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Ata da Reunião Ordinária do dia 27 de agosto de 2007.....Ata 37 

 

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 
27/08/2007. Convido o Vereador Cláudio Santos 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 20/08/2007, não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovada a ata por unanimidade; neste instante convido o Vereador Paulino de 
Moura para dirigir-se até a mesa diretora e fazer a entrega da certidão expedida pela 15ª zona 
eleitoral bem como a sua declaração de bens, e em seguida prestar compromisso; Vereador 
Paulino de Moura; prometo manter, defender e cumprir a lei orgânica, observar a legislação 
federal, estadual e Municipal, exercer o meu mandato sob a inspiração da democracia e do 
bem comum do povo carazinhense, assim prometo; Presidente Vereador Vilson Paese; 
prestado o compromisso, declaro empossado o Sr. Paulino de Moura, e convido o mesmo 
para tomar o seu lugar nesse plenário, não antes de receber o nosso aperto de mão, nosso 
cumprimentos; convido o senhor secretário para fazer a leitura do expediente da presente 
reunião; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; expediente da presente reunião do dia 
27/07/2007:Of. 151/07 do executivo municipal, encaminha  projeto de lei n° 104/07, o qual 
inclui meta na lei municipal n° 6.256 – PPA 2006/2009. Of. 1027/07 da Casa Civil, acusa 
recebimento do OD 779/07. Of. 1000/07 da Casa Civil, acusa recebimento do OD 679/07. Of. 
039/07 da Fundescar, convida para abertura do campeonato de futebol Bom de bola. Of. 
013/07 do Centro Cívico, convidando para 185° aniversário da Independência do Brasil. Of. 
005/07 da Comdicacar, informa a respeito da revogação dos artigos da lei municipal 5.799/02 
E 6.562/07. Of. 2018/07 da Câmara dos Deputados acusando recebimento de OD 624/07. 
Convite da IBRAP para a realização de cursos do mês de setembro. Convite do IPAD, para 
seminário no mês de setembro. Convite do ESAFI para cursos no mês de setembro. Convite 
da ASCAM para XIX congresso dos servidores. Convite da Justiça Federal Subseção 
Judiciária de Carazinho e UPF, para ato de assinatura do convenio firmado entre as 
instituições. Convite da UVERGS, para o 22° Curso técnico de estudos jurídicos de 20 a 31 de 
agosto. Correspondência da Secretaria da saúde solicitando apoio para campanha de 
vacinação. Correspondência nomeando o ver. Jaime Fragoso para integrar a Comissão 
Permanente de Educação Cultura Saúde Meio Ambiente e Promoção social. Correspondência 
dos moradores dos bairros São Sebastião, Cantares e res. Planalto, comunicando uma 
manifestação em protesto à segurança do transito. 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. Correspondência que será lida na integra, da Paróquia Nossa Senhora da 
Glória Diocese de Passo Fundo, daqui de Carazinho,  endereçada ao Ilmo Sr. Vilson Paese 
Presidente da Câmara de Vereadores: Prezado Senhor A paróquia Nossa Senhora da Glória 
desta cidade de Carazinho, situada a rua Benjamim Constant, nº 92, bairro Glória, através do 
seu Pároco, PE. Pedro Osnório Gajardo, de seu conselho de assuntos econômicos, do 
conselho de pastoral, e demais movimentos e pastorais, vem por este meio solicitar um 
importantíssimo apoio por parte desta câmara municipal de vereadores, no sentido de que 
possamos ser contemplados com uma câmara de monitoramento eletrônico nas proximidades 
do endereço acima citado. Nossa solicitação embasa-se no sentido de que este local é de 
grande freqüência de veículos e pedestres, tanto no turno do dia quanto da noite, pois além da 
praça pública 1º de maio, do ambulatório municipal, do SENAI, localizam-se as proximidades 
as sedes de diversos sindicatos, a FANED – UNOPAR, estabelecimentos comerciais, a matriz 
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Nossa Senhora Da Glória e o pavilhão João Mareck, onde ocorrem grandes eventos sociais, 
esportivos e culturais. Este mesmo pavilhão tem sido alvo de inúmeros arrombamentos, como 
comprovamos através de três boletins decorrência em apenas oito dias, no mês de julho deste 
ano: Bo. 5199/2007; Bo. 1910243 e Bo. 5322/200. assim sendo, pároco e diretoria desta 
paróquia Na. Senhora Da Glória julgaram por bem buscar o apoio das autoridades 
competentes para que melhor possamos dar segurança às pessoas e estabelecimentos aqui 
localizados, inibindo e identificando os arrombadores que agem com tanta freqüência nesta 
área. Contando com a compreensão deste poder legislativo, colocamo-nos ao vosso inteiro 
dispor, dizendo também que esta preocupação revela nossa disposição em cooperar na 
segurança da população de carazinho e região, sendo que somente assim poderemos 
continuar com nosso trabalho de incentivo esportivo, social,  cultural  religioso para nossa 
população. Carazinho, 1º de gosto de 2007. Pe. Pedro Onório Cajardo - Pároco e Liziane 
Valejos – secretária da CAE;   Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao secretário que 
só cite o nome das empresas e declarações em anexo, que ratificam o pedido e colocam a 
preocupação com os assaltos;  Secretário Vereador Adroaldo De Carli; também em anexo, 
com o mesmo teor, correspondências dirigidas ao senhor presidente da Câmara Municipal 
Vereador Vilson Paese, da Srª Ângela Xavier, enfermeira, e também da enfermeira Adriana 
Xavier do ambulatório Municipal, da Secretária Municipal da Saúde, of. Nº 04, Marcus André 
Pizolotto, coordenador FANED; Sindicato dos trabalhadores nas industrias metalúrgicas 
mecânicas e de material elétrico de carazinho – RS, Luiz Sérgio A. Machado; Bo de diversas 
ocorrências na localidade; Sindicato dos trabalhadores nas industrias da construção e dos 
mobiliários de Carazinho RS, Olmiro Chaves de Oliveira; FIERGS – SENAI, Cláudio de Souza 
Della Méa, diretor; mais três boletins de ocorrência relatando furtos e Arrombamentos nas 
proximidades da paróquia da  Glória; seria isso senhor presidente; Presidente Vereador 
Vilson Paese; a seguir solicito ao secretário a leitura das indicações dos vereadores na noite 
de hoje; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; indicações apresentadas pelos senhores 
vereadores: 1823/997/07, que seja enviado oficio ao executivo municipal para que determine a 
secretaria de obras à realização das seguintes obras: recapeamento asfáltico, na rua Osilio 
Zolet; conserto   do calçamento da rua Itararé; conserto do calçamento da rua Eduardo Graeff; 
construção do meio fio da rua Aimorés, conserto do calçamento da rua Mato Grosso, conserto 
do calçamento da rua Goiás; limpeza da rua Vera Cruz; limpeza da ruas Ipanema, Gaspar 
Rodrigues, Antonio Andreis e Carlos Afonso Penz; patrolamento, cascalhamento e 
compactação da rua Siqueira Campos; Vereador Vilson Paese; 1824/998/07, Solicita para que 
a Secretaria de Obras realize trabalhos de limpeza, patrolamento, cascalhamento e de 
melhorias do escoamento das águas das chuvas em toda a extensão da Rua Pernambuco 
cruzamento com a Rua Sergipe localizada no Bairro Oriental. Solicitação dos moradores, 
motoristas e pedestres, Vereador Adroaldo De Carli; 1825/999/07, Solicita para que a 
Secretaria de Obras realize operação tapa buracos e de melhorias em toda em toda a 
extensão do trecho do asfalto e calçamento da Rua João Kraemer, Bairro Sommer. Solicitação 
dos moradores e motoristas, Vereador Adroaldo De Carli; 1826/1000/07, Solicita para que a 
Secretaria de Obras realize trabalho de patrolamento, cascalhamento e de melhorias do 
escoamento das águas das chuvas em toda a extensão da Rua Walter Fetzer com a Rua 
Minas Gerais localizadas no Bairro Oriental. Solicitação dos moradores, motoristas e 
pedestres, Vereador Adroaldo De Carli; 1827/1001/07, Solicita para que a Secretaria de Obras 
realize operação tapa buracos e de melhorias em toda em toda a extensão do trecho do 
asfalto da Rua Oniva de Moura Estery, Bairro Sommer, Vereador Adroaldo De Carli; 
1828/1002/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize operação tapa buracos e de 
melhorias em toda em toda a extensão do trecho do asfalto da Rua Braulino Lopes, Bairro 
Sommer. Solicitação dos moradores e motoristas, Vereador Adroaldo De Carli; 1829/1003/07, 
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Solicita para que a Secretaria de Obras realize operação tapa buracos e de melhorias em toda 
em toda a extensão do trecho do calçamento da Rua São Paulo, Bairro Oriental. Solicitação 
dos moradores e motoristas, Vereador Adroaldo De Carli; 1830/1004/07, Solicita para que a 
Secretaria de Obras realize operação tapa buracos e de melhorias em toda em toda a 
extensão do trecho do calçamento da Rua Mato Grosso, Bairro Oriental. Solicitação dos 
moradores e motoristas, Vereador Adroaldo De Carli; 1830/1005/07, Solicita para que a 
Secretaria de Obras realize trabalho de limpeza, recolhimentos de entulhos no passeio público 
atrás da Escola Ernesta Nunes localizado na Rua Minas Gerais, Bairro Oriental. Solicitação 
dos moradores e pedestres, Vereador Adroaldo De Carli; 1832/1006/07, Para que a Secretaria 
de obras realize a operação tapa buracos no calçamento da rua Monte Alegre no bairro 
Floresta, Vereador Josélio Guerra; 1835/1007/07, Para que a Secretaria de obras realize a 
operação tapa buracos em todo o calçamento da rua João Eduardo Kraemer no bairro 
Sommer, Vereador Josélio Guerra; 1834/1008/07, Para que a Secretaria de obras realize o 
patrolamento e cascalhamento no final da Avenida Pátria, ate a rua Monte Alegre no bairro 
Floresta, Vereador Josélio Guerra; 1835/1009/07, Para que a Secretaria de obras realize a 
operação tapa buracos na rua Padre B. Gusmão, a partir da rua Ipiranga ate o final da rua 
Padre B. Gusmão, no Bairro Fabio, Vereador Josélio Guerra; 1836/1010/07, Para que a 
Secretaria de Obras realize, com urgência, conserto no calçamento da rua Presidente João 
Goulart no bairro Boa Vista, Vereador Adroaldo De Carli; 1837/1011/07, O vereador abaixo 
assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio 
ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que providencie com imediata urgência a compra de 
materiais adequados para segurança dos servidores da Secretaria Municipal de Obras, tais 
como botas, luvas, máscaras e outros, pois fomos procurados pelos servidores que há um 
bom tempo vem solicitando a compra de materiais e equipamentos de segurança adequados 
para o trabalho que desenvolvem e não vem sendo atendidos. Reclamam de que 
