto à questão do crime ambiental a gente não entende que se houve o crime, mas o que 
preocupa é a outra acusação, onde é que foi parar a madeira, a madeira parte, ou todo, foi parar na 
madeireira Herter, eu acho que deve se fazer uma investigação sobre a quantidade, o senhor frizou 
bem, é bem simples, levar alguém que entenda de madeira da medição, como é que se mede, e ver a 
quantidade de madeira que foi retirada do parque, quantos metros vai dar para fazer de tábua essa 
coisa toda, ir à madeireira Herter e fazer a conta lá, e ver se fecha, se tiraram 300 e tem 140, onde é 
que foi parar o resto? Realmente tem que se investigar isso aí, e o Vereador Felipe Sálvia fez uma 
acusação bastante grave, e a gente gostaria se ele pudesse trazer alguma prova a esse respeito para 
não ficar no ar uma acusação bastante séria, e vamos investigar, doa a quem doer, apesar de sermos 
situação aqui, ninguém está aqui para acobertar nada e deixar nada duvidoso, seria isto obrigado; 
Vereador Vilson Paese; obrigado, vossa intervenção veio só a fortalecer o nosso pronunciamento, 
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realmente não tem muito que pensar, eu vejo num deposito aqui muita madeira, mas não sei se é 
toda se é metade, então é só conferir, arvores cortadas e as madeiras que estão no deposito, porque 
parece que tem um deposito aqui na madeireira Herter mesmo, parece que tem muitas arvores, nós 
iremos conferir, e mais gente vai conferi conosco, mas com relação, e nós temos que ficar no ponto 
Deío, aqui Municipal, mas lamentável, só para concluir, que eu falava em três minutos, não posso 
usar quatro, e parece que já usei quatro e meio, mas o que mais entristeceu, Vereador Felipe Sálvia 
meus caros vereadores, foi a noticia que está na imprensa agora, que por vicio de origem, as 
denuncias dadas ao Calheiros, tem que ser sustada urgentemente, o homem é inocente me tudo, não 
tem dúvida nenhuma, a partir de sexta-feira quem denunciar ele vai preso, ele é o abençoado por 
Deus, não pode ser preso de forma nenhuma, porque há um vicio na origem, quando fizeram uma 
denuncia grave com o homem e o homem não deve nada, Vereador Cláudio Santos quer uma à parte 
vereador; Vereador Cláudio Santos; se me permitir rapidinho, senhor presidente, até para colocar 
uma preocupação de todos os 10 vereadores, sem dúvida alguma, nós também chegamos apensar 
desde segunda-feira  da semana passada para cá, com relação há algum tipo de madeira que possa 
estar saindo do parque da cidade por camionete, por carreta, por carroça, sei lá por quem? Mas tem 
informações de que alguém pode estar entrando no parque da cidade, aproveitando e também 
derrubando madeira e levando, o que nos preocupa também presidente, que acho que é 
preocupação de todos os vereadores, é com relação à própria segurança do parque e também que 
exista alguém que possa estar cuidando do parque para que isso não aconteça, porque certamente 
tem gente que aproveita que o parque não tem nenhum guarda e que, daqui a pouco vai estar 
derrubando arvores nativa e alguém vai acabar sendo prejudicado por isso, não que eu esteja 
defendendo, só quero lembrar que não há um guarda para que possa coibir a saída de algum tipo de 
madeira do parque da cidade dessa forma; Vereador Vilson Paese; um à parte Vereador Déio; 
Vereador Josélio Guerra; eu até discordo co Vereador Cláudio Santos pelo seguinte fato, se está 
alguém entrando de carroça, camionete no parque da cidade, para derrubar arvores para transportar, 
o parque tem uma pessoa lá responsável pelo parque, certo? Então como é que o cidadão vai entrar 
com uma moto serra, vai ter o barulho, e de carroça não transporta uma arvore, precisa de um 
caminhão para entrar lá dentro, acho que isso não é uma justificativa pela derrubada das arvores, só 
para colocar vereador; Vereador Cláudio Santos; só para contrapor, desculpa presidente, só para 
contrapor, tem arvore com corte de machado; Vereador Josélio Guerra; vereador, nós 
acompanhamos lá, arvore com corte de machado, são tocos de arvores que estão lá, arvores que 
caíram com o vento, e realmente quem vai buscar de carroça lá, não vai derrubar arvore com moto 
serra nem nada, mas não vai derrubar um pinheiro a machado, vereador, desculpa; Vereador Vilson 
Paese; o à parte de vossas excelências só veio, realmente, melhorara tudo que já falamos aqui, mas 
senhores vereadores, a prefeitura tem sim, e junto com esse plano que nós iremos fazer, porque nós 
também temos que trabalhar juntos, temos que colocar no parque guarda, enquanto não tiver guarda 
no parque vai ter incêndio, vai ter desvio de madeira, vai ter problema, mas levaram até os portões de 
lá, levaram caixa d’agua, levaram uma casa dela, o que não vão levar, levam sim, tem que ter guarda 
lá sim; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação o pedido de informação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem, rejeitado o pedido de informação por cinco votos a quatro; 
Paulo Silva, só para lembrar, até porque já foi lido o pedido de informação, o nº e o autor do pedido 
