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Ata da Reunião Ordinária do dia 23 de julho de 2007.....Ata 32 

 
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 
23/07/2007. Convido o Vereador Adroaldo De Carli para proceder à leitura de um trecho da 
Bíblia e convido a todos para que permaneçamos em pé. Convido o Vereador Adroaldo De 
Carli para que faça o trabalho de secretário da mesa hoje tendo em vista que o Vereador 
Paulo Silva não está bem da garganta e pede o afastamento, na sessão de hoje, da mesa 
diretora. Coloco em apreciação a ata da reunião ordinária realizada no dia 16/07/2007, 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 Adroaldo De Carli para fazer a leitura do expediente da noite de hoje; 
Secretário Vereador Adroaldo De Carli ; expediente da reunião ordinária do dia 23/07/2007: 
Of. 127/07 do executivo municipal,  encaminha projeto de lei n° 085/07, o qual autoriza 
concessão de auxilio financeiro ao conselho pro segurança publica de Carazinho – 
CONSEPRO, no valor de R$ 13.000,00, para apreciação sob regime de urgência. Projeto de 
lei de autoria do vereador Luiz Leite, que inclui ao parágrafo 4° do art. 2° da lei municipal n° 
5.807 de 09/01/03 a autorização aos contribuintes do ISSQN o lançamento do valor retido no 
corpo da nota fiscal, o qual valerá como comprovação oficial da contribuição do referido 
imposto. Of. 163/07 da Assembléia Legislativa, informa a realização do Seminário Cana de 
açúcar, álcool e etanol, a realizar-se dia 02 de agosto. Of. 054/07 do deputado federal Paulo 
Roberto, para a implantação efetiva do programa de planejamento familiar em todos os 
municípios brasileiros. Of. 226/07 da  Caixa econômica federal,  comunica a liberação para 
saques efetuados pelo município. Of. 003/07 da FAMURS, para o 1° encontro de assessores 
municipais a realizar-se dias 09 e 10 de agosto em Porto Alegre. Edital 006/07 da 
ASCAMAJA, convocando para reunião ordinária dia 03 de Agosto em Selbach. Convite da 
INLEGIS, para o curso de elaboração de projetos a realizar-se dias 07 de 08 de Agosto. 
Convite da Ibrap para diversos cursos a realizarem-se em varias datas e locais. Convite do 
INTERESSE PÙBLICO, para diversos cursos a realizarem-se em varias datas e locais. 
Convite da Prefeitura Municipal de Vitor Graeff, para a realização da 7ª EXPOVIG, a realizar-
se dia 17 de agosto. Comunicado do presidente da comissão do meio ambiente acusando 
recebimento do OD 663/07. Comunicado do ITB, para a realização para prendas estaduais a 
realizar-se dia 29 de julho. Comunicado do sindicato dos comerciários, para o funcionamento 
de livrarias e papelarias em dois sábados à tarde. Comunicado da Universidade de Caxias do 
Sul, informando que esta oferecendo curso de pos graduação em economia e gestão publica 
Municipal. Convite do IEM, para o curso Redação oficial dos municípios. Convite do IGAM, 
para o curso Escrituração contábil. Diversos Comunicados do Ministério da Saúde, informando 
a liberação de Recursos Financeiros do Fundo Nacional; Presidente Vereador Vilson Paese; 
solicito ao Secretário Vereador Adroaldo De Carli que leia o pedido de licença do Vereador 
Antonio Azir e também a convocação do Vereador Marcos Soares e o declínio do Vereador 
Paulino de Moura; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; Carazinho, 20 de julho de 2007. 
Excelentíssimo senhor presidente Vereador Vilson Paese desta casa. Pelo presente informo 
minha licença por motivo de saúde na reunião ordinária do dia 23 de julho de 2007. Outrossim, 
conforme o regimento interno solicito a convocação do meu suplente. Atenciosamente. 
Vereador Antonio Azir. Expedido convocação ao Vereador Paulino de Moura, suplente da 
bancada do PTB, o qual em correspondência de Porto Alegre, 23 de julho de 2007. Informa: 
eu, Paulino de Moura, vereador de Carazinho abro mão de assumir a Câmara Municipal na 
sessão do dia 23/07/07. Atenciosamente. Paulino de Moura. Dirigido ao presidente dessa 
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casa. Convocação dia 20 de julho de 2007 expedida pelo presidente desta casa Presidente 
Vereador Vilson Paese. Convocação: Pelo presente estamos convocando vossa senhoria para 
assumir na Câmara Municipal de vereadores no dia 23/07/2007, tendo em vista pedido de 
licença do Vereador Antonio Azir por motivo de saúde conforme dispõe regimento interno, art. 
11, inciso II, alínea e, desta casa. Sem outro motivo colhemos o ensejo para renovar nossos 
protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente. Presidente Vereador 
Vilson Paese. Dirigido ao excelentíssimo Senhor Marcos Soares, suplente de vereador da 
bancada do PTB, o qual está presente; Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao 
secretário a leitura das indicações dos vereadores na noite de hoje; Secretário Vereador 
Adroaldo De Carli; indicações apresentadas pelos senhores vereadores: 1508/830/07, 
Solicitando ao Executivo Municipal para que providencie com a maior brevidade possível, 
reparos urgentes no Ginásio da ACAPESU, especialmente no telhado, pois é lamentável a 
situação em que o mesmo fica cada vez que chove, impossibilitando de realizar-se jogos e 
outras atividades no local, Vereador Felipe Sálvia; 1509/831/07, solicitando ao setor 
competente que realize com a maior brevidade possível, melhorias na rua Ipanema, no bairro 
Princesa, Vereador Felipe Sálvia; 1510/832/07, solicitando ao executivo para que determine 
ao setor competente com a maior brevidade possível melhorias nas ruas do Bairro São Lucas, 
Vereador Felipe Sálvia; 1511/833/07, solicitando ao executivo para que determine ao setor 
competente melhorias urgentes na rua Carlos Penz, Vereador Felipe Sálvia; 1512/834/07, O 
Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, 
seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, REITERANDO para que: determine a 
Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos nas ruas do bairro Dileta. Pois os 
moradores reclamam da falta de atenção com o bairro; para que determine a Secretaria de 
Obras que execute trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da rua Padre Luiz 
Guanella, no bairro Boa Vista. Pois a referida rua encontra-se com vários buracos; para que 
determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de patrolamento, cascalhamento, 
compactação e limpeza da rua Vera Cruz no bairro Princesa. Esta é uma reivindicação dos 
moradores da rua; para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de 
reparos em todas as ruas pavimentadas do bairro Alvorada. Pois as mesmas encontram-se 
em estado crítico; para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos 
no calçamento da rua Rufino de Souza Leal, no bairro Sommer. Pois a referida rua encontra-
se com inúmeros buracos e desníveis; 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 vários buracos; para que determine a Secretaria de Obras que execute 
trabalhos de reparos na rua Ceará no bairro Oriental. Pois os moradores reclamam dos 
buracos da rua; para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de 
patrolamento, cascalhamento e compactação na rua Travessa Ipiranga, no bairro Vargas. Esta 
é uma reivindicação dos moradores da rua; para que determine a Secretaria de Obras que 
execute trabalhos de patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua Soledade, no 
bairro Fey. Pois a referida rua encontra-se em péssimas condições; para que determine a 
Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos no calçamento da rua Charruas entre 
as ruas Coroados e Riachuelo no bairro Princesa. Pois o referido trecho encontra-se em 
péssimo estado; para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de término 
da pavimentação asfáltica da rua Rio Negro, no bairro Floresta. Esta é uma reivindicação dos 
moradores da referida rua, Vereador Luiz Leite; 1513/835/07, solicitando a secretaria de obras 
a realização de cascalhamento no beco da rua Iracema, Vereador Jaime Fragoso; 
1514/836/07, solicitando a secretaria de obras a realização de patrolamento, cascalhamento e 
compactação da rua José Domingos, Vereador Jaime Fragoso; 1515/837/07, solicitando a 
secretaria de obras a realização tapa buracos na rua Miguel Bueno de Oliveira, Vereador 
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Jaime Fragoso; 1516/838/07, solicitando para que a secretaria de obras realize urgentemente 
a colocação de dois tubos na rua Guaicurus, frente ao nº 374, Vereador Jaime Fragoso; 
1517/839/07, solicitando a secretaria de obras a realização de patrolamento, cascalhamento e 
compactação da rua Gaspar Rodrigues; Vereador Jaime Fragoso; 1518/840/07, solicita a 
secretaria de obras para que realize trabalhos de recapeamento asfáltico ou calçamento no 
bairro Dileta; Vereador Marcos Soares; 1519/841/07, solicita a secretaria de obras para que 
realize trabalhos de patrolamento, cascalhamento e compactação das ruas David Canabarro, 
bairro Princesa e estrada Bela Vista, Vereador Marcos Soares; 1520/842/07, solicita a 
secretaria de obras para que realize trabalhos de reposição de tubos na rua José Pereira, 
Vereador Marcos Soares; 1521/843/07, solicita a secretaria de obras para que realize 
trabalhos na rua Belém, Vereador Marcos Soares; 1522/844/07, reiterando solicitação ao setor 
competente para que seja realizado conserto do desnível do asfalto na Avenida Flores da 
Cunha em frente ao nº 670, Vereador Paulo Silva; 1523/845/07, para que a secretaria de 
obras realize o conserto do telhado da parada de ônibus em frente a Bagetti e Hidramaq na 
BR 386 Distrito industrial, Vereador Josélio Guerra; 1524/846/07, para que a secretaria de 
obras a compactação das pedras que foram colocadas na estrada da Bagetti e da Hidramaq 
na BR 386 Distrito industrial, Vereador Josélio Guerra; 1525/847/07, reiterando o pedido para 
que a Secretaria de obras realize operação tapa buracos na rua da Paz entre as ruas Mal. 