constantemente tem que desenvolver funções sem utilizar nenhum equipamento acima 
descrito, estando sujeitos aos perigos causados por doenças, já que muitas vezes precisa 
fazer a limpeza de sangas, canalização de esgotos sem nenhuma precaução, o que é 
inadmissível. Segundo eles, o senhor Renato, funcionário da Secretaria Municipal de Obras, 
os comunicou de que o material e equipamentos solicitados não serão adquiridos pela 
secretaria e que os servidores teriam que trabalhar do mesmo jeito, querendo ou não. O 
mínimo que podemos oferecer aos nossos servidores municipais são condições adequadas 
para o desenvolvimento de suas funções, assim como todo trabalhador brasileiro tem direito, 
ou corre-se o risco de serem acionados judicialmente para que a situação seja regularizada, 
pois acreditamos que assim como nós, vereadores, os ilustríssimos doutores, representantes 
do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, não concordam com tal situação que coloca 
em risco a saúde dos trabalhadores; Vereador Felipe Sálvia; 1838/1012/07, Solicitando ao 
setor competente que com a maior brevidade possível, providencie melhorias na rua 
Presidente João Goulart, no Bairro Boa Vista, em virtude de que os moradores da referida via 
estão sendo notificados para realizarem a construção do passeio público em local onde o 
mesmo não existe adequadamente e muito embora estejam de acordo, há uma contradição, 
no sentido de que a rua encontra-se intransitável, cheia de buracos e ondulações ao longo de 
sua extensão, e se o município está cobrando a parte da qual os proprietários dos imóveis são 
os responsáveis, nada mais justo que cumpra também com a sua parte, mantendo as vias 
públicas no mínimo em bom estado de conservação. 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 ao setor competente, providencias urgentes quanto a melhorias 
na rua Presidente João Goulart, no Bairro Boa Vista, em virtude de que os moradores da 
referida via estão sendo notificados para realizarem a construção do passeio público em local 
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onde o mesmo não existe adequadamente e muito embora estejam de acordo, há uma 
contradição, no sentido de que a rua encontra-se intransitável, cheia de buracos e ondulações 
ao longo de sua extensão, e se o município está cobrando a parte da qual os proprietários dos 
imóveis são os responsáveis, nada mais justo que cumpra também com a sua parte, 
mantendo as vias públicas no mínimo em bom estado de conservação, ao menos transitáveis, 
pois as reclamações neste sentido são incessantes, as ruas de nosso município estão 
completamente abandonadas, intransitáveis, e o mínimo que podemos proporcionar ao nosso 
eleitor são ruas apropriadas, adequadas para o trânsito de veículos e pedestres, Vereador 
Felipe Sálvia; 1840/1014/07, Solicitando a Secretaria de Obras a realização de patrolamento, 
cascalhamento e compactação do final da Rua Leo Neuls, B. Alvorada, Vereador Jaime 
Fragoso; 1841/1015/07, Solicitando a Secretaria de Obras a reposição de tampa do bueiro 
localizada na Rua Afonso Pena esquina com a Rua Hilário Ribeiro, B. Broecker, Vereador 
Jaime Fragoso; 1842/1016/07, Solicitando a Secretaria de Obras a realização de melhorias no 
calçamento da Rua Machado de Assis, B. São João, Vereador Jaime Fragoso; 1843/1017/07, 
Solicitando ao setor competente a colocação de placas com informações alertando em relação  
ao Art. 184 do Código de Posturas do Município, nas  praças, principalmente naquelas que 
possuam grande concentração de crianças em  razão dos brinquedos recreativos instalados, 
Vereador Jaime Fragoso; 1844/1018/07, Solicitando a Secretaria de Obras a realização de 
operação tapa buracos na Rua Sen. Salgado Filho, B. São Jorge, Vereador Jaime Fragoso; 
1845/109/07, Solicitando a Secretaria de Obras a realização de patrolamento, cascalhamento 
e compactação da Rua Afonso Branda, B. Winckler, Vereador Jaime Fragoso; 1846/1020/07, 
Solicitando a Secretaria de Obras a realização de operação tapa buracos na Rua Pe. 
Gusmão, B. Hípica, Vereador Jaime Fragoso; 1847/1021/07, 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 ao setor competente, a recuperação de alguns 
trechos em péssimas condições de trafegabilidade de diversas vias dos Bairros Princesa e 
Aurora,  visto que transita por esses logradouros grande quantidade de veículos de pequeno e 
grande porte, inclusive o coletivo urbano. Solicitamos ainda que sejam realizados serviços de 
limpeza e conservação das laterais das vias, bem com bocas de lobo e terrenos baldios, pois 
temos recebido muitas reclamações dos moradores de que há um total descaso com relação a 
tais cuidados, deixando os referidos bairros com um aspecto de abandono; Vereador Felipe 
Sálvia; 1848/1022/07, Solicitando ao Executivo Municipal para que determine ao setor 
competente imediatos serviços de melhorias no calçamento da Rua Mato Grosso, no bairro 
Oriental, especialmente no trecho entre as ruas Travessa Oriental e Sergipe, pois é um trecho 
que encontra-se em péssimo estado de conservação, cheio de buracos, os veículos andam 
aos solavancos, é praticamente impossível transitar pelo local, é um caos, Vereador Felipe 
Sálvia; 1849/1023/07, Reitera por mais uma vez o pedido para que realize com máxima 
urgência a melhoria na Rua Antônio Pasin, Bairro Dileta; Vereador Cláudio Santos; 
1850/1024/07, Solicita à Secretaria de Obras para que efetue com urgência, melhorias na Rua 
Anália Weber, Bairro Sommer, Vereador Cláudio Santos; 1851/1025/07, Solicita ao Poder 
Executivo, para que determine ao setor competente, melhorias ao longo de todo calçamento 
da Rua Paissandu, Vereador Cláudio Santos; 1852/1026/07, 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 reparos na pavimentação asfáltica da rua General Cassal Martins, no bairro São Pedro. 
Pois a referida rua encontra-se com vários buracos; para que determine a Secretaria de Obras 
que execute trabalhos de  reparos no calçamento da rua Ipiranga próximo a Escola CAIC, no 
bairro Pádua. Pois a rua esta com buracos que dificultam o tráfego de veículos; para que 
determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de  reparos em todas as ruas do 
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bairro Dileta. Esta é uma reivindicação dos moradores que estão revoltados com o abandono 
em que se encontra o bairro; para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos 
de reparos em todas as ruas do bairro Cantares. Pois as ruas encontram-se em péssimo 
estado; para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de  patrolamento, 
cascalhamento, compactação e limpeza da rua Uruguaiana, no bairro Santa Terezinha. Esta é 
uma reivindicação dos moradores; 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  reparos no calçamento da rua Coroados, no bairro Princesa. 
Pois a rua encontra-se intrafegável devido à quantidade de buracos existentes; Vereador Luiz 
Leite; seriam essas as indicações apresentadas pelos senhores vereadores para a presente 
reunião; Presidente Vereador Vilson Paese; a seguir solicito ao secretário que faça a leitura 
dos requerimentos que foram apresentados na noite de hoje; Secretário Vereador Adroaldo 
De Carli; requerimentos: 1853/254/07, oficiado votos de profundo pesar a famílias da Senhora 
Geni Barreto da Silva, pelo seu falecimento ocorrido no dia 22 de agosto d 2007. Vereador 
Vilson Paese; 1854/255/07, 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  em todas as lâmpadas dos postes do cruzamento da rua  Barão de 
Antonia com a rua Venâncio Aires, para que seja feita a troca das lâmpadas queimadas e 
colocação de lâmpadas mais potentes neste local. 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 desta localidade; Vereador 
Adroaldo De Carli; 1855/256/07, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que 
depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao 
representante da Vivo no RS, que é controlada pelos Grupos Portugal Telecom e Telefônica 
Móviles, solicitando que seja estudada a possibilidade de instalação de uma antena da VIVO 
na localidade de Pinheiro Marcado, que pertence ao nosso município, pois o sinal atualmente 
é muito fraco, na maioria das vezes os aparelhos encontram-se fora da área de cobertura, e 
quando há sinal as ligações completadas são através da área 55, sendo q a nossa área é a 
54. Este é um pedido que nos foi feito pelos moradores do local e das proximidades, que 
encontram dificuldades em fazer ligações através dos celulares da VIVO, que são a grande 
maioria. Acreditamos que a operadora tomará as providencias necessárias para solucionar o 
problema de seus clientes, instalando no local, uma antena para que o sinal seja permanente, 
Vereador Felipe Sálvia; 1856/257/07, O vereador abaixo assinado solicita que após lido em 
plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado ofício ao Executivo Municipal, 
solicitando que seja informada a esta casa qual o critério utilizado na contratação da 
instituição financeira para prestação de serviços bancários deste município por 60 meses para 
determinar a pedida no valor de R$ 1.451.000,00 (Um milhão, quatrocentos e cinqüenta e um 
mil reais), sendo que outros municípios no mesmo procedimento obtiveram valores superiores 
ao do município de Carazinho. Conforme divulgado pelo Jornal Correio do Povo no dia 22 de 
agosto de 2007 página 02, Viamão com custo mensal por funcionário de R$ 32,00 (Trinta e 
dois reais), São Borja com custo mensal de R$ 40,02 (Quarenta reais e dois centavos) e 
Carazinho ficando bem abaixo, com custo mensal, para a instituição financeira, por funcionário 
aproximadamente de R$ 22,85 (Vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos) totalizando os 
R$ 1.451.000,00 (Um milhão, quatrocentos e cinqüenta e um mil reais). Justificativa: Justifica-
se o referido pedido de informação, pelo fato das notícias divulgadas pela imprensa regional, 
em face de que outros municípios pelo mesmo sistema de oferta de instituição financeira, 
onde conseguiram valores superiores do que nosso município. Onde verifica-se que o 
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Administrador do nosso município não obteve valores superiores da média dos demais 
municípios, com isso Carazinho deixou de arrecadar com esta negociação mais de R$ 
1.000.000,00 (Um milhão de reais) tomando como exemplo o município de São Borja  que 
negociou a sua folha no valor de R$ 3.900.000,00 (Três milhões e novecentos mil reais).  