de informação; Secretário Vereador Paulo Silva; Vereador Adroaldo De Carli bancada do PMDB, e 
Vereador Josélio Guerra bancada do PMDB, esse é o pedido de informação nº 1, é com referencia ao 
concurso público, conforme editais 001/2006 e 004/2006, como segue em anexo; Presidente 
Vereador Vilson Paese; está em discussão à urgência do requerimento pedido de informação do 
Vereador Adroaldo De Carli e do Vereador Josélio Guerra, ambos da bancada do PMDB, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem, aprovado a urgência por unanimidade, está agora em 
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discussão o pedido de informação com a palavra autor do pedido, Vereador Adroaldo De Carli; 
Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, senhores vereadores, imprensa aqui presente, 
demais pessoas, colegas do PMDB nossa saudação, nós, eu e o vereador Déio da bancada do 
PMDB, entramos com esse pedido de informação, até preocupados pela recente noticia nos jornais, 
até a nível estadual, das questões dos concursos públicos realizados em várias cidades, o ano 
passado e estão sob suspeição, houve até, inclusive uma operação de nominada operação gabarito, 
desencadeada pelo ministério público estadual, realmente foi assim bastante oportuna dadas grandes 
reclamações de concursados que prestaram concursos, muitos até não aceitando os seus resultados 
ou até denunciando alguns fatos estranhos, nesse concurso, e eu tenho aqui em mãos senhor 
presidente, da data de hoje, 02/07/2007, no site oficial do ministério público do estado do Rio Grande 
do Sul, onde colocam que a operação gabarito que foi desencadeada na última quarta-feira, dia 
27/06, pela promotoria especializada criminal de Porto Alegre, esteve em 24 empresas e residências 
dos municípios de Sananduva, Marau, Camargo, Passo Fundo Nonoai, Sarandi, Carazinho, nossa 
cidade está incluída, Carlos Barbosa, Garibaldi, Nova Prata, Tapejara, Trindade do Sul e Porto 
Alegre, então, nós da bancada, ficamos preocupados, porque Carazinho também se inclui e 
Carazinho teve o concurso público prestado o ano passado o que deixa a nossa preocupação da 
lisura ou transparência do concurso público, por isso o nosso pedido de informação, para que, tenho 
certeza que os vereadores todos irão aceitar o pedido, e acredito que vamos conseguir tirar as 
dúvidas que queremos, até porque, no concurso público, para quem não sabe, os prestadores do 
concurso foram proibidos, ou não tiveram oportunidade de levar a sua prova para casa, e não 
puderam também fazer a conferencia adequadamente, então acho isso um absurdo porque seria a 
prova, e também lá no executivo também não deixaram que os concursados levassem, não sei se 
vocês sabem disso, foi proibido que os alunos levassem as provas com as respostas para fazer a 
conferencia e fazer o que nós chamamos assim, a sua apelação, no sentido de alguma questão que 
eles tivessem dúvidas na sua aplicação, principalmente na sua resposta, então realmente nos deixou 
preocupados naquele momento, estranha até a atitude  de não deixar que os prestadores de 
concurso não pudessem levar suas provas, juntamente com suas respostas para casa, para fazer 
uma revisão adequadamente, algum indicativo para que as perguntas e respostas que não 
estivessem de acordo com as suas interpretação, pois não; Vereador Antonio Azir; vereador, só no 
sentido de esclarecer quando o senhor coloca que Carazinho está relacionado no site do ministério 
público, está relacionado pelo motivo de que uma empresa de Carazinho estar sendo investigada, 
mas não em relação ao município em si, pela municipalidade, e sim pela empresa instalada em 
Carazinho estar sendo investigada, isso nós temos que separar para não haver uma confusão 
perante a municipalidade, que o município de Carazinho há algum envolvimento, não há nenhum 
indicio, em momento algum saiu na imprensa, até saiu o nome de várias cidades mas o município de 
Carazinho em si, com relação ao concurso não tem nenhum envolvimento, a não ser pela sede da 
empresa que se localiza aqui; Vereador Adroaldo De Carli: nós estamos lendo o que está, uma 
noticia oficial do ministério público, nada mais que isso, inclusive posso até prosseguir que segundo o 
promotor Mauro Rockemback que atuou na operação, há pelo menos 27 pessoas envolvidas no 
esquema,  sendo 18 empresários, sete prefeitos e 2 vice-prefeitos, aqui não fala nada, qual a cidade 
suspeita, fala das cidades que o ministério público atuou, é o que está aqui, data de hoje, site do 
ministério público, informações oficiais do ministério público, não sou eu que estou inventado estou 
apenas fazendo a leitura e essa é a minha preocupação por isso nós entendemos também, nós 
averiguarmos como legisladores, qual a maneira que foi realizada essa modalidades de licitação, qual 
valor que foi pago, qual a empresa que prestou esse serviço, relação dos fiscais, enfim, nome e 
função dos aprovados, fazer toda aquela averiguação normal que se deve fazer como fiscalizador, 
por isso solicitamos aos vereadores a aprovação desse requerimento, eu e o Vereador Déio da 