Deodoro e Coroados, Vereador Josélio Guerra; 1526/848/07, para que a secretaria der obras 
realize operação tapa buracos na Av Flores da Cunha entre o super Coqueiros e a Lojas Loni, 
Vereador Josélio Guerra; 1527/849/07, solicita ao executivo Municipal que notifique o 
proprietário do terreno localizado na Rua da Paz ao lado do numero 144 e em frente ao 
numero 131 para que seja feita limpeza do mesmo, Vereador Josélio Guerra; 1528/850/07, 
para que a secretaria de obras realize a operação tapa buracos em toda a rua São Sebastião, 
Vereador Josélio Guerra; 1529/851/07, para que a secretaria de obras realize a operação tapa 
buracos em toda a rua Senador Salgado Filho, Vereador Josélio Guerra; 1530/852/07, para 
que o executivo Municipal crie o C.M.C (conselho Municipal do emprego) pois é necessária a 
criação deste conselho para que o município receba recurso junto ao F.A.T.(fundo de amparo 
ao trabalhador) programa do governo federal para curso de qualificação profissional; Vereador 
Josélio Guerra; 1531/853/07, solicita ao Poder Executivo para que determine ao setor 
competente melhorias ao longo de todo o calçamento da rua Paissandu; Vereador Cláudio 
Santos; 1532/854/07, solicita ao Poder Executivo para que determine à secretaria de obras 
uma operação tapa buracos ao longo da rua Anchieta, Vereador Cláudio Santos; 1533/855/07, 
solicita a secretaria de obras para que realize o tapamento de um buraco na esquina das ruas 
Rui Barbosa e Tiradentes, Vereador Cláudio Santos; 1534/856/07, O vereador abaixo 
assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado 
oficio ao Executivo Municipal, sugerindo que o mesmo providencie que seja previsto na LDO 
um aumento para o funcionalismo público municipal na ordem de no mínimo 7% (sete por 
cento), em razão de que há um bom tempo os servidores não recebem nenhum percentual de 
aumento e as perdas desde 1990 já chegam a 40%. Somos sabedores de que os gastos com 
a folha de pagamento atingem atualmente um percentual de 42%, quando pode chegar até o 
patamar de 54%, e com um reajuste de 7% na folha dos servidores seria atingido um 
percentual de aproximadamente 49%, estando assim dentro da Lei, que prevê que os gastos 
com pessoal não ultrapassem 54% da arrecadação. É justo que nossos servidores públicos 
municipais recebam um reajuste salarial significativo em razão de que há três anos não 
recebem nenhum aumento, por isso a administração municipal deveria rever seus planos de 
conceder um aumento na ordem de apenas 4 ou 4,5%, acreditamos que o reajuste de ficar em 
torno de no mínimo 7%, para que assim possamos diminuir a defasagem no salário dos 
nossos servidores que há um bom tempo vem recebendo migalhas, especialmente se 
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levarmos em consideração de que as perdas já chegam a 40% desde 1990 e nos últimos dois 
anos o IPCA, já chega quase a 10%. Estão exigindo cada vez mais dos nossos servidores, 
estão tirando o suor de suas costas, será que eles não merecem mais valorização? Porque 
um reajuste tão insignificante se o município tem condições de oferecer mais, porque se exige 
tanto do servidor quando muito pouco se faz para o nosso cidadão. O Sindicato dos 
Servidores protocolou pedido junto ao Executivo Municipal, para que parte dos recursos 
oriundos da venda da folha de pagamento fossem utilizados para reposição salarial, ou para 
pagar as licenças-prêmio atrasadas, cujo valor ultrapassa R$ 600 mil reais, mas nada lhes foi 
repassado e agora falam em um reajuste de 4 ou 4,5%, isso é uma piada, suspeito que estão 
brincando com os servidores, afinal de contas porque não oferecer um reajuste salarial mais 
significativo diante da tal “recuperação financeira”, alardeada pelo senhor prefeito municipal. 
Mais uma vez, salientamos que pagar a folha em dia é um direito assegurado pela Lei aos 
servidores, portanto uma obrigação e não um favor como muitas vezes parece ser quando o 
Executivo Municipal se pronuncia a respeito. E quanto ao Fundo de Previdência, segundo 
informações a dívida com o Fundo chega a 60 milhões, quando isso vai ser pago, com isso 
está faltando dinheiro para o pagamento das aposentadorias. A população deveria ser 
informada sobre quem são os responsáveis por deixarem esta divida chegar a valores tão 
vultuosos, afinal de contas deve haver algum motivo de significativa relevância para tanto. 
Vereador Felipe Sálvia; 1535/857/07, o vereador solicita que após lido em plenário seja 
enviado oficio solicitando ao executivo Municipal que determine a secretaria de obras à 
realização das seguintes obras: Cascalhamento com ensaibramento e compactação na Rua 
Epitácio Pessoa, Bairro Broecker, com urgência; Conserto do calçamento na Rua Presidente 
João Goulart, Bairro Boa Vista; Conserto do calçamento na Rua Deputado H. Gobbi, Bairro 
Boa Vista; Conserto do calçamento na Rua Bernardo Paz; Conclusão do asfalto na Rua Silva 
Jardim, com a máxima urgência, Vereador Vilson Paese; 1536/858/07, Solicita para o 
Executivo Municipal, que notifique o proprietário do terreno localizado na rua Polidoro 
Albuquerque, frente ao nº. 267, Bairro Vargas, para que seja feita a limpeza do terreno e do 
passeio público, Vereador Adroaldo De Carli; 1537/859/07, Solicita para que a Secretaria de 
Obras realize trabalho de melhoria no trecho do calçamento em toda a extensão da rua 
Rodrigues Alves, localizada no bairro Vargas/ Pádua. Solicitação de moradores e motoristas, 
Vereador Adroaldo De Carli; 1538/860/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize 
operação tapa buracos das valas abertas no asfalto da Rua Ernesto Alves próximo aos nºs. 
183 e 467, Bairro Centro. Solicitação de motoristas e moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 
1539/861/07, Solicita novamente com urgência para a Secretaria de Obras e o Departamento 
de Trânsito que realizem visita na Rua 1° de Maio entroncamento com a rua Ernesto Alves, 
ver a possibilidade da construção de redutores de velocidade ou lombadas, localizadas no 
Bairro centro. Solicitação de moradores e motoristas, Vereador Adroaldo De Carli; 
1540/862/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de patrolamento, 
cascalhamento, melhorias no escoamento das águas das chuvas e limpeza em toda a 
extensão das ruas Pedro Dill e Francisco Albuquerque Barro, localizadas no bairro Fábio. 