Vereador Adroaldo De Carli; seriam esses os requerimentos apresentados pelos senhores 
vereadores para a reunião de hoje senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; 
solicito ao secretário que faça a leitura das moções; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; 
moções: 1857/387/07, oficio de cumprimentos ao Professor Waner Sanches Barreto; Vereador 
Vilson Paese; 158/388/07, oficio de cumprimentos ao atuante deputado Estadual do PDT, 
Gilmar Sossela, Vereador Vilson Paese; 1859/389/07, oficio parabenizando a equipe de bocha 
da TW Transportes, Vereador Vilson Paese; 1860/39/07, Os Vereadores abaixo assinado, 
solicitam na forma regimental, que após submetido  ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício parabenizando a COTRIJAL – Cooperativa Agropecuária e Industrial, na pessoa  do 
Senhor Presidente da Cotrijal e Conselheiro da Cooperativa Central Oeste Catarinense - 
Aurora, Nei César  Mânica, pela organização da reunião realizada  no dia 21 de agosto de 
2007 no Hotel Plaza Sul, em Carazinho, com a direção e os conselheiros da Cooperativa 
Central Oeste Catarinense – Aurora, a Cotrijal, com o apoio das coirmãs Cotrisal, Cotrisoja e 
Cotribá, dos municípios e do governo estadual, apresentou as potencialidades da região para 
assumir tal empreendimento. A proposta é de que a indústria seja instalada em Carazinho, 
município que reúne todas as condições técnicas e ambientais exigidas no projeto. O 
presidente da Cotrijal, Nei César Mânica, salienta ainda, que o seu trabalho foi realizado nas 
principais reivindicações e necessidades da Aurora Alimentos. Revelando ter solicitado como 
conselheiro há pelo menos três anos que no primeiro investimento no setor de aves fosse 
dada prioridade para o Rio Grande do Sul. Em sua apresentação salienta que a região é 
privilegiada em logística, em capacidade de mão-de-obra e em disponibilidade de matéria-
prima. Mostrando detalhadamente com números e projeções a importância de cada item e 
ressaltou que milhares de pequenos produtores serão beneficiados, de acordo com o que 
busca o cooperativismo. E conforme a apresentação feita pelos conselheiros da Cooperativa 
Central Oeste Catarinense – Aurora, a disputa por uma unidade envolve as cidades de 
Canoinhas (SC), Carazinho (RS), Clevelândia (PR) e Campo Grande (MT). O investimento 
será de R$ 257 milhões de reais em uma estrutura que envolve frigorífico, fábrica de rações, 
armazenagem, incubatório, dentre outros itens. A idéia é abater pelo menos 300 mil aves por 
dia no município escolhido, destinado a produção em 64% para o mercado externo e 36% 
para o mercado interno. A previsão de faturamento da unidade é de cerca de R$ 379 milhões 
de reais por ano, envolvendo a geração de 2.847 empregos diretos R$ 790 milhões de reais 
de circulação na região por ano. A Cooperativa Central Oeste Catarinense – Aurora, sendo um 
dos maiores grupos agroindustriais do país especializados em carnes. Com sede Chapecó, 
ela reúne 17 cooperativas singulares que representam 77,5 mil produtores rurais. A empresa 
oferece mais de 700 produtos, entre carne de aves e suínos, lácteos e pizzas, possuindo mais 
de 45 mil clientes mais de 10 mil colaboradores. A Cotrijal tem se mostrado como a melhor 
maneira de organizar a atividade econômica agropecuária, pois através dela, o agricultor 
consegue conhecer o funcionamento dos mercados, ganhar poder de negociação e formar 
preços competitivos. Presidente da Cotrijal e Conselheiro da Cooperativa Central Oeste 
Catarinense – Aurora, Senhor Nei César Mânica,  o parabenizamos pela sua visão de futuro e 
pelo crescimento e desenvolvimento da região; Vereador Adroaldo De Carli e Vereador Josélio 
Guerra; 1861/391/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Carazinho – CDL na pessoa do Sr. Paulo Zanferrari – presidente da 
CDL, pelo lançamento da Segunda Edição da Semana Espetacular realizada no dia 23 de 
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agosto de 2007 nas dependências do Palácio do Comércio de Carazinho. Semana 
Espetacular que acontece de 01 a 08 de setembro de 2007 envolvendo todos os setores do 
comércio, além de serviços como restaurantes, imóveis e até instituições bancárias. Visando 
motivar tanto lojistas, quanto consumidores em uma época que geralmente é considerada de 
entressafra no setor de varejo. Desejamos a diretoria e demais colaboradores sucesso a 
todos; Vereador Adroaldo De Carli; 1862/392/07, O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício 
parabenizando a  Justiça Federal de Carazinho, na pessoa dos Excelentíssimos Srs. Drs. 
Norton Luís Benites e Felipe Veit Leal pela realização da audiência pública no dia 24 de 
agosto de 2007 nas dependências da Câmara Municipal de Carazinho. Audiência pública que 
teve como finalidade, fortalecer a mobilização das lideranças e entidades, em torno da 
instalação de uma 2ª Vara Federal para Carazinho, pois com ela duplicaria a estrutura da 
Justiça Federal no município e região e com isso tendo-se mais juízes, servidores para agilizar 
os processos de uma forma bem mais rápida. Desejamos a direção e demais colaboradores 
sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 1863/393/07, O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que depois de submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício parabenizando o Senhor Cândido Subtil, pela exposição de chaveiros, canetas, 
cartões postais e selos, que esta sendo realizada na agencia dos correios em nossa cidade, 
Vereador Josélio Guerra; 1864/394/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que depois de submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício 
parabenizando a equipe TW-Transportes juntamente com o Sr. Milton Schimitz e Amélio 
Sonaglio, Roberto Martins, Emerson Scheneider, pela conquista do título de Campeão 
Municipal de dupla, Torneio de Bocha realizado pela Liga Carazinhense de Bocha, Vereador 
Josélio Guerra; 1865/395/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
depois de submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a equipe 
Madeireira Laranjal juntamente com o Sr. Higino da Rosa, Ernane Oliveira, Daniel Leirias, pela 
conquista do título de Vice-Campeão Municipal de dupla do Torneio de Bocha realizado pela 
Liga Carazinhense de Bocha, Vereador Josélio Guerra; 1866/396/07, O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido ao plenário para aprovação, 
seja enviado ofício parabenizando O Colégio Notre Dame Aparecida juntamente com os seus 
educadores, pelo trabalho realizado no Parapan Notre Dame Aparecida, Vereador Josélio 
Guerra; 1867/397/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o Sr. Alan Mafalda 
pelo  2º lugar em KATA e 3º lugar em  KUMITE, queremos parabeniza-lo pela excelente 
apresentação na 25ª Copa Estadual de Karate Dô JKA, juntamente com o seu instrutor Julio 
Tadeu Rocha, Vereador Josélio Guerra; 1868/398/07, Ofício  de congratulações  à jovem 
DEISE PADOAN,  por sua formatura no  Curso Normal do Instituto Educacional Nossa 
Senhora da Glória, em cerimônia realizada no dia 25 do corrente no Salão Nobre do referido 
educandário. Deise,  parabéns por sua conquista, desejamos pleno êxito nessa nova 
caminhada e muito sucesso em sua vida, Vereador Jaime Fragoso; 1869/399/07, O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, 
seja enviado ofício parabenizando a jovem Francieli Silva, nova presidente da Juventude do  
PSDB extensivo aos demais membros da Executiva, pela eleição ocorrida no dia 24 do 
corrente. Desejando pleno êxito nas execuções dos trabalhos desta importante agremiação 
partidária, Vereador Cláudio Santos; 1870/400/07, O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício 
parabenizando o senhor Alexandre Goellner, novo presidente do PSDB, extensivo aos demais 
membros da Executiva pela eleição ocorrida no dia 24 do corrente. Desejando pleno êxito nas 
execuções dos trabalhos desta importante agremiação partidária; Vereador Cláudio Santos; 
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1871/401/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido 
ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a senhora Noemi Jacob Muller, 
nova presidente do PSDB Mulher, extensivo aos demais membros da Executiva, pela eleição 
ocorrida no dia 24 do corrente. Desejando pleno êxito nas execuções dos trabalhos desta 
importante agremiação partidária, Vereador Cláudio Santos;  1872/402/07, enviado oficio 
parabenizando o jovem Vlademir Monteiro; Vereador Vilson Paese;  Presidente Vereador 
Vilson Paese; gostaria de registrar a presença na reunião ordinária na noite de hoje do nosso 
amigo, ex-funcionário dessa casa Jarbas Rezende, da sua esposa Ivania, professor Clóvis 
Nascimento, do Luis Hunrat, Dr. Vilson Moreira, nosso suplente de vereador hoje na casa, que 
já assumiu várias vezes o nosso amigo Marcos, também registrar a presença da Ana Maria, 
representando a rádio Gazeta, Serginho, Diário da Manhã, nossos queridos funcionários da 
casa, Almiro Silveira, também do Marcos de Oliveira, Marcos Pádua, nosso amigo Portilho, 
sejam todos bem vindos, pergunto aos nobres pares se nós faremos o intervalo ou se 
preferem, então solicito que algum vereador faça o pedido para que seja suprimido, Vereador 
Jaime Fragoso; Vereador Jaime Fragoso; presidente eu solicito suprimir o intervalo e passe 
em seguida para o grande expediente; Presidente Vereador Vilson Paese; todas bancadas 
de acordo? Então está suprimido o intervalo regimental, com a vacância do segundo 
secretário da mesa, nós teremos que fazer uma nova eleição para essa função, eu pergunto, 
eu sei que o Vereador Cláudio Santos é candidato ao cargo de segundo secretário da mesa, 
eu pergunto se tem mais algum candidato que queira concorrer à função? Se não há, vamos 
fazer por aclamação, não há necessidade de fazer a votação, mas vamos perguntar as 
bancadas, para que fique registrado em ata, eu solicito a bancada do PSDB a indicação do 
nome para segundo secretário; Vereador Jaime Fragoso; de acordo presidente; Presidente 
Vereador Vilson Paese; bancada do PMDB; Vereador Josélio Guerra; senhor presidente o 
PMDB apóia; Presidente Vereador Vilson Paese; bancada do PDT; Vereador Luiz Leite; da 
mesma forma senhor presidente;  Presidente Vereador Vilson Paese; bancada do PTB;  
Vereador Antonio Azir; apoiamos a indicação senhor presidente; Presidente Vereador 
Vilson Paese; com a concordância das quatro bancadas, quero parabenizar ao segundo 
secretário Vereador Cláudio Santos, que por unanimidade dessa casa está eleito, para usar a 
tribuna a primeira bancada que terá direito é a bancada do PTB e nesse instante temos o 
prazer de passar a palavra ao Vereador Paulino de Moura, o Vereador Paulino de Moura terá 
um tempo de sete minutos mas como vossa excelência está hoje assumindo a presidência 
será complacente se vossa excelência precisar de mais alguns minutos; Vereador Paulino de 
Moura; senhor presidente, senhores vereadores, demais comunidade que nos prestigia na 
noite de hoje, a imprensa através da rádio Gazeta, rádio e jornal diário da manhã, meu 
presidente do PTB, com muita honra, Vilson Moreira, meu suplente de vereador Marcos 
Soares, demais pessoas, presidente é com muita alegria, com muita felicidade que retorno a 
essa casa deixando claro em todas as minhas intervenções junto à imprensa escrita e falada, 
que com o coração cortado, porque estou a substituir um membro desta casa, um vereador 
que muito lutou por esta casa, muito trabalhou por esta casa, mas a lei da física é isto, nós 
temos que assumir este cargo, devemos assumir este cargo, e honrar as 773 pessoas que 
acreditaram nesse projeto, acreditaram nessa pessoa, no Vereador Paulino de Moura, Papai 