bancada do PMDB, a gente possa dizer até, Vereador Antonio Azir, a gente possa dizer realmente 
nós observamos que Carazinho foi tranqüilo, quem prestou concurso e não foi aprovado, e é um 
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grande numero de pessoas, então nós precisamos como legisladores dizer a eles, não , nós 
verificamos está tudo tranqüilo, não há nada realmente, que bom que a gente possa dizer isso, é o 
que nós queremos, para tranqüilizar a nossa comunidade, era isso muito obrigado; Presidente 
Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir Vereador Jaime Fragoso; Vereador 
Jaime Fragoso; senhor presidente, senhores vereadores, pessoas amigas que estão no plenário, 
também ao tio Pisca, nosso amigo lá do diário da manhã, meus cumprimentos, o que dá para ver 
nesse requerimento pedido de informação é o que cita a cidade de Carazinho, e cita a cidade de 
Carazinho porque a empresa que foi mencionada que é Tal e Vital, ela é carazinhense, soque no 
jornal Zero Hora dessa semana, diz : como suspeita dobre prefeito e vice, cidade: Vanini, Itaim Filho, 
com suspeita sob o prefeito, Erveiras, Rios dos Índios, Novo Tiradentes, Campestre da Serra e Pinhal 
da Serra,   como suspeita de fraude em licitações e concursos, sem identificação direta de 
participação de prefeito ou vice, Quarai, Passasete, Lagoa Bonita do Sul, Barra do Guarita, Nova 
Prata, Rodeio Bonito, Jabuticaba, Ametista do Sul, São José do Ouro, Cacique Doublé, Vista Alegre, 
Sananduva, Ibiaça, Benjamim Constant, Barra do Rio Azul, Paulo Bento, Balneário Pinhal, Floriano 
Peixoto, Feliz, Alto Feliz, Carlos Barbosa, Tapejara, Nova Alvorada, Capão Bonito do Sul e Cotiporã, 
não cita a cidade de Carazinho, e a outra questão sobre esse pedido de informação é sobre a 
licitação, quem ganhou, e tenho em mãos todas as que ele ganhou, inclusive, três assistentes social 
que ganharam o concurso, o valor do concurso foi de R$ 7.500,00, não precisou de licitação, nem 
assumiram porque no momento em que foram chamadas elas estavam em outras localidade, ou seja, 
não estavam mais nem em Carazinho, e mandaram um oficio dizendo que não teriam condições de 
assumir, e colega Vereador Adroaldo De Carli, está em minhas mãos todos os dados, inclusive o que 
o senhor está pedindo, então para justificativa de voto, meu voto é contrário; Presidente Vereador 
Vilson Paese; continua em discussão, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
para discutir Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; vou ser bem rápido, senhor presidente, 
eu até contente até que o Vereador Jaime Fragoso trouxe umas provas aí, eu até quero que não 
exista nada na minha cidade com relação ao concurso, porque é chato nós anularmos esse 
concurso,com pessoas trabalhando, e é uma temeridade do pessoal do concurso que fez o concurso 
perder o seu emprego quando passou no concurso, mas é preocupante, porque se existiu fraude a 
gente tem que descobrir e como é que a gente vai descobrir é só através do pedido de informação, 
senhores vereadores, da bancada do PMDB, que a pedido da comunidade fizeram o pedido de 
informação, e com a resposta desse pedido de informação, com a grade, com o gabarito, nós vamos 
poder informar para a nossa comunidade que não houve fraude nenhuma, está tudo certinho lá, e 
quem não deve não teme, senhor presidente, prefeito eu acho que deve responder isso ai sim, o 
vereador diz que ele não está citado aí, a cidade não está citada, o prefeito nem o vice está citado, 
Vereador Jaime Fragoso vamos aprovar esse pedido de informação para que venham as respostas 
até a casa do povo, para que nós possamos informar o povo que Carazinho não tem falcatrua, não 
tem sujeira, era isso; Vereador Jaime Fragoso; eu acho que nós todos vimos a noticia onde a policia 
federal apreendeu toda a documentação inclusive computadores dessa empresa carazinhense, tenho 
certeza que em pouco tempo, eu acho que em 30 dias eles vão dar o parecer de qual é a cidade, 
então vamos esperar um pouquinho que se aparecer; Vereador Felipe Sálvia;  Vereador Jaime 
Fragoso, nós temos que ver e fazer aquilo para que nós fomos eleitos vereador, nós não podemos 
esperar o ministério público, esperar as entidades fazerem por nós, nós temos que fazer nosso papel 
aqui de fiscalizar, abrir CPI, e sair na frente para ajudar o ministério público, ajudar a fiscalizar, senão 
o seguinte, tem um a parte Vereador Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De Carli; Vereador 
Felipe Sálvia, realmente é preocupante pelo seguinte, no momento se houver a rejeição desse pedido 
de informação, deixa uma margem até de suspeição para a nossa comunidade, e é isso que nós 
estamos preocupados, eu acho que realmente não há o que temer, eu confio, acredito que Carazinho 
realmente foi feito com transparência, acho eu que está tudo OK, mas como vossa excelência disse, 
vamos tirar essa duvida e dizer para a comunidade, pegamos informações e está tudo OK, recuar no 
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momento que a comunidade faz um apelo para realmente tirar essa duvida de uma vez por todas; 