Solicitação de moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 1541/863/07, Solicita para que a 
Secretaria de Obras realize trabalhos de patrolamento, cascalhamento, melhorias no 
escoamento das águas das chuvas e limpeza em toda a extensão da rua Florianópolis, 
localizada no bairro Hípica. Solicitação de moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 
1542/864/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalho de melhoria no trecho do 
calçamento e limpeza em toda a extensão da rua Polidoro Albuquerque, localizada no bairro 
Vargas/Pádua. Solicitação de moradores e motoristas, Vereador Adroaldo De Carli; 
1543/865/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalho de melhoria no trecho do 
calçamento e limpeza em toda a extensão da rua Marquês do Pombal, localizada no bairro 
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Centro. Solicitação de moradores e motoristas, Vereador Adroaldo De Carli; Presidente 
Vereador Vilson Paese; enquanto o secretário respira e toma uma água nós queremos 
registrar e agradecer a presença das pessoas que se encontram presentes na sessão 
ordinária na noite de hoje, Sr. Almiro da Silveira, Cássia Lopes do Diário da Manhã, Daiane 
Soares, Ângelo Soares, Ana Maria Leal rádio Gazeta, professor Jefferson, o Muller, 
conterrâneo lá de Sananduva, presidente do bairro Fábio, e também da Neida Schmidt de São 
Leopoldo, prazer estar aqui conosco, passaremos de imediato para a leitura dos 
requerimentos na noite de hoje; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; requerimentos 
apresentados pelos senhores vereadores: 1544/221/07, Ofício de pesar a família do Senhor 
NELSON ALDINO DIESEL, pelo seu falecimento ocorrido no dia 18.07.2007, Vereador Vilson 
Paese; 1545/222/07, oficio de pesar aos familiares da Srª Amabili Saraiva, votos de profundo 
pesar pela perda ocorrida dia 19/07/07. seriam esses os requerimentos dos senhores 
vereadores para essa reunião senhor presidente, Vereador Paulo Silva; 1546/223/07, oficio de 
pesar aos familiares da Srª |Nair Reinher Jarré, pelo seu falecimento ocorrido hoje em nossa 
cidade; Vereador Jaime Fragoso; 1547/224/07, oficio de profundo pesar pela perda irreparável 
do Sr. Rogério Amoretti, que veio a falecer dia 17 de julho de 2007, Vereador Josélio Guerra; 
1548/225/07, oficio de profundo pesar pela perda irreparável do Senhor Deputado Federal 
Julio Redecker que veio a falecer dia 17 de julho de 2007. Vereador Josélio Guerra; 
1549/226/07, oficio a excelentíssima senhora Yeda Crusius, Governadora do Estado do Rio 
Grande do Sul, bem como aos excelentíssimos senhores José Francisco Mallman, secretário 
de segurança pública do estado do Rio Grande do Sul e o coronel Nilson Nobre Bueno 
comandante da Brigada Militar solicitando que os mesmos atendam aos anseios do povo 
gaúcho aumentando o efetivo da brigada militar, Vereador Vilson Paese; 1550/227/07, Ofício 
de pesar a família da Senhora IRACEMA HENRICH, pelo seu falecimento ocorrido no dia 
21.07.2007, Vereador Vilson Paese; 1551/228/07, O Vereador abaixo assinado solicita que 
após lido em plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado ofício com os mais 
sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Senhor Deputado Federal Júlio Redecker 
– PSDB/RS, pelo seu falecimento ocorrido no dia 17 de julho de 2007 na cidade de São Paulo, 
os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido na tragédia que abalou todo o país e, 
em especial, o Rio Grande do Sul. Principalmente porque as pessoas a bordo da aeronave 
eram muito próximas, empresários e lideranças que atuavam na região. Sendo mais um 
deputado que abria portas para os municípios em Brasília – DF, Vereador Adroaldo De Carli; 
1552/229/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que logo após 
submetido ao  plenário para aprovação, seja enviado ofício ao Sr. Romeu Giacomelli 
Presidente da Eletrocar, para que solicitando ao departamento técnico da empresa para 
realizar uma vistoria a noite em todas as lâmpadas dos postes nas ruas  do Bairro Fábio e 
para que seja feita a troca das lâmpadas queimadas e colocação de lâmpadas mais potentes. 
Solicita também à empresa Eletrocar, após verificação, medidas para solucionar 
definitivamente este problema da escuridão nas ruas, zelando pela segurança dos pedestres, 
motoristas e moradores destas localidades. Solicitação dos moradores, Vereador Adroaldo De 
Carli; Presidente Vereador Vilson Paese; passaremos de imediato então, secretário para 
que faça a leitura das moções dos vereadores na noite de hoje; Secretário Vereador 
Adroaldo De Carli; moções apresentadas pelos senhores vereadores:1553/303/07, Oficio de 
cumprimentos ao Senhor ROMEU GIACOMELLI, Presidente da ELETROCAR e ao Senhor 
EUCLIDES MENEGUZZO, Diretor Técnico da ELETROCAR, pela doação dos postes e dos 
equipamentos necessários para as melhorias na iluminação do pátio da Câmara Municipal, 
bem como a cedência de funcionários que realizaram as instalações, Vereador Vilson Paese; 
1554/304/07, Oficio de cumprimentos aos Senhores OSMAR LOTTERMANN, JOSÉ CARLOS 
VARGAS SOARES, PAULO CÉSAR DREHMER, LOVAINE MARISTELA SOARES, SILVANA 



 6 

CALIXTO AZEVEDO e MARTA SONAGLIO DREHMER, por terem auxiliado na realização do 
concurso público da Câmara Municipal de Carazinho, atuando como fiscais de provas, 
Vereador Vilson Paese; 1555/305/07, Oficio de cumprimentos ao Senhor WALDIR WERNER 
SCHEUERMANN, Diretor do Colégio Sinodal Rui Barbosa, pela cedência das dependências 
do colégio para a aplicação das provas do concurso público realizado pela Câmara Municipal, 
Vereador Vilson Paese; 1556/306/07, Oficio de cumprimentos ao Senhor ROMILDO DE 
ALMEIDA MENEZES, pelo auxílio prestado durante a realização das provas do concurso 
público promovido pela Câmara Municipal de Carazinho, atuando como segurança, Vereador 
Vilson Paese; 1557/307/07, Oficio de cumprimentos ao Senhor EUCLIDES MENEGUZZO, 
Diretor Técnico da ELETROCAR, pelo empréstimo dos materiais necessários para a 
realização das provas práticas do concurso público promovido pela Câmara Municipal de 
Carazinho, Vereador Vilson Paese; 1558/308/07, Oficio de cumprimentos ao Senhor 
ROMALDO NEUWALD, que esteve trabalhando na Contabilidade da Câmara Municipal de 
Carazinho, durante o período de licença maternidade da contadora titular , Vereador Vilson 
Paese; 1559/309/07, Oficio de cumprimentos ao Senhor JÊNIO GALON, pelos serviços 
prestados por quatro anos à frente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul – BANRISUL, 
agência de Carazinho, Vereador Vilson Paese; 1560/310/07, Oficio de cumprimentos ao 
Senhor ANTÔNIO MILTON LOUREIRO DE MELLO, novo gerente do Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul – BANRISUL, agência de Carazinho, Vereador Vilson Paese; 1561/311/07, O 
Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de 
congratulações do Poder Legislativo de Carazinho, ao Sr. ANTÔNIO MILTON LOUREIRO DE 
MELLO, por ocasião de sua posse como novo Gerente da Agência do BANRISUL de nossa 
cidade, realizada no último dia 20 de julho.  Com certeza merece destaque o belo trabalho 
desenvolvido pelo até então gerente Senhor Gênio Galon, que foi transferido para a agencia 
de Passo Fundo, pois ao longo dos quatro anos em que foi Gerente da agência em Carazinho, 
sempre buscou oferecer aos seus clientes e amigos, um serviço de qualidade, comandando 
com brilhantismo toda sua equipe funcionários, que sempre procuram atender da melhor 
forma possível à população de nosso município, oferecendo-lhes excelentes vantagens 
através de oferta produtos e negócios. Merece destaque o trabalho realizado pelo Banrisul em 
todo estado do Rio Grande do Sul, pois proporciona aos gaúchos excelentes oportunidades. 