Noel, e quero dizer com muita, muita alegria, que eu tentarei sim, fazer o melhor como sempre 
fiz no Poder Legislativo, muitos estão preocupados, qual será a atuação do Vereador Paulino 
de Moura na casa, eu quero deixar claro que a atuação do Vereador Paulino de Moura vai ser 
baseada no seu partido, o PTB tem compromisso com a administração municipal hoje, sim, 
Vereador Paulino de Moura vai seguir as normativas que o PTB assumiu junto à administração 
Municipal, porque não foi ele que assumiu, foi o PTB com a concordância dele, o PTB 
assumiu e o Vereador Paulino de Moura então, primeiro suplente de vereador, concordou com 
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isso, no momento que foi chamado como partidário, mas também, um mandato de vereador, 
da minha posse hoje, eu também terei a liberdade de tomar ações, atitudes como legislador, 
como fiscalizador, como sempre fui, e fazer uma rápida situação quanto a minha posição hoje 
e quando me elegi vereador pela primeira vez, e aí vocês vão entender que realmente hoje,  
com um pouquinho mais de prudência, com um pouquinho mais de calma, eu vou ter razão no 
que eu vou falar, porque quem me disse isso não foi a minha mãe, não foi o meu pai, não foi 
os meus irmãos, não foi ninguém, foram às urnas, as urnas falaram em todas as minhas 
eleições, como eu devo proceder em prol da minha comunidade, em prol daquelas pessoas 
menos favorecidas, primeira eleição com o saudoso, eterno e querido Iron, governo, 992 
votos, segunda eleição, governo, com meu amigo Ailton Magalhães, ao qual com muito 
orgulho, com muita dedicação eu fui líder do governo por quase quatro anos, 986 votos, 
governo, 3º mandato como oposição, e quero dizer com toda sinceridade, com todo orgulho, 
que tenho certeza que dos três mandatos, no segundo mandato foi o que eu melhor trabalhei 
como legislador, e fiscalizador, porque eu fiz dessa tribuna, fiz várias denuncias com o 
embasamento, com justificativa e com as coisas acontecendo eu fiz com certeza o melhor 
trabalho como legislador e como vereador, e a urna foi cruel comigo, disse o seguinte: 
Vereador Paulino de Moura, nós te queremos lá sim, que você vá lá e cobre do executivo, 
cobre das instituições, mas que você também nos ajude a resolver o problema da rua, 
calçamento, o problema da tubulação, o problema do esgoto, a urna disse isso, não foi 
ninguém que me disse isso, então eu estou dizendo aqui nesta tribuna para as pessoas que 
hora estão me ouvindo, eu vou exercer esse mandato, que na verdade esse mandato é do 
Vereador Paulo Silva, e que eu estou a substituí-lo, e farei o trabalho mas eu também vou 
ouvir as urnas e agora vai chegar o momento que eu vou deixar claro, conforme fui governo, 
não deixava passar um pedido de informação, que era o estilo do Vereador Paulino de Moura 
então líder do governo,  como oposição não passava nenhum pedido de informação que o 
vereador fazia como oposição, o que eu vou fazer então assumindo agora? Eu vou fazer um 
equilíbrio, um equilíbrio na votação dos pedidos de informação, estou deixando claro em cima 
dos pedidos de informação porque a minha posição partidária eu já deixei clara, mas a minha 
posição como legislador ela será minha, exclusivamente minha, eu vou trabalhar em cima de 
todos os pedidos de informação, analisá-los, porque eu tenho a experiência, como oposição e 
como situação, e votarei esses pedidos conforme for o entendimento meu como vereador, eu 
quero dar um abraço na minha irmã, que hoje está aqui a me prestigiar, é uma pessoa que 
não tem envolvimento político nenhum, mas me ajudou muito na minha campanha eu te 
agradeço de coração por tudo que vocês fizeram por mim, a comunidade, o povo e a justiça 
divina me recoloca aqui nessa Câmara, eu quero dizer para ti Marcos, que sempre  quando 
possível, eu gostaria de que os suplentes assumissem, porque esse mandato é de todos 
agora, esse um ano e quatro meses que falta não é só do Vereador Paulino de Moura é de 
todos os suplentes que ajudaram os dois vereadores a se eleger, tem esse compromisso 
comigo e eu tenho com vocês e com o partido de fazer isso, eu gostaria de agradecer, de 
dizer a população de Carazinho, as pessoas que estão a nos prestigiar, ao meu amigo Jarbas, 
a sua esposa Vânia, o professor Clóvis, o Luiz, o Teixeira, o Perci, as demais pessoas que 
estão nesse plenário, eu quero agradecer, porque não foram só os 773 que me prestigiaram, 
aquelas pessoas que torceram por mim, mesmo não votando em mim, gostariam que eu 
desse continuidade a esse trabalho, então eu agradeço, aos servidores da casa, porque sem 
vocês servidores, a casa, não funciona, e a casa está mudada, a casa tem bastante pessoas 
novas, concursadas, então eu quero deixar um abraço fraterno, desejar um bom trabalho a 
vocês, dizer a imprensa escrita e falada que eu estarei aqui sim como legislador, respeitando 
a sigla do meu partido, mas ficarei sim, fiscalizando, cobrando o que não está errado, e eu 
aprendi que muitas coisas que você gostaria que de resolvesse, se você ia até o gabinete, até 
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o secretário, até as pessoas que de direito tem, muitas vezes você consegue lograr êxito e 
conquistar as reivindicações que você deseja, quero agradecer, dizer que fico feliz, Vereador 
Vilson Paese, porque eu tenho na vossa pessoa um espelho, eu sempre disse isso na tribuna 
dessa casa, uma pessoa que não ganha um mandato, e continua trabalhando quatro anos 
gratuitamente trabalhando para a comunidade, merece, deveria e está hoje na casa do povo, 
e comandando a essa casa, então esse sentimento se o senhor buscar nos anais da casa, eu 
já deixei expressado por diversas vezes, porque se acontecesse comigo, eu não faria isso, eu 
não faria porque eu me sentiria frustrado, mas o senhor não, foi guerreiro, foi lutador, e hoje 
está aqui, então quero em nome do poder legislativo, em nome da sua presidência, que vou 
ainda pegá-la por alguns meses, que o senhor tenha sucesso nesse trabalho, muito obrigado 
a todos e uma boa noite; Presidente Vereador Vilson Paese; próximo vereador, Vereador 
Antonio Azir, bancada do PTB; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores 
vereadores, as pessoas que assistem a reunião nesta casa, Teixeira, Perci, companheiro de 
PTB, ao Jarbas, à Vânia, ao professor Clóvis, o Luiz, nosso presidente do partido Dr. Vilson 
Moreira, Marcos Soares, enfim todos os presentes a nossa saudação, também uma saudação 
especial à imprensa que se faz presente, através do Sergio Cornelius e do Tio Pisca, apesar 
de ser um assunto que não gostaríamos de comentar, não podemos deixar de fazer pelo 
menos um pequeno registro, da situação que esta casa viveu na ultima reunião, quando 
tivemos a baixa de um companheiro, não somente de um partido, mas de um companheiro do 
Poder Legislativo, e foi um fato que entristeceu a todos, inclusive naquela oportunidade, 
independentemente das discussões, dos debates, das cores partidárias, está casa é também 
uma grande família, infelizmente perdemos o Vereador Paulo Silva nessa legislatura, um 
vereador que sempre foi muito atuante, um vereador que sempre teve o respaldo popular com 
excelente votação, mas é uma decisão da justiça onde nada nos coube a fazer se não o 
presidente acatar essa decisão, mas quero dizer a comunidade de Carazinho, que no mesmo 
momento que perdemos um grande vereador, ganhamos outro grande vereador, Vereador 
Paulino de Moura, por duas legislaturas lutou bravamente pela comunidade de Carazinho, 
principalmente pelas pessoas mais carentes, pelas pessoas que necessitam muito do 
trabalho, não só como legislador, mas sim de alguém que lhes receba, que lhe de ouvidos, e 
que ao mesmo tempo busque soluções, busque resultados para os seus problemas, Vereador 
Paulino de Moura na legislatura anterior, quando fui presidente e ele secretário, e todos os 
vereadores daquela época são testemunhas, era um vereador que agendava as audiências 
em Porto Alegre onde nós buscamos diversas soluções para o nosso município, com todos os 
vereadores daquela época, nunca agimos sozinhos, mas o Vereador Paulino de Moura 
sempre foi alguém que abriu as portas, alguém que ligava, telefonava, e nenhuma audiência 
nós voltamos sem resultados, ensino médio para o marques de caravelas, para a escola Paulo 
Frontin, trevo do baixinho, lombada eletrônica da Ulbra, defensores públicos, médico do IML, 
mais contingente para a brigada militar, a instalação, reativação da policia regional que estava 
desativada na época, entre outras muitas conquistas que esse vereador sempre esteve 
presente, então parabéns ao Vereador Paulino de Moura, com certeza continuará naquele 
trabalho que sabe fazer, quem ganha com isso, com certeza é o Poder Legislativo e também o 
povo de Carazinho, também não poderíamos deixar de registrar dois momentos 
importantíssimos que aconteceram na semana passada, uma delas nos encheu de orgulho, 
de esperança e a certeza de que o nosso futuro será melhor, foi quando estivemos presentes 
na apresentação dos projetos da proposta para a empresa aurora que tem grandes 
possibilidades de vir para Carazinho, gerando três mil empregos diretos, que certamente 
mudará o perfil econômico de nosso município, da nossa região, lá nós acompanhamos um 
trabalho que certamente demandou, muito esforço, muita capacitação e muita competência 
para realizar, eu me senti orgulhoso de ser um carazinhense naquele momento, e de 
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pertencer a essa região, com grandes potenciais, onde se colocou aqui, a melhor produção na 
agricultura, onde se demonstrou a nossa condição de fornecer mão de obra qualificada, a 
nossa condição de pólo regional, a nossa condição de termos um aeroporto, de termos 
ferrovias, de termos rodovias, enfim, todas as condições para receber uma grande empresa e 
competir com qualquer outro município ou outros estados brasileiros, quero deixar aqui o meu 
muito obrigado, foi esta expressão que usei ao Senhor Nei Manica, presidente da Cotrijal e 
presidente da Aurora na ultima terça-feira, muito obrigado pelo que está fazendo pelo nosso 
município, lutando e quem esteve lá presenciou o arrojo, a determinação do Nei Mânica de 
trazer para Carazinho a empresa Aurora, também não podemos deixar de reconhecer o 
grande trabalho que o poder público Municipal, através de seu executivo realizou, em silencio, 
porque a disputa é muito grande, apresentou um projeto convincente, sério e que certamente 
será exeqüível, também o governo do estado através do secretário Nelson Proença, fez  uma 
excelente manifestação de apoio por parte do governo estadual a essa nove empresa caso 
venha escolher Carazinho para se instalar, rapidamente também quero parabenizar esta casa 
em nome do nosso presidente Vilson Paese, pela audiência pública realizada na ultima sexta-
feira à tarde, onde reuniu diversas entidades, diversos representantes somando esforços junto 
à justiça federal,  a justiça estadual, ao ministério público federal, ao ministério publico 
estadual, para que nós também possamos trazer para Carazinho a segunda vara federal, a 
defensoria, a procuradoria estadual do INSS, o ministério público federal, porque isso ira 
agilizar os processos das pessoas que ingressam na justiça federal, principalmente aqueles 
contra o INSS, pessoas que ingressam com revisão de aposentadoria, com solicitação de 
aposentadoria, então isso além de fazer circular, mais recursos em nosso município, irá 
beneficiar em muito aquelas pessoas, aqueles que trabalharam a vida inteira e hoje muitas 
vezes necessitam da justiça, necessitam de agilidade, para ter uma decisão favorável aos 