Vereador Felipe Sálvia; é verdade vereador, eu até vim a essa tribuna, não ia ocupar a tribuna, mas 
vim contente com as respostas do líder da bancada, o Vereador Jaime Fragoso, que chegou aqui e 
trouxe esse papel dizendo que Carazinho não estava envolvido, fiquei contente, porque é triste tu ver 
uma pessoa trabalhando já e ter que parar de trabalhar se nós descobrirmos que houve um problema 
no concurso, dizer para os vereadores que eu acharia melhor que esse pedido de informação 
passasse, porque nós vamos mostrar para o estado inteiro do Rio Grande do Sul que não existe nada 
de problema no concurso de Carazinho, acredito que não há mesmo, eu estive ali nos concursos, 
estive fiscalizando vários concursos, eu estive na situação vendo vários concursos e não tem como, 
muito difícil, Carazinho existe uma seriedade nos concursos em fiscalizar, os prefeitos em fiscalizar, 
eu acredito, mas é uma maneira de nós mostrarmos para a comunidade, com a resposta desse 
pedido de informação que não trem problema nenhum; Presidente Vereador Vilson Paese; continua 
em discussão, para discutir Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente 
até para registrar duas coisas que não forma registradas pelo Vereador Jaime Fragoso, mas muito 
bem explanadas e até para dizer da tranqüilidade com relação à lisura do que foi realizado em 
Carazinho, que o próprio Vereador Adroaldo De Carli disse apouco aqui que está tranqüilo com 
relação ao concurso de Carazinho, e que ele entende que não houve nada, então se ele mesmo autor 
do pedido de informação está dizendo que acredita que não houve nada, então não tem nem mais 
porque nós discutirmos, vossa excelência sabe, tem certeza que Carazinho não tem problema algum, 
está gravado vereador, então na há necessidade de se votar, mas como o Vereador Jaime Fragoso 
disse antes com relação à dispensa de licitação, senhor presidente, só para deixar claro, muitas 
vezes se reclama das coisas de Carazinho, que busca-se fora o que tem aqui dentro, esquece o que 
tem, tem empresa pro exemplo a Fundação Universidade de Passo Fundo, foi uma empresa que foi 
convidada, com um preço exorbitante, a Vital assessoria pública ltda que foi a que ganhou a licitação, 
também aqui de Carazinho, a dinâmica assessoria e planejamento de ensino, mais uma empresa, e 
também a NH training que foi a 4ª empresa solicitada a participar do concurso, e como bem explicou 
o Vereador Jaime Fragoso, houveram algumas desistências  por parte de assistentes sociais que 
passaram no concurso, entenderam melhor não aceitar a vaga no concurso, acabaram desistindo e 
tem todas as informações, eu gostaria de que todos os itens carinhosamente e até por ter a 
tranqüilidade, a transparência de que o executivo de Carazinho não tem nenhuma dificuldade em 
responder qualquer que sejam os itens ali elencado pelo Vereador Adroaldo De Carli que eu também 
respeito, vereador, as suas colocações, que eu tenho certeza que o Vereador Jaime Fragoso deve 
tirar essa parte do jornal aqui onde ele colocou e deve entregar para o Vereador Adroaldo De Carli 
em mãos, para que ele mesmo possa fazer as perguntas e obter as respostas já em mãos, inclusive a 
situação está colocando, fazendo algo inédito, está dando em mãos, para o pedido de informações 
antes que passe, ou antes que seja aprovado mesmo as respostas das perguntas estão todas elas 
aqui, vão para a mão do vereador pelo líder da bancada Vereador Jaime Fragoso; Presidente 
Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir Vereador Déio;  Vereador Josélio 
Guerra; senhor presidente, senhores vereadores, meu colega Vereador Adroaldo De Carli, eu levo 
por surpresa na verdade, para mim, eu não entendo vereador, como é que o pedido de informação 
entra nessa casa hoje, e as respostas já tem hoje? Não entendo isso, eu fico abismado, o pedido de 
informação entra hoje e já tem as informações, eu não entendo, eu ainda vou aprender o que se 
passa na Câmara de Vereadores, até por que o Vereador Cláudio Santos coloca a situação do 
Vereador Adroaldo De Carli que acredita que haja seriedade então nessa, mas vereador, quem cobra 
na verdade não é o Vereador Adroaldo De Carli, é a comunidade aí fora, que está cobrando as 
informações, até porque eu estava olhando agora aqui, eu não ia nem me pronunciar, eu vi aqui o 
que passa aqui, a denúncia da fraude, ela traduzida aqui, vou ser bem rápido e objetivo, a fraude era 
simples, a empresa contratada para fazer o concurso público corrigia as provas, em seguida 
informava a administração do município o resultado, certo? Tendo uma lista daquelas que deveriam 
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passar no certame, o interessado alterava a classificação de seus apadrinhados, a questão é essa 
vereador, é realmente saber, Vereador Adroaldo De Carli colocou com muita propriedade que 
acredita que a administração não esteja envolvida, mas a gente gostaria de receber as informações, 
através da Câmara, através dos senhores aprovando esse pedido de informação, uma resposta 