Desejamos ao Sr. Antônio Loureiro de Mello, que no decorrer de sua gestão como gerente da 
agência do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, possas continuar desenvolvendo o belo 
trabalho que vem sendo realizado, proporcionando a todos a já tradicional confiança, 
competência e credibilidade, Vereador Felipe Sálvia; 1562/312/07, Oficio de cumprimentos ao 
Senhor JÊNIO GALON, pelos serviços prestados por quatro anos à frente do Banco do Estado 
do Rio Grande do Sul – BANRISUL, agência de Carazinho, Vereador Jaime Fragoso; 
1563/313/07, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido 
em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao Senhor Getúlio Ubiratan 
Costa dos Santos, natural  de Carazinho, parabenizando pela conquista de uma vaga na 
Assembléia Legislativa do Estado da Bahia e pelo sucesso de votação que obteve naquele 
Estado. Pretendemos desta forma, homenagear este homem, conhecido como Deputado 
Getúlio Ubiratan, natural de nosso Município, antigo radialista e jornalista nas rádios pioneiras 
de nossa cidade, onde estudou e se formou em nossas escolas levando o nome de Carazinho 
em seu passado vitorioso. Na carreira política elegeu-se como vereador na cidade de Linhares 
– ES de 1989 a 1992 e hoje atua na Assembléia Legislativa do Estado da Bahia como 
Deputado pelo Partido PMN para o pleito 2007-2011. Enaltecemos a coragem, o empenho, a 
honestidade, o caráter, o carisma e o espírito de liderança deste homem, que se destacou 
entre tantos em outros estados, alcançando por onde passou seus objetivos. Desejamos ainda 
sucesso nesta nova caminhada, Vereador João Mafalda; 1564/314/07, O Vereador abaixo 
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assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício aos Diretores, 
Professores, Funcionários e Alunos das Escolas abaixo relacionadas: - Escola Estadual Érico 
Veríssimo - Escola Estadual Carlinda de Brito - Escola Estadual Alfredo D’Amore - Escola 
Estadual Eduardo Graeff - Escola Estadual Manuel Arruda Câmara - Escola Estadual Princesa 
Isabel - Escola Estadual Rodolfo Bolzani - Escola Estadual Ernesta Nunes - Escola Estadual 
Marquês de Caravelas - Escola Estadual Paulo Frontin - Escola Municipal Piero Sassi - Escola 
Municipal Eulália Vargas Albuquerque - Escola Municipal Patronato Santo Antônio - Escola 
Municipal Pedro Vargas - Escola Municipal Getúlio Dornelles Vargas - Escola Municipal 
Francelino Dornelles - Escola Municipal Rufino Leal. Cumprimentado-os, em virtude de que no 
resultado da avaliação escolar determinada pelo Ministério da Educação, que calcula o Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) em escolas da rede pública estadual e 
municipal, Carazinho ficou acima da média nacional, comprovando assim que os professores 
de nossa rede pública de ensino estão cada vez mais aprimorando seus métodos de ensino, 
fazendo com que os alunos alcancem suas metas. (conforme matéria do Jornal Diário da 
Manhã do último final de semana em anexo). Recebam todos o reconhecimento do Poder 
Legislativo Municipal, que muito orgulha-se em saber que em nosso município a educação é 
tratada de forma tão qualificada, demonstrando assim a competência e a aptidão dos 
profissionais da área. Vereador Felipe Sálvia; 1565/315/07, O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício parabenizando a Posse do  Novo Gerente da Agência do Banrisul de Carazinho 
realizada no dia 20 de julho de 2007 , na pessoa do Sr. Antônio Milton Loureiro de Mello . O 
município coloca-se a disposição da entidade para parcerias de projetos que visam o bem e o 
desenvolvimento da comunidade. Desejamos as boas vindas à direção e funcionários sucesso 
a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 1566/316/07, O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício 
parabenizando   Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública - Consepro de Carazinho, na 
pessoa do Senhor Presidente Renato Süss, pela doação de um cão de quatro meses da raça 
labrador ao canil do 38° Batalhão da Brigada Militar de Carazinho.Com o objetivo de dar 
maiores condições para a corporação combater o tráfico e uso de entorpecentes, já que os 
cães dessa raça são exímios farejadores, e esse é o tipo de crime que assusta a comunidade 
carazinhense Desejamos a direção e demais colaboradores sucesso a todos. Vereador 
Adroaldo De Carli; 1567/317/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o Conselho 
Municipal de Assistência Social de Carazinho, na pessoa da Senhora Presidente Maria Lúcia 
Caramalak, pela VI Conferência Municipal de Assistência Social de Carazinho, que será 
realizada no dia 26 de julho de 2007, nas dependências da Câmara Municipal de Carazinho. 
Que tem como tema: “Compromissos e Responsabilidades para Assegurar Proteção 
Social”.Sendo o público alvo da Conferência são usuários da Rede Sócio-Assistencial, 
profissionais do setor de áreas afins, lideranças comunitárias, estudantes, entidades de 
atendimento e população em geral. Desejamos a direção e demais colaboradores sucesso a 
todo. Vereador Adroaldo De Carli; 1568/318/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício 
parabenizando a UNIMED de Carazinho, na pessoa da Dra. Sandra Weissheimer – médica 
pediatra que integra a equipe da Cooperativa, pela nova aquisição da UNIMED  que adquiriu 
recentemente uma incubadora e um respirador neonatal. Os aparelhos vão auxiliar 
principalmente no transporte de crianças recém-nascidas de Carazinho para outras cidades. 
Sendo uma reivindicação antiga dos médicos e eles vão ser muito úteis em nosso município. 
Desejamos a direção e demais colaboradores sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 
seriam essas senhor presidente, as moções apresentadas pelos senhores vereadores; 
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Vereador Josélio Guerra; questão de ordem senhor presidente, gostaria de fazer o pedido 
que seja suprimido o intervalo regimental e o grande expediente;  Presidente Vereador 
Vilson Paese; solicito as bancadas se fizemos, bancada do PDT concorda? Bancada do 
PSDB? Bancada do PTB? Havendo a concordância das bancadas está suprimido o intervalo 
regimental, pergunto as bancadas se faremos o grande expediente ou não? Bancada do PDT? 
Vereador Luiz Leite; por mim podemos suprimir; Presidente Vereador Vilson Paese; 
bancada do PMDB? Tu fizeste o pedido para o intervalo e também para o grande expediente; 
então havendo a concordância das bancadas não haverá o grande expediente na noite de 
hoje, será suprimido o grande expediente na noite de hoje; Vereador Adroaldo De Carli; 
questão de ordem senhor presidente, solicito senhor presidente para apreciação do plenário, 
para que também deliberássemos em bloco as moções os requerimentos e os projetos, 
apenas em separado o projeto que analisa o balancete do mês de junho dessa casa, por ser 
de uma comissão diferente, os demais então em bloco; Presidente Vereador Vilson Paese; 
com relação ao pedido do Vereador Adroaldo De Carli, todo mundo de acordo? Faremos 
então a votação dos requerimentos, moções e projetos com exceção do balancete em bloco, 
quero também registrar e com muita satisfação a presença do deputado dessa terra Getulio 
Ubiratan, deputado eleito pelo estado da Bahia, seja bem vindo,tenha um bom retorno e uma 
boa estada em nosso município, é um orgulho para nós carazinhenses tê-lo como deputado 
representando no estado da Bahia o nosso município, levando tão longe o município de 
Carazinho, registramos também a presença do nosso amigo Sulivam Ribeiro, do Christian 
Costa, Jairo, meu amigo Jairo, bom que tu estas aqui presente, o Rafael e também o nosso 
amigo Teixeira, diretor da nossa secretaria de obras do nosso município, solicito de imediato, 
ao secretário que faça a leitura do nº e nome do autor do requerimento; Secretário Vereador 
Adroaldo De Carli; requerimentos para apreciação: nº 07 Vereador Vilson Paese; nº 09 
Vereador Adroaldo De Carli; seriam esses os requerimentos para apreciação senhor 
presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em discussão a urgência dos 
requerimentos, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovada a urgência 
por unanimidade; está em votação os requerimentos com as urgências já aprovadas; para 
discutir Vereador Felipe Sálvia, bancada do PDT; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, 
senhores vereadores, pessoas que assistem a reunião na casa do povo na noite de hoje, em 
especial meu amigo Ubiratan, Rodrigues, ex- radialista aqui desta cidade, foi vereador, hoje 
deputado lá pela Bahia, seja bem vindo à casa do povo, você que já foi vereador, já conhece a 
lida e sabe como funciona o tramite de uma casa do povo, senhores vereadores, entrei com 