seus vencimentos através da aposentadoria, não poderíamos deixar, senhor presidente, 
reconhecer o sue esforço e a sua liderança nessa empreitada, certamente será muito 
importante para que Carazinho também tenha concretizado nessa área a vinda desses 
importantes órgãos a nossa cidade, a todos nosso abraço e nosso muito obrigado, Presidente 
Vereador Vilson Paese; próximo vereador para fazer uso da palavra, Vereador Jaime 
Fragoso da bancada do PSDB; Vereador Jaime Fragoso; senhor presidente, colegas 
vereadores, imprensa falada e escrita, amigos que se encontram na casa do povo, em 
especial meu amigo Jarbas, Ivania e em nome deles eu cumprimento a todos, primeiramente 
eu quero saudar o novo colega, Vereador Paulino de Moura, dar as boas vindas a ele que está 
chegando nesta noite, explanou muito bem seu trabalho e é claro que ele deseja a melhoria 
de Carazinho, em primeiro lugar e dizer que eu estou à disposição em nome da coletividade, 
do que precisar desse colega novo, estarei sempre à disposição, senhor presidente nessa 
noite entrei com várias solicitações de melhorias na nossa cidade, tais como, melhorias para o 
calçamento da rua Machado de Assis, bairro São João, operação tapa buracos na rua 
Senador Salgado Filho, bairro são Jorge, padre Gusmão e Bairro Hípica, colocação de tampa 
de bueiro localizada na rua Xavantes, esquina com a rua Tamoios, bairro conceição, na 
Afonso pena, esquina com a rua Hilário Ribeiro, patrolamento, cascalhamento e compactação 
para as ruas Afonso Branda, Bairro  Winckler e final da rua Leonel bairro alvorada, mais o que 
eu quero mais enfatizar é sobre a solicitação de colocação de placas com informação 
alertando em relação ao artigo 184 do código de posturas do município nas praças, 
principalmente naquelas que possuem grande concentração de crianças em razão dos 
brinquedos recreativos instalados, o art. 184 diz: é proibido conduzir nas vias públicas e outros 
logradouros cães que não estejam convenientemente presos e com as focinheiras, sob pena 
de multa e ressarcimento de danos que causarem, e no parágrafo 4º a multa diz que é de R$ 
180,00 dobrado no caso de reincidência podendo o animal, ser apreendido pelo poder público, 
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presenciamos diariamente pessoas passeando com seus cães, apenas com coleiras, o que 
causa insegurança para outras pessoas, pois muitos são os casos de ataques de cães a 
crianças, adultos, idosos, tendo muitos deles atacados seus próprios donos, imagine o que 
não fariam com estranhos, na capital do estado são atendidos em média cinco casos por dia, 
e aqueles que acontecem no interior que muitas vezes não são divulgados, é necessário à 
conscientização, para que não viemos a chorar depois, pois fatos e ataques de cães não 
acontecem só em São Paulo, Porto Alegre, pode acontecer em qualquer lugar e Carazinho 
não é imune, eu busquei no site, muitas coisas referente a ataques de cães, mas diz, 
cãosultoria jurídica, não existem mais maus cães, existem maus donos, e aqui diz uma coisa 
que me levou a ler várias vezes, tenha em mente que um cão de guarda sem controle ou 
treinamento equivale um revolver na mão de um chipanzé que ira atirar para todos os lados e 
as conseqüências serão desastrosas, um cão, principalmente esses que a gente sabe que 
ataca várias pessoas, ele pode atacara até o dono, muitas pessoas não sabem depois em 
caso jurídico o que pode acontecer, é ele que vai ter que pagar desde hospital, mas também 
quero me reportar sobre a audiência, eu e o colega Presidente Vereador Vilson Paese 
estaremos nessa quarta feira uma audiência com o diretor geral do DAER, Alberto Cunha, 
representando a casa, e também três bairros, que é o bairro São Sebastião, o residencial 
Cantares, e o residencial Planalto, na RS 142, a gente sabe que é muito deficitária, não tem 
acostamento, e principalmente nós entrar nesses bairros, não tem lombada não tem faixa de 
segurança, e muitas pessoas já se acidentaram, foram atropelados, inclusive até o presidente 
do Bairro São Sebastião, o filho dele foi atropelado, hoje está com o ombro que não pode 
carregar mais peso, tem um parafuso, então tentar buscar junto ao diretor geral do DAER, 
uma solução, sabemos que vários vereadores, por vários anos já estiveram no DAER, até 
projeto já tem de trevo no bairro São Sebastião, sempre vão fazer fica por isso mesmo, 
também participei das duas audiências publicas e fiquei muito satisfeito de ver as lideranças 
de carazinho se interessando e tentando ajudar de todas as maneiras possíveis, Aurora, 
também a segunda vara federal, a gente viu e gostou porque a audiência pública da segunda 
vara federal, a principio eu pensava que não dava quase ninguém, mas me surpreendeu, 
várias lideranças buscando, falando, e se comprometendo em poder ajudar, a comissão 
praticamente formada, vai ter que ser contratado se tiver que ir a Porto Alegre um 
microônibus,  para poder ir até lá, para buscar a segunda vara criminal, então senhor 
presidente, é com imensa satisfação que eu volto a dizer, claro que como o Azir falou, mas 
sabe-se que tudo acontece na vida da gente, talvez seja para melhor, ou para buscar alguma 
coisa, mas sei que o Paulino, não participei de nenhum mandato dele, mas sei que a atuação 
dele é relevante, e sei que Carazinho também vai ganhar com isso, seria isso senhor 
presidente, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; próximo vereador para usar 
a tribuna, vereador da bancada do PSDB, João Alberi Mafalda; Vereador João Mafalda; 
senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, especial agradecimento pela 
presença da minha colega Vânia, está presente nesta casa nos prestigiando, o Jarbas e a sua 
esposa,  primeiramente quero fazer um agradecimento a uma moção do meu colega Vereador 
Déio, ele fez uma moção parabenizando o segundo lugar da luta Katary, e o 3º lugar no comitê 
luta que foi realizado em Nova Bassano, na semana retrasada, e essa pessoa que ele fez a 
moção é meu filho, muito obrigado, eu não poderia deixar de manifestar também a respeito da 
perda do mandato do nosso colega Paulo Silva, vereador que por muitos anos fez um bom 
trabalho nesta casa, e onde com ele nós também aprendemos muita coisa, e com certeza vai 
fazer muita falta, pela sua dedicação, pelo seu conhecimento, enfim, se por um lado perdemos 
um colega com uma expressiva importância para o legislativo, por outro lado ganhamos a 
presença do nosso grande amigo Paulino de Moura, que tem um currículo excelente, pois tive 
oportunidade de trabalhar com ambos e o Paulino de Moura demonstrou também, ser um 
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vereador bastante ativo, junto a nossa comunidade, parabéns e tenho certeza que vai se 
sentir em casa novamente, mas eu não poderia deixar de me manifesta, deixar de passar em 
branco, a respeito desta empresa Aurora, que trabalha com laticínios, e o abate de aves, a 
gente participou do almoço, da reunião que teve, a apresentação, lá no hotel Plaza, onde 
alguns colegas que se faziam presentes, onde isso tem um valor de muita importância não só 
para Carazinho mas para toda a região, uma área que atinge 150 Km ao redor de Carazinho, 
eu confesso que estou bastante otimista com a vinda desta empresa, o que representa 3.000 
empregos, não é brincadeira, a nossa maior empresa que se tem conhecimento aqui na nossa 
região é a Stara de Não me toque, parece que tem 800 funcionários, agora vejam a grandeza, 
3.000 empregos diretos, explanavam lá os conselheiros da Aurora, são entre seis e o 
presidente, essa empresa necessitava de 60 hectares de terra para se instalar em Carazinho, 
está área já foi feita uma pesquisa aqui na região e tem condições de se instalar aqui próximo 
ao parque da várzea, mas enfim o empenho do executivo Municipal, através do prefeito 
Alexandre, da sua comitiva, o empenho do governo do estado, se fazendo presente o 
deputado federal e hoje do desenvolvimento Nelson Proença, onde o mesmo fez um 
pronunciamento forte, propondo já a liberação de cento e cinqüenta milhões para os pequenos 
agricultores, para financiamento de aviários, se propôs também a fazer parceria com o 
município no asfaltamento de toda infra-estrutura que essa empresa precisa, mas também, um 
apoio de muita importância que eu já tinha admiração especial, pelo presidente da Cotrijal, o 
Nei Mânica, por ser efusivo, persistente, e muito otimista, me chamou a atenção num dos 
pronunciamentos dele, onde ele dizia que Carazinho está representando o rio Grande do Sul, 
para a vinda desta empresa, onde teria mais quatro estado brigando por ela, mas que o povo 
gaúcho, é um povo trabalhador, que não adianta instalar uma empresa dessas em Minas 
Gerais, em Mato Grosso que lá o povo não gosta muito do serviço, estão acostumados a vir 
buscar aqui no Rio Grande do Sul, o nosso povo, que cada trabalhador do rio grande do sul 
vale por três dos deles, ele teve o peito e a coragem de falar isso perante os outros 
conselheiros, dos outros estados que representavam a Aurora, e isso tem que ter peito e mais, 
encerrou o pronunciamento dele dizendo que se o presidente da Aurora não prometia a vinda 
dessa empresa, ele, Nei Mânica, prometia que ela vinha sim pra Carazinho, agora você 
imagina, o cara para falar isso tem que ter peito mesmo, tem que ter fibra, e ele é muito 
respeitado pelos outros conselheiros, e eu tenho certeza que Carazinho tem possibilidades da 
vinda de 80 % dessa empresa até pela estruturados outros estados, comparando com a 
nossa, a nossa é bem superior, temos o milho necessário, a soja, a mão de obra que eles 
tanto precisam em torno de 5% da mão de obra ociosa nós temos em torno de três mil e 
poucos desempregados, cadastrados, tem mais, mas cadastrados tem três mil e poucos, que 
é o que ela precisa, então o nosso aparato todo, todo trabalho foi feito com entusiasmo, o que 
tinha que ser feito foi feito, a resposta deve vir agora no mês de setembro, já para a 
construção iniciar no mês de janeiro, no prazo do término de um ano e meio, eu estou 
bastante otimista e tenho certeza, independente de partido, seja o que for, nós temos que 
torcer para a vinda dessa empresa que vai dar um avanço de mais de 10 anos para o nosso 
município que tanto precisa de uma empresa de um porte dessa estrutura, muito obrigado; 
Presidente Vereador Vilson Paese; próximo vereador, Vereador Cláudio Santos bancada do 
PSDB; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, colegas vereadores, pessoas já 
anteriormente nominadas pelos colegas que se pronunciaram, eu gostaria de iniciar, senhor 
presidente, falando, com relação aos colegas vereadores que participaram na ultima sexta-
feira na rádio Diário da manhã, de debates sobre três assuntos, e demonstrar senhor 
presidente o quanto os vereadores dessa casa tem crescido e amadurecido me relação aos 
assuntos que se trata de interesse dessa comunidade, foi um debate de alto nível, em que 
cada um pode colocar o seu pensamento, colocar aquilo que tem em mente, enfim, falar a 
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comunidade, daquilo que sente, com isso eu quero dizer, senhor presidente, desse 
amadurecimento, de que tenham a tranqüilidade de hoje vir a essa tribuna e olhar nos olhos 
do vereador Paulino de Moura, que assume definitivo nesse mandato, uma vaga nessa casa, 
de que certamente nós já fomos adversários e por muitas vezes inimigos, aprendi que hoje, 
tenho adversários nessa casa, não tenho nenhum inimigo, com o tempo a gente vai 
aprendendo, quero desejar sucesso, quero desejar que acima de tudo Deus ilumine seus 
pensamentos, suas atitudes, e que sempre que tiver que agir, seja da melhor forma possível  
como sempre fez, então esse amadurecimento que eu sinto nos vereadores, sei que também 