oficial aqui, no papel, não simplesmente chegar; Vereador Cláudio Santos; me permite um à parte; 
Vereador Josélio Guerra; sim senhor; Vereador Cláudio Santos; até com relação a essa questão 
do concurso, acredito até que não há necessidade de se ir muito longe com o pensamento para 
buscar, que nós entendíamos que automaticamente entrariam essas informações hoje, até porque foi 
noticia, e obviamente que estaria aguçando essas questões, mas nós temos também e digo que está 
lá, quem quiser verificar, teve o caso da prefeitura ter feito o concurso para uma vaga de contador, 
passou uma pessoa que antes de ser efetiva era cargo de confiança, alguém esteve no ministério 
público e fez a denúncia, ministério público julgou a questão improcedente, depois de oito, nove 
meses é que a pessoas acabou sendo nomeada efetiva com o cargo que havia passado, e não tinha 
ainda estourado nada com relação a concurso em qualquer município, então alguém não gostou da 
forma que a pessoas passou, foi ao ministério publico, fez a denuncia anônima, a promotoria julgou 
improcedente a denuncia, e bem depois de se ter esse pronunciamento da promotoria é que a 
pessoa acabou sendo efetivada como servidor público; Vereador Josélio Guerra;  na verdade esse 
pedido de informação da bancada do PMDB é realmente para passar para a comunidade vereador, a 
transparência, onde o Vereador Felipe Sálvia coloca sempre com propriedade que é o papel do 
vereador fiscalizar, e esse é o papel da bancada do PMDB, de fiscalizar e passar para a comunidade 
realmente que não há nenhuma corrupção enfim, até porque eu digo, pois não vereador; Vereador 
Luiz Leite; um à parte vereador, até para entrar na pauta e não precisar discutir na tribuna, eu 
acredito que se quiserem fraudar, fraudam com tranqüilidade, aqui, fora daqui, em outros estados, 
esses concursos dão concursos que vai depender muito do caráter, da empresa e também do 
mandatário do município, do administrador do município, da administração em si, e muitas vezes nem 
é o prefeito que participa, nem fica sabendo, são outras pessoas que simplesmente indicam as 
pessoas, mudam as provas e quem foi aprovado fica para baixo e os desaprovados passam para 
cima, isso acontece, a nível de Brasil, e eu quero crer que Carazinho esteja fora desse rol de 
municípios que estão com problema, mas só para levar ao conhecimento dos meus colegas, há uns 
dois anos e meio atrás eu fui com uma pessoa que prestou concurso em Carazinho, e tirou 1º lugar, 
para uma determinada função, passaram-se três anos e pouco, quatro anos e não chamaram, então 
existem muitas formas de você adulterar as coisas, uma é dar um gelo na pessoa que passou até que 
passe o tempo de dois anos se não me falha a memória e daí o município contrata se quer, entende, 
mesmo que passasse no concurso público, outra é da pessoa de acomodar e não denunciar isso ao 
ministério público, a pessoa que tem maior interesse que é a pessoa que prestou concurso público, 
participou do certame, então isso é bastante complicado, eu estive com essa pessoa na prefeitura 
Municipal, discutimos os assuntos profundamente, algumas pessoas se assustaram na época, mas 
isso é passível de acontecer, entende, então as pessoas que tem o maior interesse é que tem que se 
empenhar mais em cima do concurso que fizeram e tentando participar, senão fica esta guerra aqui 
de confronto, digamos assim, das idéias, e muitas vezes não surge efeito nenhum, então é só para 
colaborar com vossa senhoria; Vereador Josélio Guerra; é o que a gente espera vereador, que 
realmente não exista nada, neste pedido de informação, que não exista nada na administração, nada 
que corrompa, seria isto, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao Vereador 
Jaime Fragoso que assuma os trabalhos para que eu possa me pronunciar; Presidente Vereador 
Jaime Fragoso; assumo os trabalhos e passo ao Vereador Vilson Paese; Vereador Vilson Paese; 
senhores vereadores, quero dizer aos vereadores que quando se suprime o grande expediente os 
requerimentos tomam conta, e os pedidos de informação, dos debates dessa casa, mas eu não sabia 
que um dos concursos públicos de Carazinho, do município, foi organizado por essa empresa que 
hoje está, que a policia federal atracou e até naquele dia eu estava para ir cortar o cabelo, uma cara 
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que eu sou cliente do lado, vi aquele aparato que eu tinha  afasta metralhadora para um lado, fuzil 
para o outro para o cara poder entrar, era muito policial para chegar num local só, realmente eu vejo 
com tristeza o meu município de Sananduva, o jovem contador que presta serviço para 18 
municípios, hoje milionário, e na função pública ninguém fica rico assim, tão ligeiro, só que eu não 
sabia desse crescimento financeiro dele, fiquei sabendo agora, antes de ontem, quando me ligaram 
de lá, está preso, também nessas falcatruas de município, então essa empresa aqui de Carazinho, 
essa firma, essas pessoas que organizam licitações, e concursos públicos, hoje deixam pairando no 