vários trabalhos e pedi para o presidente, como não vai ter grande expediente, para discutir 
em conjunto, mas ontem pela tarde nós tínhamos um jogo do infantil do pinheiro, na Acapesu, 
e há tempos eu venho pedindo, e essa casa é testemunha disso, uma reforma ali no pavilhão 
da Acapesu, pavilhão esse denominado Associação carazinhense pró-ensino superior, o 
nome é até bonito, mas cada vez que chove tem que parar ou jogar pólo aquático, porque é 
um aguaceiro só la dentro, não dá para se agüentar, e eles fazem aquelas reforminhas, 
aquelas reforminhas mal feitas, e o povo que vem sofrendo, aquilo ali foi criado para 
estudantes, para esporte, para lazer, e hoje não se tem nada, se quer fazer um evento e vai 
chover, acabou-se o evento,  se o pessoal tiver que se mudar lá para o pavilhão do aquático, 
para terminar o evento, isso cria transtornos, e nós vereadores temos que cobrar do executivo 
para que faça alguma coisa, não pode toda vez que chove e tem um evento nesse pavilhão 
tem que parar o evento e fica a promessa, nas campanhas, aí eles prometem, vamos reformar 
a Acapesu, vamos fazer, vamos acontecer, e não fazem nada, também quero dizer que eu 
entrei hoje, senhor presidente, um pedido de aumento, que eu vi na imprensa no final de 
semana o prefeito oferecendo quatro%, vocês sabem vereadores que as perdas no nosso 
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funcionalismo publico chega a quase 40 % desde o ano de 1990 e o prefeito que não dá 
aumento a dois anos e pouco, atirou um aumento para incluir na LDO, eu estou pedindo para 
que coloque no mínimo sete% na LDO, porque o funcionário vem sofrendo há tempos com 
esse governo, que atira migalhas e pensa que tem que pegar, atirou aquela vez 1,5%, vocês 
vereadores sabem disso, os funcionários rejeitaram 1,5% não quiseram, era muito pouco, é 
chato pegar 1,5%, e agora vem com quatro%, é um pedido desse vereador, para que lhe de 
sete% de aumento, quem tem que dar aumento é o prefeito e não o vereador, deixo esse 
pedido porque os funcionários vem sofrendo há muito tempo, perdas nos seus salários que 
nós não devemos admitir, também para não discutir senhor presidente, uma moção, depois, 
eu vi também na imprensa, no diário da manhã, e o diário da manha tem feito um excelente 
trabalho em prol da cidade de Carazinho e também da casa do povo, do município, porque o 
diário aponta, apontou esses dias à devastação do parque da várzea,  apontou esses dias a 
rataiada lá na usina de lixo, no parque da cidade, a devastação do mato lá que tinham 
derrubado, e no final de semana eu vi uma coisa boa, eu vi uma coisa boa no diário da manhã 
e tenho que falar, foi que o IDEB, o índice que calcula o desenvolvimento da educação básica,  
viu que em Carazinho as escolas, a maioria das escolas estaduais e municipais estão acima 
do índice nacional, então eu quero parabenizar os professores, diretores e funcionários das 
escolas que não é fácil educar, não é fácil educar, mas Carazinho se projetou de uma forma 
no IDEB muito boa e aqui fica os parabéns desse vereador, dessa casa, tenho certeza que a 
moção vai ser aprovada por unanimidade, a todos, diretores, professores e funcionários 
municipais e estaduais do município de Carazinho; Presidente Vereador Vilson Paese; 
continua em discussão, para discutir Vereador Cláudio Santos, bancada do PSDB; Vereador 
Cláudio Santos; senhor presidente, colegas vereadores, colegas da imprensa, pessoas que 
já foram anteriormente nominadas pelo presidente quanto pelo vereador que me antecedeu, 
nós gostaríamos senhor presidente só de usar essa tribuna para contrapor rapidinho, se vossa 
excelência permite, contrapor o vereador que me antecedeu, que na administração passada 
foi trocado por completo os parques do ginásio da Acapesu, quando há muito tempo estava 
podre, foi feito todo o trabalho de restauração das telhas de brasilite quando há muito mais 
tempo chovia muito pior do que hoje chove, eu concordo com vossa excelência que tem que 
ser levantado essas questões, tem que se pedir para que o executivo faça as melhorias, acho 
que esse é o trabalho do vereador, mas acho que tem que se lembrar das coisas que foram 
feitas, antes ainda era pior, nem pólo aquático poderia se jogar, talvez nada pudesse se fazer 
lá dentro da Acapesu, mas melhorou, só para lembrar nesse sentido, também senhor 
presidente, falar única e exclusivamente em um requerimento que eu acho que deveria  ser 
assinado pelos 10 vereadores,  esse requerimento de pesar, iniciativa do Vereador Adroaldo 
De Carli e do Vereador Déio com relação ao falecimento do Deputado Julio Redeck, nós 
temos, senhor presidente, aqui no Rio Grande do Sul, acredito que nós tenhamos até que nos 
engrandecer o que diz respeito à política nacional, não porque o deputado Julio Redeck era do 
meu partido, mas em praticamente tudo aquilo que se vê lá em Brasília, e que nós aqui nessa 
tribuna nos escandalizamos, o pais se escandaliza, dificilmente se pega algum parlamentar 
gaúcho, de qualquer que seja o partido envolvido nesses escândalos e quis o destino, senhor 
presidente, levar tragicamente em um acidente aéreo um dos parlamentares que trabalhava 
exatamente da CPI do apagão, e que em um dos seus pronunciamentos com certeza deixou 
muitos que tiveram oportunidade de assistir chocados, quando ele pergunta em 
pronunciamento na Câmara dos deputados quais seriam as próximas vitimas dessa situação 
do caos aéreo que o Brasil estava passando, e não sabia ele que o destino aguardava ele 
próprio como uma das próximas vitimas por essa situação, claro que não foi toda ela, acredito 
eu com relação à situação do apagão aéreo, mas teve haver sem dúvida alguma, estamos 
esperando, como todo o Brasil esta esperando a resposta do que diz a caixa preta para saber 
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exatamente das ultimas conversas, das ultimas informações que tiveram antes do trágico 
acidente com o avião da TAM, mas deixar registrado, senhor presidente, inclusive falava com 
o Vereador Felipe Sálvia, da semana passada e nós recebemos também Vereador Felipe 
Sálvia e eu acredito que nós devemos guardar isso, os vereadores que receberam, que nós 
devemos guardar talvez como uma relíquia esse oficio, que ele enviou e vossa excelência foi 
um dos que recebeu, também recebi, Vereador Jaime Fragoso, Vereador João Mafalda, todos 
os vereadores receberam, no dia 13 de julho ele assinou um oficio a nós vereadores de 
Carazinho dizendo da satisfação dele juntamente com a bancada gaúcha em tentar 
disponibilizar verba para o hospital comunitário  de Carazinho, isso foi na sexta-feira e na 
terça-feira acabou acontecendo essa tragédia com ele, então senhor presidente só para dizer 
que essa casa deveria reformular, parabenizo a iniciativa do Vereador Déio e do Vereador 
Adroaldo De Carli, mas também essa casa deveria como um todo enviar requerimentos, voto 
de pesar à família do deputado, infelizmente não se sabe todos os envolvidos, todos que 
perderam a vida tragicamente nesse acidente mas acredito que o estado do Rio Grande do 
Sul e a Câmara de Carazinho também poderia servir de exemplo de levar uma comissão ou 
sei lá, alguém que represente todos os gaúchos, aqueles que estavam vivendo no Rio Grande 
do Sul, pela perda dessas pessoas que sem dúvida alguma estavam colaborando com o 
engrandecimento do estado, qualquer que fosse a área que estivesse, mas fica aí senhor 
presidente, sem dúvida alguma, a perda lamentável, ainda mais quando trata-se de uma 
pessoa amiga como era o Redeck que nós tínhamos uma amizade estreita e eu acredito que o 
Rio Grande do Sul, não por ser do PSDB, qualquer um dos deputados gaúchos que estão na 
Câmara federal se vier a se perder, se perde sem dúvida alguma porque agora não há 
nenhum indicio pelo menos que fale ou que mostre algum deputado, algum parlamentar 
gaúcho que esteja envolvido, também senhor presidente, quero aproveitar porque subscrevi 
essa moção, requerimento enfim, em reconhecimento pela estada em nosso município do 
Getulio Ubitaran, deputado que acredito eu, pode ter vivido também nessa semana, adversário 
político mas na vida a gente respeita sem duvida alguma aquilo que as pessoas fazem, e 
acredito que deva ter deixado saudades para o povo baiano o senador Antonio Carlos 
Magalhães, claro que sabemos que tenha sido de partidos opostos, mas aquilo que é feito 
deve ser, sem dúvida alguma relembrado, pelo menos assim a gente via na televisão, os 
baiano lamentando a perda do ACM, claro que não é agora porque morreu que o ACM vai 
virar santinho, claro que teve problemas durante a vida dele, grandes polemicas, mas também 
é um grande político que o Brasil perde e que deixa alguns exemplos principalmente de 
persistência de que se nós tivermos representantes na política, conforme tinha a Bahia 