vossa excelência vai poder ter, e ver essa diferença a partir da sua estada nessa casa, muito 
embora tenha sido de forma fatídica sua entrada, porque também lamentamos pela saída do 
colega Vereador Paulo Silva, não era dessa forma que nós gostaríamos que acontecesse, 
mas nós temos a nossa vida já, escrito aquilo que vai acontecer, lamentamos a saída do 
Paulo Silva mas, por outro lado também desejamos êxito na sua estada nessa casa, dizer 
também senhor presidente de que, nós gostaríamos de apenas complementar com alguns 
dados, aquilo que já foi dito, aqui nessa tribuna pelos vereadores que nos antecederam, com 
relação a explanação que foi feita lá no Plaza Sul, da Aurora, eu acredito que talvez não 
diminuindo nenhum de nós vereadores, mas pela experiência já vivida, Vereador Adroaldo De 
Carli, tem acredito eu, a maior experiência para poder falar em termos de um investimento 
obvio, não tão grande igual aquele, mas de um investimento grande que a vossa família já fez 
e tem aqui em Carazinho, vereador, nós estávamos cercados de alguns empresários grandes 
de Carazinho, onde eles ficaram abismados, com a proposta enorme feita pela Aurora, 
conversava com o empresário Milton Schmitz e ele me dizia, ele achava que era bem menor, 
o que eles iam nos presentear, e realmente assusta, assusta aquilo que a Aurora apresentou 
para o município de Carazinho, não nos assusta porque imediatamente foi respondido, tanto 
pelo presidente da Cotrijal, Nei Mânica, pelo prefeito Alexandre Goellner, representando o 
município, e pelo secretário Nelson Proença representando o estado, mas a enormidade do 
que significa entregar a Aurora para ela instalar-se aqui em Carazinho, é talvez algo que a 
gente não tem em mente, pode ser próximo do que eles pedem, mas a nível de estado, 
oferece o governo estadual, diferimento do ICMS nas importações de maquinas e 
equipamentos, destinado ao ativo fixo desde que sem ter similar no estado, diferimento no 
ICMS nas aquisições de fabricantes do Rio Grande do Sul de máquinas e equipamentos 
destinado ao ativo fixo, diferimento nos icms nas aquisições das matérias primas, frango e 
milho dos produtores rurais, o Fundopen integrar com o financiamento de até 75% do ICMS 
novo, abastecimento de até 43% de financiamento do Fundopen integrado pela localização de 
Carazinho, ainda do governo do estado, treinamento de mão de obra projeto RS universidades 
e escolas técnicas, linha de  crédito integrado para financiar o produtor via agencia de 
fomento, caixa RS, consórcios entre municípios e governo do estado, customização e infra-
estrutura, do governo Municipal, área para instalação da unidade industrial, área para 
instalação da fábrica de rações, área para instalação de incubatória, disponibilidade água e 
energia elétrica até o portão da unidade industrial, terraplanagem, pavimentação asfáltica até 
o acesso da industria, isenção fiscal conforme lei, ou seja, ISSQN e IPTU e outros tributos, 
isso é que o oferece, o governo do estado e o governo do município, fora aquilo em termos de 
produção de grãos, que ofereceu da região, o gerente da Cotrijal falando em nome das outras 
cooperativas, Nei Mânica, imagina-se o que ofereceu, Mato Grosso do Sul, o que ofereceu 
Paraná, o que ofereceu santa Catarina, e o que mais me preocupou, senhor presidente , no 
momento, foram às primeiras palavras colocadas pelo presidente da Aurora, quando ele diz 
que entrevistado por alguém, foi perguntado se ainda existia lugar no mundo para o abate de 
aves, acredito de uma infelicidade enorme quem fez essa pergunta, nós querendo incentivar e 
trazer uma empresa com 300 mil frangos de abate dia, e alguém pergunta, se o mundo ainda 
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comporta o abate de frangos, eu acho que foi quase um gol contra essa colocação, mas 
depois, felizmente, tudo aquilo que foi colocado a ele, foi satisfatório, e mais ainda senhor 
presidente, para finalizar, quando disse o presidente Nei Mânica, e nós sabíamos também, de 
que em Santa Catarina, a proposta do Paraná ia ser apresentada, juntamente com o 
governador do estado, com a presença do senador Álvaro Dias, e com a presença de outras 
autoridades políticas, e ele dizia, que tecnicamente, Carazinho tem a melhor proposta para a 
instalação da Aurora, e se possível fosse, buscar as autoridades políticas, o Rio Grande do 
Sul também estaria buscando aquilo que fosse necessário, então, senhor presidente, apesar 
da enormidade desse projeto, eu acredito que Carazinho, está de braços abertos para receber 
junto com a região, junto com o estado, esse investimento de mais de trezentos milhões de 
reais, eu acredito que independentemente de partido político, nós que brigamos tanto pela 
melhoria e a qualidade de vida dos nossos munícipes e da comunidade regional, temos que 
ficar orando para que Deus olhe por Carazinho, olhe pela região e instale a Aurora aqui em 
nosso município, seria isso senhor presidente, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson 
Paese; próximo vereador, Vereador Adroaldo De Carli, bancada do PMDB; Vereador 
Adroaldo De Carli; senhor presidente, senhores vereadores, imprensa aqui presente, colegas 
do PMDB, amigos do partido  também presentes, senhoras e senhores, inicialmente quero 
deixar um abraço ao meu amigo Paulino de Moura, vereador que esta assumindo a vacância 
do cargo do nosso colega Paulo Silva, infelizmente pelo ocorrido, então seja bem vindo, 
Vereador Paulino de Moura, nós tivemos já a oportunidade estarmos juntos, inclusive 
militando no mesmo partido, na primeira legislatura sua e minha também, conheço seu 
trabalho e a sua disposição, realmente tem sempre muita disposição, muita pegada, então 
seja bem vindo, sua experiência realmente vai contar muito em beneficio da nossa legislatura 
com certeza, também não poderia deixar de vir aqui, senhor presidente, falarmos de coisas 
boas, temos aí na semana duas boas noticias, que podem mudar muito e para melhor o perfil 
econômico social de nossa cidade, falar da primeira aqui que ocorreu a audiência pública para 
a instalação da segunda vara, sei que muita gente não se dá conta, é só mais uma vara, é só 
mais uma casa de processo, é muito mais do que isso, então nós soubemos que realmente 
também devemos nos unir e não medir esforços para trazer também essa 2ª vara da justiça 
federal para Carazinho que com certeza também vai engrandecer muito os setores de 
prestação de serviço, me especial na área jurídica, como aqui nós temos em Carazinho duas 
universidades formando excelentes profissionais da área jurídica, advogados, nosso colega 
Antonio Azir, é um deles, temos que trabalhar para isso, realmente fortalecer a atuação da 
prestação de serviços na área jurídica que vai contribuir em muito para o desenvolvimento 
dessa profissão que já esta se tornando referencial na nossa região de Carazinho, isso é 
muito importante, que por trás disso tudo vem setores não só jurídicos, funcionários, estrutura, 
realmente recursos que vem oriundos dos processos que serão diluídos em Carazinho e na 
nossa região, Carazinho vai novamente se fortalecer como um pólo regional, e isso é muito 
importante, outro fator que nós temos discutido muito, Vereador Cláudio Santos, até comentou 
aqui, a minha pessoa, por quatro anos presidente da ACIC, o senhor não imagina quanto nós 
discutimos até seminários realizamos, sobre a questão de investimento em Carazinho, e 
sempre se estava exatamente na questão da vocação da nossa cidade, mas nós sabemos 
que a vocação de Carazinho é o agronegócio, mas qual era o nosso problema maior, que nós 
produzimos a matéria prima, o grão, o milho e a soja em especial, e comercializávamos o 
grão, mas não agregávamos nada nesse negócio, então ali que vem essa grande noticia que 
realmente vai mudar o perfil econômico de Carazinho, que é a instalação da cooperativa 
Aurora, deste abatedouro de frangos, onde realmente está em sintonia com aquilo que nós 
pregamos para o desenvolvimento de Carazinho e de nossa região, que faz parte do contexto 
do agronegócio, é agregarmos valores em cima daquilo que nós já produzimos, e produzimos 
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em quantidade, e com qualidade, nós temos as melhores terras para plantio no nosso estado, 
as melhores do Brasil inclusive, temos produtores, pessoas realmente qualificadas, pessoas 
preparadas, então é uma pena nós vermos esses grão serem comercializados sem 
agregarmos valor no negócio, assim como poderia ser um grande moinho de farinha de trigo, 
uma esmagadora de óleo vegetal, através da soja, Passo fundo tem a usina de bio diesel, 
deveria ter uma em Carazinho, então essa condução que está sendo feita pelas cooperativas 
e em especial a cotrijal, também pelo município, mas principalmente, senhor presidente, aí 
vem a minha preocupação, o nosso estado  tem que ser um grande colaborador, para que 
Carazinho seja um diferencial e realmente ganhe esse investimento, nós estamos competindo 
na verdade com mais três estados, essa é a verdade, é Mato Grosso, é o Paraná, e é Santa 
Catarina, e na verdade o diferencial vai ser exatamente o que o governo do estado vai dar em 
beneficio para a instalação dessa industria, então nós precisamos nos mobilizar, fazendo até 
uma moção em conjunto, um requerimento à secretaria de desenvolvimento, que realmente 
cuide com toda a atenção, e especial, nós temos certeza que nosso prefeito também está em 
cima dessa questão aí, que nós estamos torcendo para isso e vamos colaborar com tudo que 
for possível para isso, nosso deputado Marcio biolchi também está atento a esse problema 
todo, para que realmente o estado dê a sinalização melhor e maior do que os outros estados 
para trazermos para cá esse investimento; Vereador Paulino de Moura; colega Vereador 
Adroaldo De Carli, posso lhe auxiliar? Vereador Adroaldo De Carli; sem duvida alguma 
Paulino, satisfação; Vereador Paulino de Moura;  se através das agencias SINES, o recurso, 
onde hoje é de quatro milhões, para o ano que vem vão ser dezesseis milhões, para que você 
prepare e qualifique a mão de obra para esse tipo de ação, o que a Câmara poderia fazer, é 
também fazer um requerimento, solicitando ao presidente da fundação, que nos disponibilize 
recurso, para treinar a mão de obra, para que possa quando a empresa chegar aqui, ter a mão 
de obra qualificada, e través da comissão municipal de emprego do município de Carazinho, 
nós podemos nos habilitar, a buscar uma fatia desses dezesseis milhões que vai ter para o 
ano que vem, para nós fazermos aqui em Carazinho, como é uma ação grande, eu acho que 
pode sair do cronograma da fundação, um recurso locado para Carazinho fazer a qualificação 
dessas pessoas, obrigado e desculpe interromper; Vereador Adroaldo De Carli; obrigado 
Vereador Paulino de Moura e é isso que nós precisamos, é o comprometimento desde já, 
nesse investimento, não podemos simplesmente dizer que queremos investimento mas temos 
que dar idéias, e essa idéia Vereador Paulino de Moura é bem vinda, nós temos que 
realmente nos mobiliar neste sentido, porque a hora é agora, o momento é agora, não é 
depois, depois que a empresa já disser onde vai e se não for aqui em Carazinho, não adianta 
mais, então vamos torcer para isso, vamos nos mobilizar, se precisar senhor presidente irmos 
a Porto Alegre, esta a disposição, acredito que nós temos que criar nossas idéias também, 
sermos criativos, do que podemos fazer para colaborarmos nesse sentido, nós temos a 
certeza junto com o legislativo, com o executivo, e as forças das cooperativas nós temos 
certeza que vamos conseguir esse investimento exatamente Carazinho está preparado, tem 