ar dúvidas, de tristeza, de incerteza,  e vejam os senhores como é difícil, nós também estamos 
fazendo um concurso público aqui na Câmara, e nós fomos buscar os dados dessa empresa  e eles 
não quiseram fazer, não se mostraram interessados em fazer o concurso para duas pessoas, que 
bom, e quando nós pegamos de três, outras três, o jurídico dessa casa nos orientaram, dizendo que 
essa de Porto Alegre é um pouco mais, mas é muito séria pela história que ela trás, que não vai ter 
problemas de fraude, que nós estamos também realizando um concurso para um agente financeiro e 
um serviços gerais, é como disse o Vereador Luiz Leite, às vezes o ordenador de despesas ele não 
tem conhecimento, eu não acredito nunca que o prefeito ia entrar em qualquer tipo de concurso de 
querer levar vantagem ou apadrinhar, mas hoje o problema da empresa aqui, ela deixa uma dúvida e 
saiu o concurso, então que bom que se faça esse pedido de informação, mesmo com todas essas 
explicações dadas pelo Jaime e pelo próprio Vereador Cláudio Santos, mas eu quero parabenizar o 
Vereador Cláudio Santos e o Vereador Jaime Fragoso porque realmente circulou na imprensa, mas 
vossas excelências realmente tem a bola de cristal e tem o olho de raios-X, sai assim com agilidade 
antes de pedir já tem a resposta, parabéns a vossas excelências, te darei um à parte com o maior 
prazer Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; Vereador Vilson Paese, vossa senhoria 
discorre sobre esse assunto, com grande sabedoria, que é peculiar de sua pessoa, dizer que eu me 
preocupo mais uma vez, vendo o senhor falar, eu me preocupo mais uma vez se rejeitado for esse 
pedido de informação, perante a comunidade, vão começar a falar de nossa cidade, rejeitaram em 
Carazinho o pedido de informação que os vereadores queriam saber como foi o concurso, é 
preocupante, senhor presidente, senhores vereadores, é preocupante, porque eu volto a dizer, eu 
não acredito que em Carazinho houve problema no concurso, que quiserem fazer falcatrua, não 
acredito, mas seria interessante que viessem essas informações para essa casa, para nós 
mostrarmos para o povo da cidade de Carazinho que Carazinho é limpo, é transparente a coisa, 
tivemos um problema aqui na casa, há pouco tempo atrás, de um roubo aí grande, e agora se 
transparecer para a comunidade quem tem fraude nesse concurso vai ficar muito ruim para nós; 
Vereador Vilson Paese; quero agradecer as palavras de vossa excelência, que mais é bondade de 
sua parte do que sou merecedor das mesmas, e direi a vossa excelência e aos demais vereadores, 
pelo passado, por problemas que houveram aqui dentro dessa casa, o ministério público está 
mandando um inquérito por semana para essa casa, essa casa está debaixo de uma verificação de 
todos, do tribunal de contas e também do ministério público, que bom que esses órgãos façam a sua 
parte, e nós não temos nada para esconder, e se alguém deve alguma coisa deve pagar, seja aqui na 
Câmara, seja na prefeitura, seja na sociedade, porque a gente exige tanta transparência e quando 
acontecem esses escândalos a gente fica tão entristecido, queremos que a nossa cidade realmente 
não tenha nada para apresentar de errado e eu tenho certeza que não vai acontecer, muito obrigado; 
Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, assumo os trabalhos e continua em 
discussão o requerimento, para usar a palavra Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; 
senhor presidente, senhores vereadores, quero parabenizar o líder da bancada Vereador Jaime 
Fragoso, que foi muito ágil em questão do assunto já trazendo diversa informações referente a esta 
polemica que surgiu no estado nos últimos dias, infelizmente Carazinho está envolvida através da 
empresa, inclusive nós conhecemos o proprietário, tenho ele como uma pessoa séria, idônea, até 
acreditamos que não tenha nada de errado com a empresa carazinhense, e trocemos para que 
realmente não tenha, até, sinceramente, acho que houve um pouco de exagero aquele aparato 
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policial, para ingressar numa empresa onde não há bandidos, não há ninguém com armamento 
pesado, realmente como o Vereador Vilson Paese colocou aqui, todos os quarteirões ali foram 
tomados pela policia, então realmente foi uma ação que chamou muita atenção, eu conversava agora 
a pouco com o líder do governo, também com o Vereador João Mafalda,  com o Vereador Paulo 
Silva, eu entendo que realmente para o município de Carazinho, para as pessoas que prestaram  o 
concurso, para aquelas que foram aprovadas e para aquelas que foram reprovadas, para que não 
fique até uma angustia se vão perder sua vaga, na qual foram nomeados, ou aquelas que não 
passaram vão passar a vida inteira dizendo que o concurso houve irregularidade, houve fraudes, eu 
acho que faz bem para o município de Carazinho e para esse Poder Legislativo, realmente clarear 
toda essa situação, então falava aqui com meus colegas, com os colegas autores e demais 
vereadores, eu acho que esse pedido ele não é de cunho político, o pedido de informação, e também 