através do ACM, conforme tem outros estados através de outros políticos, acho que nós do 
Rio Grande do Sul vamos cada vez crescer mais, o que nós fazemos muitas vezes aqui é 
dividir espaços entre partidos políticos e acabamos perdendo na representatividade, eu 
acredito, Getulio, que sem dúvida alguma, grande parte da Bahia sentiu a perda do ACM, 
quero dizer que está de parabéns pelo pleito que fez, difícil sem dúvida, mas desejamos pleno 
êxito, sucesso e para nós aqui de Carazinho é uma honra muito grande tê-lo conosco aqui 
nesta casa, nesta Câmara e com esta comunidade, seria isso senhor presidente, senhores 
vereadores; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão os requerimentos, 
solicito ao Vereador Felipe Sálvia que assuma os trabalhos da mesa para que eu possa usar a 
palavra; Presidente Vereador Felipe Sálvia; com a palavra Vereador Vilson Paese, bancada 
do PDT, para discussão; Vereador Vilson Paese; senhor presidente, senhores vereadores, 
amigos presentes nessa sessão, principalmente ao Juca, Teixeira, aos demais integrantes da 
secretária de obras, a nossa saudação também ao Tio Pisca, rádio Comunitária, nossa 
saudação ao Dr. Veiga, que não estava aqui no inicio quando nós saudamos os presentes, ao 
Milton repórter da rádio comunitária, mais uma vez a nossa saudação ao amigo Jairo, que eu 
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acho que é a primeira vez dessa legislatura que vossa senhoria comparece aqui nesta casa, 
seja bem vindo, senhor presidente, entramos na noite de hoje com um requerimento à 
governadora do estado e também ao comando da Brigada Militar e da policia civil, onde nós 
colocamos a nossa inconformidade com o problema existente hoje a nível de Brasil mas no 
nosso estado, e vossa excelência, senhor presidente, coloca sempre com muita propriedade 
quando pede um maior contingente de policiais militares, nós sabemos que no governo do 
Antonio Brito houve um desmanche do nosso estado, vendendo, dando, terminando com tudo 
que existia em nosso estado, só dando um exemplo para os senhores do que ele privatizou, 
só no IPE nós tínhamos quase 500 imóveis, foi vendido tudo, inclusive a nossa fazenda Santa 
Rita, e o estado está aí, o pior do país, e no nosso requerimento, por solicitação inclusive de 
brigadianos, que saíram naquele engodo do PDV, quer ofereceram inclusive à mim que era 
funcionário do IPE, uma devida importância, e as pessoas pegaram e saíram e hoje essa 
gente está fazendo muita falta na segurança do nosso estado, então se o estado, se a 
brigada, vai ar um curso para iniciar, tem um custo isso e tem um tempo para fazer esse curso 
de quase dois anos, esses brigadianos já estão prontos, estão prontos para retornar, é só 
convocar, e o dinheiro que eles receberam na época, já existe inclusive um acordo, vias 
jurídicas e legal de devolver esse dinheiro com o juro e a correção, então nada melhor para o 
estado do que receber essas pessoas de volta para que venham atender a demanda de falta 
de pessoal na brigada militar, esse é o requerimento e gostaria  e tenho certeza na aprovação 
do requerimento, mas está a disposição de vossas excelências esse requerimento, para que 
eu não retorne a essa tribuna eu quero falar também aqui de duas moções que eu fiz, uma ao 
Doutor que não é Doutor mas nós chamamos aqui no Brasil todo mundo de Doutor mas eu 
quero dizer ao diretor da eletrocar, Romeu Giacomelli, por ter atendido nosso pedido de fazer 
doação para a Câmara de Vereadores dos postes que foram colocados aqui no pátio, o 
funcionário para fazer toda a instalação, gratuitamente, também ao diretor Meneguzzo, 
Euclides Meneguzzo, que cedeu para o dia do concurso público luvas, óculos, toda 
aparelhagem que precisava para que nós pudéssemos realizar no Rui Barbosa as provas 
práticas do concurso para servidor, que já deve ter a nota que nós devemos receber depois de 
amanhã, o primeiro lugar para agente de serviços gerais aqui dessa casa, nessa semana 
também nós tivemos, a semana passada, sexta-feira ou quinta-feira nesse plenário, casa 
quase lotada, com relação às necessidades e reunião, não é Cláudio Santos, vossa 
excelência participou, Vereador Jaime Fragoso, o Vereador Felipe Sálvia também, onde saiu à 
escolha dos delegados suplentes, teremos uma nova reunião dia oito, se não me falha a 
memória Vereador Cláudio Santos, nessa reunião para que a Câmara também participe, não 
só das reuniões ordinárias, extraordinárias e solenes, mas demais atividades que acontecem 
nessa cidade então, senhor presidente, senhores vereadores como o grande expediente 
geralmente é suprimido, a partir do mês que vem nós não estaremos mais transmitindo o 
grande expediente pela rádio gazeta, porque eu acho que nós pagarmos uma rádio, e o 
grande expediente 80% das reuniões é suprimido, então eu não vejo porque, então a partir do 
mês que vem nós não estaremos mais transmitindo o grande expediente pela rádio Gazeta, 
senhor presidente, senhores vereadores, nosso muito obrigado; Presidente Vereador Felipe 
Sálvia; dando seguimento, com a palavra Vereador João Mafalda da bancada do PSDB pelo 
espaço necessário, devolvo os trabalhos ao presidente; Vereador João Mafalda; senhor 
presidente, senhores vereadores, senhoras, senhores, imprensa aqui presente, na noite de 
hoje entrei com um moção nesta casa e eu não poderia deixar passar em branco este 
momento ao qual meu amigo e deputado Getulio Ubiratan, devido ao recesso parlamentar da 
Assembléia Legislativa da Bahia pode se fazer presente nessa casa, então para nós é um 
orgulho termos um carazinhense ocupando uma cadeira na Assembléia Legislativa do estado 
da Bahia, terra do saudoso ACM, temos que reconhecer a coragem do Getulio Ubiratan, 
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desse rapaz, meter o peito, se lançar na política, em um estado distante do seu Rio Grande do 
Sul, da sua cidade de Carazinho, enfim, a gente sabe das dificuldades de encontrar um 
espaço na política em uma região distante com pessoas de outras tradições, com pessoas 
com outros costumes, não é fácil, primeiramente, Getulio, se lançou vereador, foi eleito na 
cidade de Linhares em 89 até 92, e agora, posteriormente elegendo-se deputado estadual 
pelo partido PMN, então para mós é uma grande satisfação, Getulio Ubiratan, parabenizo 
você e sua família quero que em nome dos colegas vereadores vocês se sinta em casa, 
sempre esta casa vai estar a disposição para vossa senhoria, muito obrigado Getulio Ubiratan 
por representar o povo de Carazinho em outro estado, em outras localidades distantes da 
nossa, obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem, aprovados os requerimentos por unanimidade; solicito 
ao Secretário Vereador Adroaldo De Carli que faça a leitura do nº e autor das moções; 
Secretário Vereador Adroaldo De Carli; moções para apreciação: n º 01 Vereador Vilson 
Paese; nº 02 Vereador Vilson Paese; nº 03 Vereador Vilson Paese; nº 04 Vereador Vilson 
Paese; nº 05 Vereador Vilson Paese; nº 06 Vereador Vilson Paese; nº 07 Vereador Vilson 
Paese; nº 08 Vereador Vilson Paese no mesmo teor Vereador Felipe Sálvia de nº 09, também 
com o mesmo teor a de nº 10 do Vereador Jaime Fragoso e também com o mesmo teor a de 
nº 13 Vereador Adroaldo De Carli; nº 11 Vereador João Mafalda, subscrito por diversos 
vereadores; nº 12 Vereador Felipe Sálvia subscrito pelo Vereador Vilson Paese; nº 14 
Vereador Adroaldo De Carli; nº 15 Vereador Adroaldo De Carli; nº 16 Vereador Adroaldo De 
Carli, seriam essas as moções para apreciação senhor presidente; Presidente Vereador 
Vilson Paese; coloco em discussão a urgência das moções, não havendo vereador que 
queira discutir a urgência, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem, aprovada a urgência por unanimidade; está em 
discussão as moções com as urgências já aprovadas, para discutir Vereador Paulo Silva, 
bancada do PTB; Vereador Paulo Silva; senhor presidente, senhores vereadores, demais 
pessoas aqui presentes, devido à gente estar um pouco afônico pela gripe, uma pequena 
virose que nos pegou, mas eu venho falar a respeito da moção de nº 11 que é uma grande 
satisfação receber nessa noite fria essa visita calorosa, o meu irmão de profissão querido 
Getúlio Ubiratan, nós homens do rádio, sofremos às vezes quando nós peregrinamos talvez 
de um estado para outro em busca de melhores condições e conhecimento profissional, 
realmente fico feliz pela tua coragem, primeiro em Linhares, depois esteve em Carazinho, nós 
conversávamos várias vezes e eu dizia, Getulio vai que é tua, e hoje deputado na Bahia, não 
existe palavras para dizer, nesse momento elas se tornam muito escassas pela amizade que 
nós temos ao longo de 20 anos, pela nossa convivência profissional que nós tivemos, pelos 