todas as condições, Vereador João Mafalda já colocou aqui os dados de receber esse 
investimento e com certeza a nossa região toda irá ganhar com isso e Carazinho vai se tornar 
realmente aquele pólo que merece ser, exatamente nesta área do agronegócio que é a área 
que nós mais entendemos, e a nossa maior vocação, era isso senhor presidente, senhores 
vereadores, nosso muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; próximo Vereador 
Déio da banca do PMDB; Vereador Josélio Guerra;  senhor presidente, senhores 
vereadores, público presente, quero cumprimentar aqui meus colegas do PMDB, quero 
cumprimentar o Venâncio, Perci, meu amigo da secretaria, a irmã do vereador, seu Almiro, 
Portilho, os amigos da Rotoplastic, em especial quero cumprimentar colega Vereador Paulino 
de Moura, fico muito triste vereador, pelo fato da perda do mandato do nosso colega Paulo 
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Silva, por mais polemico que ele seja, sempre foi é da pessoa dele, mas uma pessoa de um 
coração enorme, sempre trabalhando para a comunidade, como vossa excelência das vezes 
que estive nessa casa acompanhando os trabalhos do senhor, sempre direcionado aos 
interesses da comunidade, também fico feliz  vereador das colocações da qual o senhor 
passou, a respeito dos pedidos de informação, que nos tranqüiliza porque é prerrogativa do 
vereador que é de fiscalizar, e a gente sabe que o senhor é de uma coerência, e que 
realmente não vai podar a fiscalização aqui deste poder em prol do executivo, venho falar 
aqui, a respeito senhor presidente, de uma moção que eu e meu colega direcionamos na 
pessoa do senhor Nei Mânica, relacionando, a empresa Aurora, que vários colegas aqui se 
posicionaram, pensando que ela poderá vir, por N situações, eu digo para os senhores que  
tenho certeza que essa empresa vai vir, simplesmente pelo fato das cooperativas, que é a 
Cotribá, Cotrisoja, a Cotrijal, e a Cotrisal, e Carazinho ficou centralizado aqui para atender a 
empresa Aurora, até agora não caiu à ficha gente, do povo de Carazinho, dos poderes 
representados, da importância dessa empresa para o município de Carazinho, são mais de 
três mil empregos diretos, eu vivo brigando e discutindo aqui em plenário a questão do 
emprego que é muito importante, agora meu colega vereador colocou a situação ali da 
comissão Municipal do emprego, discutia a três sessões atrás vereador, essa comissão não 
está ativa em Carazinho, já cobrei da secretaria do desenvolvimento que é a secretaria que 
deve alavancar esta comissão, porque senão Carazinho não estará apta a receber os 
recursos, e a gente vive cobrando que é muito importante à qualificação, então a gente 
acredita e tem certeza que essa empresa vai vir para Carazinho que é muito importante, e dos 
critérios mais importantes que Carazinho esta apta a receber a empresa é a questão dos 
habitantes, a empresa necessita de 5% do total de munícipes para se instalar, essa é uma das 
qualidades do município, mas quero também cumprimentar o meu amigo Portilho, também a 
respeito da Rotoplastic, que hoje o processo de vocês vai a votação, este processo no qual 
esse vereador, se empenhou muito, estive em Porto Alegre reunido lá, junto ao DAER, com o 
seu Ronaldo Consati, solicitando esta área para a empresa, com um trabalho muito forte, 
deixar registrado, do nosso deputado estadual Marcio Biolchi, que foi muito importante junto 
ao governo do estado, liberando essa área para o município, e o município agora mando para 
a Câmara este projeto que vai a votação hoje e que a empresa poderá trabalhar naquela área 
lá onde vai gerar com certeza moitas empregos, e vai ter muito sucesso, seria isso senhor 
presidente, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; próximo Vereador Luiz Leite 
bancada do PDT; Vereador Luiz Leite; senhor presidente , senhores vereadores, servidores 
da casa, imprensa escrita e falada, demais lideranças que se encontram em nosso plenário, 
empresários, trabalhadores, servidores públicos, professores, diretores de agremiações, 
escolas, com muita satisfação, Paulino de Moura,que hoje ocupa essa tribuna, para render as 
minhas felicitações pela sua volta a esse poder, dizer que conhecendo seu trabalho na nossa 
comunidade, pelo mandato passado, no qual tivemos o prazer de trabalhar junto com vossa 
excelência, que o senhor é o espírito voltado aos interesses do nosso município e 
principalmente das pessoas menos favorecidas, sendo esse o vosso trabalho eu tenho certeza 
que vossa excelência a partir de hoje, dará continuidade àqueles trabalhos e  até com mais 
experiência hoje, buscando lá fora, outras idéias, outros métodos de trabalho para aplicar na 
nossa comunidade, e com tristeza por outro lado, eu não tié a oportunidade falar ainda com o 
ex-vereador dessa casa, Vereador Paulo Silva, independente dos problemas que possam ter 
acontecido, que o levou a perda de seu mandato nesse poder, mas nós devemos reconhecer 
que aqui dentro desse parlamento, nos momentos em que a gente tinha os trabalhos a 
apresentar nessa casa e discutir nessa tribuna, eu acho que nenhum vereador dessa casa, o 
mínimo para reclamar, da postura, e do coleguismo do Vereador Paulo Silva, comigo e com os 
demais colegas, um vereador que nunca causou problemas aqui dentro, sempre esteve 
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fazendo um trabalho simples mas totalmente também voltados ao interesse de nossa 
comunidade, e isso que o que importa para nós nesse momento, quanto à decisão da justiça, 
isso é uma questão que não cabe a nós discutirmos nessa noite e sim, eu sempre digo que 
decisões judiciais se acatam, depois de recorre, se cumpre, então é o que aconteceu mas é 
com tristeza que a gente perde um colega que prestava um trabalho muito bom a esta casa e 
por conseqüência ganhamos um outro colega que também presta um ótimo trabalho na nossa 
comunidade como já havia prestado em duas legislaturas passadas, mas por outro lado, 
vamos falar um pouco do desenvolvimento de Carazinho, acompanhando pelos jornais, e 
antes mesmo de haver essa grande reunião e Carazinho, mobilização na nossa região, e 
também com as nossas entidades, os poderes constituídos, e as cooperativas, para 
possibilitar a vinda da Aurora alimentos para Carazinho, eu já dizia, Oxalá Carazinho, Deus 
olhe para baixo, e diga amem neste momento, para eu se confirme a vinda dessa grande 
empresa, uma das maiores empresas que poderão estar inseridas no contexto das industrias 
do estado do Rio Grande do Sul, possa se estabelecer em Carazinho, para amenizar bastante 
a carência que hoje nós temos para os trabalhadores que estão hoje com conhecimentos em 
muitas áreas, e simplesmente fora do mercado de trabalho, sabemos que teremos que 
preparar estas pessoas, qualificar essas pessoas, para eu possam prestar um bom serviço, 
nesta empresa Aurora, mas também soubemos dos investimentos que a nossa comunidade 
terá que fazer, o governo do estado irá também fazer neste sentido e contando sempre com 
este Poder Legislativo, tenho certeza absoluta e depois o presidente irá falar sobre isso, 
principalmente com esse vereador, que é um trabalhador incansável para a geração de 
emprego nessa cidade, e quando eu dizia, em muitas vezes, Vereador Antonio Azir, que 
conversava com vossa senhoria em meu gabinete, que de nada adianta nós podermos 
trabalhar os extremos, não adianta, ninguém vai a lugar nenhum, mas no momento em que há 
a união, que unem-se as forças, que se dêem às mãos, tudo é possível gente, e é nesse 
sentido que eu continuo falando nessa tribuna, os poderes constituídos tem que trabalhar 
unidos, primeiro, por respeito à comunidade, aquela que nos elegeu, segundo, para o 
desenvolvimento dessa cidade, uma cidade só desenvolve quando há unidade, quando há 
uma corrente de forças  positivas buscando e trabalhando sempre na mesma intenção, que é 
a busca da resolução dos problemas que nós temos, e é nesse sentido que nós temos que 
trabalhar, quando recebemos o voto dos nossos eleitores, nós recebemos uma procuração em 
branco, por que eles não sabem, muitas vezes como o  seu representante irá lhe representar 
nessa comunidade ou não no poder legislativo, se ele irá fazer um bom trabalho ou não, então 
os nosso eleitores assim como nós, damos uma procuração em branco ao nosso prefeito, ao 
nosso deputado estadual, federal,  governo do estado, presidente da republica, senadores, e 
muitas vezes nos decepcionamos, não é verdade Portilho, então é nessa intenção que temos 
que trabalhar, respeitar o voto do nosso eleitor, trabalhar é a melhor forma de respeitar o voto 
do nosso eleitor, é nos doando o máximo aqui dentro desse poder para bem representá-lo, e 
fazer com que a nossa comunidade, colha os frutos do nosso trabalho, e é assim Vereador 
Antonio Azir e demais vereadores, colegas desse parlamento, é que eu penso que a Aurora 
vira sim para Carazinho, se Deus quiser vira, então vão ser só teres mil empregos Vereador 
João Mafalda, diretos sim, mas indiretos vai ser mais de três mil empregos, mas o emprego 
indireto lá no campo, vai somar uns três a quatro mil a mais, então vocês vejam que beleza 
isso para a nossa região gente, vai desenvolver o comercio a indústria, tudo em nossa cidade, 
e só para encerrar senhor presidente, eu gostaria que um movimento similar a esse, e ai eu 
peço  ao líder do nosso governo, Vereador Cláudio Santos, e demais lideranças, vamos fazer 
quem sabe, achar a pessoa certa para mobilizar os parlamentos aqui de Carazinho, a Câmara 
Municipal, o executivo Municipal, para fazer um trabalho, um grande trabalho no nosso HCC, 
pelo nosso hospital comunitário, que é um hospital regional também, que esta sofrendo nesse 
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momento, que é para os mais carentes, para as pessoas que mais precisam do atendimento a 
saúde, para nós fazermos um grande movimento e quem sabe colhermos os frutos em curto 
prazo fazer com que o nosso HCC, o nosso hospital possa melhorara o serviço e possa cada 
vez prestar um serviço de melhor qualidade a nossa comunidade, muito obrigado; Presidente 
Vereador Vilson Paese;  solicito ao Vereador Felipe Sálvia que assuma os trabalhos da mesa 
diretora o para que eu possa usar a palavra; Presidente Vereador Felipe Sálvia;  com a 
palavra Vereador Vilson Paese, bancada do PDT pelo espaço de 7 minutos; Vereador Vilson 
Paese; senhor presidente, senhores vereadores, amigos já citados que estão presentes nessa 
reunião, nós queremos fazer uma saudação aquém não estava presente, nosso amigo diretor 
da secretaria de obras, Teixeira, Perci da saúde, o Venâncio ex-funcionário dessa casa, 
também uma saudação muito especial à irmã do Vereador Paulino de Moura, e certamente 
seu cunhado, parente, que está na companhia dela, senhores vereadores, senhor presidente, 
imprensa aqui presente, funcionários da casa, a semana que passou esse poder legislativo 
realmente viveu uma grande turbulência, tivemos uma semana de noticias muito boas para 
carazinho, mas uma semana de teste para o coração, este poder legislativo já exerceu sua 
função não no plenário, tão lindo e tão bonito como esse, mas em casa acanhada, com 
dezenove vereadores, em outras épocas com dezessete, depois com quinze, depois com 
treze vereadores e agora dez, quis o destino e a justiça dos homens afastar um colega deste 
colegiado, desta casa, e o destino também trás como suplente um vereador que trabalha na 
mesma área, sai um vereador que trabalhava na área dos mais necessitados, povo sofrido, 
aquele povo que não enxerga e que não consegue caminhar, e Deus, como sabe tudo e 
enxerga tudo, como suplente vem um vereador que também trabalha na mesma área, o povo 