não é um pedido que trará prejuízos a ninguém, trará o beneficio da transparência, até pediria ao 
Vereador Jaime Fragoso e ao Vereador João Mafalda, o Vereador Cláudio Santos, Vereador Paulo 
Silva, de que nós aprovássemos esse pedido, porque eu vejo que a aprovação desse pedido trará 
realmente credibilidade ao executivo Municipal e uma tranqüilidade a todos os nossos contribuintes, e 
principalmente a todos os funcionários públicos que foram nomeados por esse concurso, e a lógica é 
a rainha das provas, e se utiliza muito na questão do direito, e eu tenho certeza que não há nenhum 
envolvimento, nenhuma fraude do município neste ultimo concurso, até porque não é lógico aquelas 
pessoas que foram aprovadas não assumiram, porque se fosse indicação, se tivesse fraude as 
pessoas que foram aprovadas em primeiro lugar teriam assumido os seus lugares, não teriam 
declinado até, porque estavam com outro trabalho, com outros interesses em favor das pessoas que 
se classificaram em outras colocações, e não em primeiro lugar, então eu concordo, eu acho que 
esse pedido será benéfico à comunidade carazinhense, obrigado; Presidente Vereador Vilson 
Paese; continua em discussão, para discutir Vereador João Mafalda; Vereador João Mafalda; 
senhor presidente,senhores vereadores, pessoas aqui presentes, era de pensamento meu aprovar 
esse pedido de informação, até porque como os próprios vereadores da oposição frisaram 
anteriormente, também acham que não tem nenhum tipo de ilícito neste concurso público, mas o que 
me preocupa sim, claro é a aflição dessas pessoas que fizeram o concurso e gostariam de saber a 
fundo como é que foi a sua nota essa coisa toda, e não é nós, vereadores da bancada da situação 
que vamos impedir isso, eu acho de extrema importância sim esse pedido de informação, e estou de 
pleno acordo, obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese;  continua em discussão, para discutir 
Vereador Paulo Silva; Vereador Paulo Silva; senhor presidente eu até não viria a essa tribuna, mas 
na sexta-feira eu fui procurado pelo Vereador Adroaldo De Carli, e nós conversávamos sobre a 
questão e sobre a preocupação, não é verdade vereador, e que bom que Carazinho não está inserido 
neste contexto, inclusive circulando num jornal de grande expressão que é realmente um jornal de 
Porto Alegre, eu entrevistei, juntamente com minha assessoria, o próprio promotor que chefiava 
inclusive esse trabalho, que naquele momento deixou claro que essa empresa está sendo 
investigada, acompanhei aqui com os demais pronunciamentos, quando disse que bom que essa 
empresa também não esteja envolvida, obviamente está sendo feita uma investigação, e me 
tranqüilizava e até conversando com o Vereador Adroaldo De Carli que a transparência nesse sentido 
trás uma certa comodidade para aqueles que já fizeram os concursos e estão aguardando para 
serem chamados, e futuros concursos que virão, é claro, concordo plenamente Vereador Luiz Leite, 
na sua colocação muito madura e muito inteligente, e assim o senhor prova que não veio aqui fazer 
politicagem, como disse de que muitos oneradores de despesas às vezes não sabem o que 
aconteceu hoje à tarde, eu acompanhava na emissora rádio gaúcha, a entrevista de um prefeito de 
umas cidadezinhas, não lembro-me onde, que foram os primeiros ouvidos hoje à tarde e demonstrava 
a sua transparência e disse, se houve falcatrua no meu município e que está citado através da 
imprensa, a bel prazer, não foi de competência dele, então para tranqüilizar e não aguçar o lado 
politiqueiro, eu concordo plenamente Vereador Antonio Azir é importante, acho que tranqüilos 
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estamos, essa questão inclusive de vir às informações, com a autorização do próprio Vereador 
Adroaldo De Carli, conversei com o líder do governo, a minha preocupação, isso na sexta-feira já, 
quando o senhor me mostrou o teor total inclusive do pedido de informação, pois não Vereador 
Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De Carli; Vereador Paulo Silva, pode ter certeza se o pedido 
de informação for aprovado, nós teremos oficialmente a resposta do executivo, isso vai gerar uma 
tranqüilidade um bem enorme, a administração Municipal, ao Poder Legislativo, a nos vereadores, e 
principalmente aqueles que foram aprovados no concurso, que estão lá trabalhando, e vão se sentir 
mais valorizados ainda, é muito importante nós darmos essa resposta e essa tranqüilidade para quem 
passou até no concurso, saber que passou realmente, que não resta dúvida que estão lá porque são 
merecedores, é essa a nossa preocupação, é o ponto crucial e é essa tranqüilidade que nós devemos 
dar a todos, seria isso muito obrigado; Vereador Paulo Silva; obrigado Vereador Adroaldo De Carli;  
Vereador Cláudio Santos; só para fazer a seguinte colocação e obrigado pelo a parte, até antes foi 
motivo de gozação no bom sentido, com relação à bola de cristal, de sabermos o que iria acontecer 
com relação a esse pedido de informação, vossa excelência coloca que já tinha conhecimento; 