momentos difíceis, pelos momentos bons que o homem do rádio vive, criticado às vezes, mas 
entendido, mal compreendido, às vezes o defensor dos fracos e oprimidos, sofremos a 
repressão da sociedade arcaica que tem por aí, Getulio, pleno sucesso para ti meu irmão, que 
esse teu mandato seja aquecido a todos os momentos nos braços daquelas pessoas 
carazinhenses que tanto te adoram, eu gostaria neste momento de fazer essa homenagem à 
você, ao seu filho que está presente, e dizer que no momento em que nós recebíamos pela 
vez primeira a informação de que você estaria sendo eleito, para mim foi uma grande alegria, 
uma grande alegria, falei com você ao telefone, porque naquele momento tinha certeza que 
você era um vencedor, e você prova que hoje é um vencedor, vai de cabeça erguida tenho 
certeza. Olhando para todos os lados, assim que é importante, um abraço para a família, dona 
Guilhermina que se emocionou, um abraço fraterno, nós estivemos logo após a tua eleição a 
gente sentiu que naquele coração de mãe pulsava uma grande alegria, uma super mãe, a 
você Getulio, as palavras elas se tornam muito difíceis para colocar nesse contexto, para dizer 
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à satisfação que nós temos em recebê-lo hoje em nossa casa, em nosso gabinete, parabéns 
meu guri, felicidades; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão as moções, 
para discutir Vereador Felipe Sálvia, bancada do PDT; Vereador Felipe Sálvia; senhor 
presidente, senhores vereadores, volto a essa tribuna para falar sobre um amigo meu, o 
Cláudio já falou, Julio Redecker, militei muito tempo no PSDB, e esse deputado, excelente 
deputado, não porque a gente sai de um partido, quando tu sai de um partido tu deixa sempre 
uma amizade, e um dos amigos que deixei foi esse cidadão, deputado federal, Julio Redecker 
que tinha uma honestidade fora de série, era uma batalhador e não somente na nossa região, 
eu vejo que o presidente do PSDB falou no final de semana que ele fez 1.400 votos em 
Carazinho, fez bastante votos, e há 45 dias atrás me encontrei com ele em Porto Alegre e ele 
me falava que devia muito para essa cidade, para essa região, ele tinha feito uma enormidade 
de votos, então Carazinho perde, perde a região, perde o estado e perde o país, e pasmem os 
senhores vereadores que ele estava investigando problema seriíssimo que existe na aviação 
deste país na infraero, é assim mesmo, se perde pessoas boas, mas é assim que funciona a 
vida, dizer para o Vereador Cláudio Santos que eu sabia da reforma que tinham feito lá, da 
troca de azulejo que tinham feito lá, mas não adianta trocar o azulejo vereador, se não trocar o 
telhado, trocar por completo, colocar aquele telhado da telha certa, um telhado mais forte, se 
não é a mesma coisa que não trocar, chove, cai em cima, apodrece tudo de novo, com isso 
quem sofre são os estudantes, é o povo que vem fazer festa aí, presidente com a sua 
autorização eu gostaria de dizer que nos seminários das cidades me impressionou as palavras 
da secretária da habitação, quando nós falávamos aqui que várias cidades da nossa região 
conseguia fazer casa e eu citei 14 cidades, citei na semana passada, e várias pessoas que 
citaram também a construção de casas na nossa região,  e ela me disse com essas palavras, 
está aí a ata que deve ter sido feita, não sei como é que eles conseguem, eu não sei como é 
que esses municípios conseguem fazer casa, eles tem estrela, ela quis dizer com isso que 
para conseguir as cosias tem que ser do PT, quando não é verdade gente, o que precisa é 
competência, a gente tem que falar isso, a gente está aqui para dizer, o vereador é eleito para 
falar, sem medo, não precisa, Santo Antonio não é do PT, Palmeiras também não é, se não 
me engano sarandi, Tamandaré é PT, Coqueiros do Sul é PDT, vamos citar mais longe, Passo 
Fundo é PDT, mas eu disse várias cidades, 14 cidades aqui, teve um cidadão que falou mais 
aí, Ernestina não é PSDB? PSB, mas eu só sei dizer o seguinte, a gente não pode ir atrás 
desse negócio que lá é PT, não tem nada disso, tem que ir atrás e buscar recurso, fazer 
projeto e buscar recurso, porque a população não quer saber se lá é PT ou não, vão lá buscar 
recursos gente, tem que buscar recurso sim, tem que ter casa, não se constrói casa nessa 
cidade, e daí vem dizer que dão lona, lona preta, lona preta não adianta gente, tem que fazer 
casa; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, não havendo vereador 
que queira discutir, coloco todas as moções em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, os contrários que se manifestem, aprovadas todas as moções por unanimidade; 
solicito ao Secretário Vereador Adroaldo De Carli que faça a leitura da emenda e o autor do 
projeto da noite de hoje, e a leitura dos devidos pareceres, da comissão de justiça e também 
da ordem econômica e social; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; projetos em pauta 
para a ordem do dia a serem apreciados; Projeto de lei autoria executivo Municipal. P- 
1454/143/07. Nº 083/07. Ementa: autoriza prorrogação da vigência do prazo de permissão de 
uso de imóvel e móveis à universidade estadual do Rio Grande do Sul. Projeto de lei autor 
executivo Municipal. P- 1455/144/07. Nº 084/07. Ementa: autoriza abertura de crédito especial 
no valor de R$ 5.200,00 e abertura de crédito suplementar no valor de R$ 7.250,00 no 
orçamento da Fundescar. Projeto de lei autor executivo Municipal. P- 1395/134/07. Nº 078/07. 
Ementa: autoriza concessão de auxilio financeiro à associação dos moradores dos bairros 
Fábio e São Miguel no valor de R$ 1.928,57. Pareceres da comissão de justiça e finanças dos 
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três projetos que contem o mesmo teor o qual tem o seguinte parecer: o presente projeto de 
lei é constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Vereador Paulo Silva, membro 
e relator. Vereador Felipe Sálvia, presidente e Vereador Adroaldo De Carli, secretário. Parecer 
da comissão da ordem econômica e social, também dos três projetos aqui apreciados, e 
contem o mesmo teor, o seguinte parecer: O presente projeto de lei encontra-se apto a ser 
incluído na ordem do dia. Vereador Luiz Leite, presidente e relator. Vereador Josélio Guerra, 
secretário e Vereador Marcos Soares designado pela bancada do PTB como membro da 
comissão de ordem econômica e social. Seria isso senhor presidente. Presidente Vereador 
Vilson Paese; coloco em discussão o parecer da comissão de justiça e finanças dos três 
projetos que os projetos são constitucionais e quanto ao aspecto financeiro nada a opor, e já 
foi lido os nomes do presidente, secretário e relator e membro pelo secretário Adroaldo De 
Carli, está em discussão, não havendo vereador que queira discutir o parecer, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, 
aprovado o parecer da comissão de justiça  por unanimidade; está em discussão o parecer da 
comissão de ordem econômica e social, assinado pelo Vereador Luiz Leite, presidente e 
relator, Vereador Josélio Guerra secretário e Vereador Antonio Azir membro, designado 
Vereador Marcos Soares, o presente projeto de lei é constitucional e encontra-se apto a ser 
incluído na ordem do dia, não havendo vereador que queira discutir o parecer, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, 
aprovado por unanimidade o parecer da ordem econômica e social; coloco agora em votação 
os três projetos com os pareceres já aprovados, está em discussão os três projetos, com os 
devidos pareceres já aprovados, para discutir o projeto Vereador Cláudio Santos, bancada do 
PSDB; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, só para deixar registrado nos anais da 
casa, a minha inconformidade com relação não ao projeto, que tanto o executivo mandando a 
Câmara esse projeto, quanto o legislativo aprovando, a prorrogação do uso de imóvel e 
móveis a UERGS, eu acho que as forças políticas de Carazinho demonstram dessa forma na 
comunidade o interesse de que tem em fazer com que essa universidade estadual funcione 
em Carazinho, agora nós não devemos,senhor presidente, deixar passar em branco, mesmo 
fazendo parte do partido que governa o estado, O PSDB, de deixar essa inconformidade com 
a retirado dos diretores dos centros da UERGS, são sete centros, Carazinho foi o primeiro a 
oferecer sede, só tem duas sedes das sedes funcionando, Carazinho é uma das duas, a 
primeira sede, se trabalha para curso de pós-graduação, se coloca tudo que a universidade 
pediu, tudo aquilo que foi elencado para que funcionasse aqui em Carazinho primeiro, 
provavelmente um curso de pós-graduação e depois cursos de graduação, pela UERGS, tem 
estrutura, tem imóvel, tem móveis, tem tudo, mas não tem direção, então não se entende o 