Vereador Paulo Silva; na sexta-feira; Vereador Cláudio Santos; eu não tinha conhecimento inteiro 
do pedido de informação, então vossa excelência disse que tinha conhecimento, o próprio autor 
conversou com vossa excelência, acredito que tudo que foi colocado antes, nós temos argumentos 
suficientes para dizer que concordamos até porque tem itens aí, Vereador Adroaldo De Carli, que não 
foram contemplados com respostas que foram trazidas, a intenção era trazer as informações, não 
haveria necessidade de aprovação do pedido, mas como vossa excelência disse a pouco, de que 
alguns itens foram contemplados e outros não, eu acredito sinceramente que não há porque se 
preocupar com relação a essa questão e tem muita gente esperando também que se coloque a 
verdade e nós sabemos que a verdade é essa que não houve fraude nem da empresa nem por parte 
do executivo ou de alguém ligado com relação a esse pedido de informação, para contemplar toda a 
sua intenção, formalizada no pedido de informação, eu acho que o executivo deve sim responder; 
Vereador Paulo Silva; seria isso senhor presidente, senhores vereadores; Presidente Vereador 
Vilson Paese; não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação o pedido de informação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado o pedido 
de informação por oito votos a um; questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe 
Sálvia; fazer um requerimento verbal, eu sei que faltam as moções ainda, Presidente Vereador 
Vilson Paese; faltam as moções ainda; Vereador Felipe Sálvia; para que, se os meus colegas 
entenderem votar os projetos em bloco; Presidente Vereador Vilson Paese; votaremos as moções 
agora e depois os projetos e como não tem projeto polemico acredito que não tenha problema, 
votaremos então os projetos, as bancadas concordarem votaremos em bloco os projetos; solicito aos 
secretário para ler o autor e numero das moções; Secretário Vereador Paulo Silva; moções para 
votação em bloco senhor presidente, moção nº 1 Vereador Vilson Paese; moção nº 2 Vereador Felipe 
Sálvia; nº 3 Vereador Adroaldo De Carli; nº 4 Vereador Adroaldo De Carli e Vereador João Mafalda; 
Vereador Adroaldo De Carli nº 5; nº 6 Vereador Adroaldo De Carli; Vereador Cláudio Santos e 
Vereador Jaime Fragoso PSDB; Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em discussão a 
urgência das moções, não havendo vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado a urgência por 
unanimidade; 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; solicito ao secretário a leitura do nº 
e autor dos projetos; Secretário Vereador Paulo Silva; P-999/105/07. Nº 055/07. Projeto de lei autor 
executivo municipal. Ementa: autoriza concessão de auxilio financeiro à associação de pais e amigos 
dos excepcionais – APAE e abertura de crédito especial no orçamento de 2007, no valor de R$ 
1000,000,00. P- 1.284/125/07. Nº 072/07. Projeto de lei autor executivo municipal. Ementa: autoriza o 
poder executivo a firmar convenio com a fundação Banco do Brasil, visando à execução do programa 
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AABB comunidade. P- 1.285/126/07. Nº 073/07. Projeto de lei autor executivo municipal. Ementa: 
autoriza o poder executivo a participar do programa Yacamini, visando a prevenção da violência e 
criminalidade juvenil, no valor de R$ 6.000,00. Parecer da comissão de justiça e finanças de todos os 
projetos: o presente projeto de lei é constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor. 
Vereador Adroaldo De Carli secretário e relator. Vereador Felipe Sálvia presidente e Vereador Paulo 
Silva membro. Parecer da comissão de ordem econômica e social de todos os projetos: somos pela 
aprovação do presente projeto de lei, estando apto a ser incluído na ordem do dia. Vereador Luiz 
Leite presidente e relator. Vereador Josélio Guerra secretário e Vereador Antonio Azir membro. 
Parecer de todos os projetos para votação em bloco. Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em 
discussão o parecer da comissão de justiça e finanças, que o presente projeto de lei, todos eles, é 
constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor, está em discussão, não havendo vereador 
que queira discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários 
que se manifestem, está aprovado o parecer da comissão de justiça e finanças dos três projetos por 
unanimidade; coloco agora em discussão o parecer da comissão de ordem econômica e social, que é 
pela aprovação dos três projetos, não havendo vereador que queira discutir coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado o 
parecer da comissão de ordem econômica e social por unanimidade; coloco agora em discussão 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, aprovado os três projetos por unanimidade; nada mais havendo a tratar e sob a proteção 
de Deus declaro encerrada a presente reunião, convoco os senhores vereadores para a próxima 
reunião ordinária a ser realizada dia 09/07/2007 as 19:15 horas, nosso boa noite a todos. 
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