porque essa atitude, senhor presidente, logo que assumiu o governo Ieda, esse vereador 
mandou um requerimento a Porto Alegre pedindo que respondessem a duas questões, 
primeiro que já estavam iniciando as aulas e ao tinha nenhuma definição com relação a quem 
estaria frente ás CREs,  e depois se era intenção do governo do estado ou não fechar os 
centros administrativo da UERGs nesses sete locais, não recebi nenhum resposta, mas me 
preocupa, senhor presidente, não só como vereador, mas como membro dessa comunidade, 
de que adianta nós termos um imóvel, no centro da cidade, mais do que bem localizado, com 
móveis dentro a disposição de uma diretoria e o governo do estado simplesmente retira o seu 
diretor, não consigo entender o que vais ser feito, se os outros municípios não mandaram 
conforme Carazinho, se os outros municípios não deram a contrapartida que o governo ou que 
a UERGs esperava, Carazinho fez, Carazinho correu, Carazinho fez aquilo que estava 
proposto pelo governo para que nós tivéssemos esse centro, disputamos com várias cidades, 
participamos de várias reuniões, vários debates, várias discussões, trouxemos para Carazinho 
o centro três da UERGs e agora simplesmente sacam, retiram o diretor, não só do centro três, 
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mas de todos os sete centros, eu sinceramente, senhor presidente, acho eu essa Câmara 
deveria fazer um protesto, uma forma de repudio para que pelo menos tente fazer com que 
nós, que batalhamos pelo centro três da UERGS de Carazinho, tentemos entender o que a 
UERGs está querendo fazer, só para deixar registrado senhor presidente, essa indignação e 
de que nem sempre a gente fazendo parte de uma sigla partidária se concorda com atos que 
são tomado por essa mesma sigla, nós temos que defender obviamente aquilo que deve ser 
defendido, da sigla partidária, mas acima de qualquer coisa devemos defender a comunidade 
que nós estamos residindo e hoje a comunidade de Carazinho, fica aqui o nosso protesto, por 
esse ato da UERGs de retirar de todos os centros regionais os diretores, principalmente do 
centro três de Carazinho; Presidente Vereador Vilson Paese: continua em discussão, para 
discutir Vereador Felipe Sálvia bancada do PDT; Vereador Felipe Sálvia;  senhor presidente, 
senhores vereadores, pessoas que acompanham a reunião na noite de hoje, tem razão o 
Vereador Cláudio Santos, que a gente tem que dizer que foi um lutador, lutou bastante e a 
gente com tristeza, no final de semana, na sexta-feira me ligou o Leandro do Dário, me dando 
essa noticia e eu fiquei abismado, eu estou com o projeto lá, na comissão de justiça, Vereador 
Adroaldo De Carli nós aprovamos um projeto cedendo um imóvel por mais um tempo, e eles 
nos tirando o diretor, me desculpe à governadora, mas economizar na educação, não é 
Savoff, é horrível, economize em outras coisas, agora na educação, nós queremos um povo 
inteligente, então eu acho que peca muito no retirar isso porque o vereador disse com muita 
propriedade foi à primeira cidade a trabalhar por esse centro, primeira cidade a ceder o 
imóvel, e hoje nos tiram a direção da UERGs aqui de Carazinho, eu acho, senhor vereador e 
senhores presidentes, todos os vereadores, que nós da comissão de educação, Vereador 
Adroaldo De Carli, Vereador Paulo Silva, nós da comissão de educação mais o líder da 
bancada do governo, nada mais justo que ele vá conosco a Porto Alegre, tentar, brigar, peliar, 
para reverter essa situação, mais uma vez volto a dizer, vereador quando precisa sair tem que 
sair e buscar, ao menos tentar, falar com a secretária de educação, Vereador Cláudio Santos, 
o senhor fica ajustado aí com o presidente, tenho certeza que o presidente vai liberar nós para 
ir à Porto Alegre, para nós tenta reverter essa situação, o Vereador Adroaldo De Carli 
concorda comigo? Vereador Paulo Silva? Está certo, então está bom, senhor presidente, 
pensei muito hoje à tarde com relação a esse projeto, e até liguei para o Vereador Adroaldo 
De Carli mas ele estava em reunião, nós tínhamos até pensado em deixar de lado esse 
projeto, até nós irmos lá, mas vamos fazer nossa parte como diz o Vereador Cláudio Santos, 
vamos aprovar esse projeto e depois tentar reverter essa situação; Presidente Vereador 
Vilson Paese; continua em discussão o projeto, senhores vereadores, me permitam eu não 
sair dos trabalhos da mesa para usar a tribuna, porque eu serei bem breve, vou fazer um 
pequeno comentário com relação, esta casa, hoje realmente, mostrando que mesmo retirando 
o coordenador da UERGs que é correligionário meu lá de Sananduva, da minha terra natal, foi 
afastado sete, e como disseram o Vereador Felipe Sálvia e o Vereador Cláudio Santos, 
quando se fala que não tem outra saída a não ser a educação, nós entendemos o que está 
acontecendo, está sim Vereador Felipe Sálvia, naturalmente que esta casa vai autorizar essa 
ida à Porto Alegre e eu acho que um representante de cada bancada, ou fecha os quatro para 
ir à Porto Alegre para ver o que nós podemos fazer, não se admite que no momento que se 
espera ser a universidade aqui em Carazinho, e retirando o coordenador pode ter certeza que 
logo, logo estarão fechando as portas da UERGS em Carazinho, isso é preocupante e não 
devemos deixar passar sem pelear,  nem que seja com o cabo da adaga, estão certos os 
vereadores, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovados os três 
projetos  por unanimidade; solicito ao Secretário Vereador Adroaldo De Carli, presidente da 
comissão de controle financeiro e orçamentário e hoje como secretário da mesa para leitura 
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do parecer do relatório do balancete do mês de junho desta casa; Secretário Vereador 
Adroaldo De Carli; Relatório autoria legislativo Municipal. P- 1450/139/07. Ementa: relatório 
de execução orçamentária JUNHO de 2007. Comissão de controle financeiro e orçamentário. 
Relatórios de execução orçamentária: balancete contábil e o balancete da despesa, bem 
como conciliação bancária da Câmara Municipal de Carazinho relativa ao mês de junho de 
2007.  Parecer: após análise dos relatórios de execução orçamentária: balancete contábil e o 
balancete da despesa, bem como conciliação bancária relativa ao mês de junho de 2007, esta 
comissão conclui referidos relatórios estão em conformidade com as normas técnicas da 
contabilidade pública, solicitando ao plenário desta casa a aprovação deste parecer. Vereador 
Adroaldo De Carli, presidente e relator. Vereador Paulo Silva, secretário e Vereador Jaime 
Fragoso membro. Presidente Vereador Vilson Paese; está em discussão o parecer da 
comissão de controle financeiro e orçamentário, não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovado por unanimidade o parecer e com isso o balancete do mês de junho de 
2007; questão de ordem Vereador Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De Carli; como 
presidente da comissão de orçamento me permite aqui esse espaço presidente, nós 
analisamos todo o balancete referente ao mês passado, a gente quer deixar aqui nosso 
abraço ao contador Romaldo Neuwald que se despede desta casa em decorrência da 
substituição que esteve neste período, da titular, contadora Luciana, queremos dizer que 
realmente ele fez um belíssimo trabalho, bastante dedicado à causa pública, que foi como 
funcionário desta casa, dizer que sempre esteve de acordo com a necessidade quando a 
comissão solicitou explicações, enfim solicitações, pareceres, o seu Romaldo Neuwald 
sempre esteve à disposição, e queremos deixar aqui o nosso reconhecimento e 
agradecimento pela sua presteza como funcionário público desta casa legislativa em nome da 
comissão de controle financeiro e orçamentário desta casa; Presidente Vereador Vilson 
Paese; bem lembrado Vereador Adroaldo De Carli, o Romaldo foi um contador que passou e 
ninguém viu e ninguém se preocupou com ele, foi uma surpresa agradável que essa casa 
teve, a presidência teve toda tranqüilidade em trabalhar quando a retaguarda fazia o trabalho 
da contabilidade muito importante, o nosso agradecimento e nós apresentamos hoje uma 
moção agradecendo o trabalho desses quatro meses que  desenvolveu na Câmara, queremos 
também só ratificar as palavras do Felipe, dizer que o Redecker realmente na hora, no dia 13 
assinava juntamente com outros parlamentares na emenda mais R$ 200.000,00 para o 
hospital, e a gente fica preocupado quando tanta gente que poderia estar no avião, mas 
lamentavelmente só tinha gente boa, a gente lamenta isso, 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 30/07/2007 as 19:30 horas, e queremos 
dizer também que nesse dia estará presente aqui o diretor da empresa Glória o Deolindo 
Capitâneo, nosso boa noite a todos. 
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