do vereador Paulino, Paulo Silva não fica desamparado porque até o destino, os dois são 
Paulo, veja senhoras e senhores, o que é o destino, aqui tem vários suplentes que já 
concorreram e assumiram essa casa, eu queria Vereador Paulino de Moura, que vossa 
excelência estivesse aqui na casa também com a presença do Paulo Silva, com a presença 
do Marcos, do Portilho que  concorreu,  do Teixeira e demais representatividades, Carazinho é 
uma cidade e que hoje, nós estamos graças a Deus com esperança de abrir esse horizontes, 
apesar dos presídios que estão aí, as bases de pedágio, nos aprisionando, nós vamos provar 
que somos maior que eles, e o povo merece que a Aurora venha para Carazinho, Paulino de 
Moura, queremos desejar a você, sucesso, felicidades, no teu retorno a essa casa, para nós 
você nunca saiu daqui, você continua aqui, e seja bem vindo e poderá ter certeza, vossa 
excelência, que de todos os pares, tu terás a colaboração, e os braços abertos para recebê-lo, 
e que Deus conduza o destino do Paulo Silva, através da rádio, um homem de comunicação, 
um homem que fez muito bem ao povo de Carazinho, agora eu nem estava aqui na legislatura 
passada, não vivenciei os porquê, dos porquês, porque sem acento, com acento e separado, 
isso nós não sabemos, mas eu quisera e na rádio nós falávamos sexta-feira na presença dos 
colegas aqui, que a justiça fosse igual para os senadores, deputados federais, governadores e 
os demais, porque lá, eles são julgados pelos pares, e mesmo quando a comissão de ética 
solicita a cassação, recomenda a cassação, atrás uma votação secreta, infame, eles são 
absolvidos, e aí nós ficamos pichados aqui, vereadores, que temos que pagar a conta, essa é 
a verdade, vereador pequeno, vereador sofrido, que muitas vezes fica quatro anos aqui e não 
consegue tirar o que ele investiu na sua vida para chegar à câmara, mas vem pelo sacerdócio, 
porque gosta, porque ama, e porque quer ajudar a coletividade e aí nós pagamos a conta de 
uma forma cruel, côo já falaram outros vereadores aqui, que nós não questionamos decisão 
da justiça não, nós acatamos, e custa caro para a gente, quando você tem que declarar a 
vacância de um colega, e que a gente sabe que a folha de serviço prestada era muito grande, 
mas nós temos que entender, a vida é assim, mas aqui poderia ter muitos mais outros colegas 
que também tem condições de exercer a sua função e vir prestar um bom serviço para o povo, 
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espero que no parlamento agora, eles não pensem s´[o neles, mas pensem para que haja 
justiça, que cidade não pode haver essa diferença, cidade com três mil habitantes, com nove 
vereadores, cidade com setenta mil, dez vereadores, isso não pode, tem que haver uma 
diferença nesse sentido e espero que o número de vereadores de carazinho e nas cidades, 
não só em carazinho, serei breve presidente, já vou concluir, também que haja uma 
proporcionalidade dos vereadores, com relação à justiça federal, audiência pública de sexta-
feira, muito obrigado pelos colegas que vieram, que compareceram, pela ajuda, a imprensa, 
pela ajuda da imprensa, obrigado a comunidade de carazinho, e veja vocês, com uma vara da 
justiça federal em dois anos, o movimento que ela trouxe para carazinho e região foi de seis 
milhões de reais, agora imaginem os senhores e senhoras, com a segunda, e a procuradoria 
federal, mais a policia federal, a defensoria federal, carazinho, e com a vinda da Aurora, que 
nós temos certeza que isso vai acontecer, e nós teríamos que ser muito pequenos se esse 
parlamento aqui, se todos os partidos não se somassem a esse empreendimento, não existe 
sigla e não existe partido que não tenha que declinar e torcer para que isso venha, se nós 
queremos que o povo tenha emprego, e que carazinho tenha sucesso, e que possamos daqui 
um tempo unir carazinho com Não Me Toque, que Sarandi, Passo Fundo, Santo Antonio, nós 
precisamos que as empresas venham para carazinho, e carazinho tem uma topografia mais 
linda desse Brasil, um povo bom, e cruzado por asfalto, só não temos um oceano aqui, mas 
temos o rio da Várzea, que é abundante, com isso eu concluo, muito obrigado senhor 
presidente, senhores vereadores, o nosso pronunciamento de hoje à noite; Presidente 
Vereador Felipe Sálvia; devolvo os trabalhos ao Presidente Vereador Vilson Paese; 
Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao secretário para ler o numero e autor dos 
requerimentos, questão ode ordem Vereador Jaime Fragoso; Vereador Jaime Fragoso; eu 
solicito já aproveitando os requerimentos, moções e também os projetos, que sejam votados 
em bloco, se os demais pares quiserem, só colocar em destaque os projetos cinco e 6, e 
também o requerimento pedido de informação; Presidente Vereador Vilson Paese; será 
atendido seu pedido vereador; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; requerimento de nº 
02 Vereador Adroaldo De Carli, PMDB; nº 03 Vereador Felipe Sálvia, PDT; 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, aprovado a urgência por unanimidade , está em 
discussão os requerimentos 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 os requerimentos por unanimidade; solicito ao 
secretário que leia o nº do pedido de informação e o autor; Secretário Vereador Adroaldo De 
Carli; requerimento pedido de informação nº 04 de autoria do Vereador Adroaldo De Carli, 
PMDB; Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em discussão a urgência do pedido de 
informação, 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 discussão o pedido de informação, para discutir Vereador Adroaldo 
De Carli; Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, colegas vereadores, com bastante 
brevidade não poderia deixar de vir aqui até para justificar um pouco mais esse nosso pedido 
de informação, que eu até tomei por surpresa quando vi nos jornais, inclusive até fizemos 
alguns estudos nos sites oficiais de algumas prefeitura, onde observamos outros municípios 
que a exemplo de carazinho, também trabalharam através de licitação, contrataram uma 
instituição financeira, para prestar o serviço bancário referentes à folha de pagamento dos 
servidores públicos municipais, e observamos assim através da média, que municípios como o 
caso de São Borja, por exemplo, negociou com R$ 3.900.000,00, carazinho R$ 1.400,000,00 
na proporção, São Borja tem 1.600 funcionários, carazinho tem 1.058 na proporção pelo 
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preço, o município de São Borja, carazinho poderia receber R$ 2.500.000,00 então me tomou 
por surpresa assim porque um milhão, dois milhos, três milhões, de onde saiu esse valor? O 
município colocou como preço mínimo R$ 1.400.000,00 é isso que nós queremos saber, só 
isso, é uma questão de recursos públicos, escassos recursos públicos, já que houve essa 
negociação que houvesse da melhor maneira possível, se essa for a melhor maneira possível, 
ótimo, parabéns, recurso que veio a mais para o nosso município, para nossas obras, até 
quatrocentos e poucos mil já foram destinados à secretaria de obras, então não que eu não 
esteja de acordo, mas sim como legislador, nós tomamos por surpresa que quase 
praticamente todos os municípios tiveram valores o dobro de carazinho, na proporção de 
números de funcionários, servidores públicos municipais, pelo valor que conseguiram adquirir 
no processo de licitação, então nós gostaríamos de saber qual critério foi utilizado, de onde 
chegou esse valor para pedido mínimo de R$ 1.4000.000,00 sendo que nós observamos aí 
outros municípios contempladas com valores muito superiores eu acredito que nós pediríamos 
ter arrecadado quem sabe um milhão a mais com tranqüilidade, seria isso senhor presidente 
apenas para justificar o nosso pedido de informação; Presidente Vereador Vilson Paese; 
continua em discussão, para discutir Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; 
aproveitar e saudar nosso amigo Venâncio, também antes por um lapso de memória acabei 
esquecendo de saudar o companheiro Marcos Soares, que por diversas vezes tem sido 
colega nessa casa, quando a questão da venda da folha de pagamento, realmente todos que 
são pioneiros acabam pagando o preço, carazinho foi uma das primeiras cidades a vender a 
folha de pagamento, até porque existia um certo receio dos municípios em realizar tal venda 
porque não havia o entendimento favorável do tribunal de contas do estado, nós temos como 
lembrança de que na mesma oportunidade, poucos dias antes, o município de Bento 
Gonçalves também vendia a folha, pelos mesmos valores, somente um banco aqui em 
carazinho comparece para participar da licitação, então a explicação que eu tenho, a 
interpretação que nós temos, que carazinho por ser um dos primeiros e também por ter 
somente um banco participando, realmente teve um valor menor do que os municípios que 
estão realizando essa operação atualmente, o Banco Santander ganhou aqui e eu lembro que 
foi uma grande polemica nesta casa, naquele momento onde inclusive se afirmou que Passo 
Fundo foi um banco público, e depois nós ficamos sabendo também que o santander foi o 
ganhador da licitação em Passo Fundo, e em Passo Fundo também, os valores ficaram 
proporcionalmente aos valores de carazinho, então o Vereador Adroaldo De Carli faz um 
pedido que realmente de relevância, mas a explicação é devido ao município de carazinho ter 
sido um dos primeiros e hoje ninguém mais segura, independente de parecer de tribunal de 
contas, estão todos os municípios =vendendo as folhas de pagamento, inclusive os pequenos 
municípios, até o município de Coqueiros, Santo Antonio do Planalto, Não Me toque, todos os 
municípios da região estão vendendo a sua folha de pagamento e estão sendo beneficiados, 
porque aqueles que abriram caminho, que fizeram inicialmente, estão hoje beneficiando esse 
município que tem a possibilidade de vender a folha por uma valor maior; 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, está rejeitado o pedido de informação por cinco votos a quatro; solicito ao 
Vereador Adroaldo De Carli secretário dos trabalhos da mesa, que faça a leitura de nº e autor 
das moções; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; moção de nº 01 Vereador Vilson 
Paese, PDT; nº 02 Vereador Vilson Paese. PDT; nº 03 Vereador Vilson Paese, PDT; anexo do 
mesmo teor do vereador Déio de nº 08, PMDB; nº  04 dos Vereador Adroaldo De Carli e 
Vereador Josélio Guerra do PMDB;  nº 05 Vereador Adroaldo De Carli, PMDB; nº 06 Vereador 
Adroaldo De Carli, PMDB; nº 07 Vereador Josélio Guerra, PMDB;  nº 09 Vereador Josélio 
Guerra, PMDB; n° 10 Vereador Josélio Guerra, PMDB; nº 11 Vereador Josélio Guerra, PMDB; 
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nº 12 Vereador Jaime Fragoso, PSDB; nº 13 Vereador Cláudio Santos, PSDB; nº 14 Vereador 
Cláudio Santos PSDB; nº 15 Vereador Cláudio Santos, PSDB; nº 16 Vereador Vilson Paese, 
PDT; Presidente Vereador Vilson Paese;  questão de ordem Vereador Antonio Azir; 
Vereador Antonio Azir;  eu sugiro que todos os vereadores subscrevam a moção ao 
Presidente Nei Mânica da Cotrijal, até em forma de reconhecimento desse poder legislativo 
pelo que ele vem realizando, neste projeto tão importante para o nosso município; Presidente 
Vereador Vilson Paese; se os autores concordarem, então claro que todos os vereadores 
vão assinar,vossa excelência está iluminado, porque realmente vereador, ele já está fazendo 
muito como presidente, como vereador ele faria bastante, como deputado federal, estadual e 
senador, quem sabe um dia, o nosso amigo que vem trabalhando muito para a nossa região, 
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 por unanimidade; está em discussão às moções com as urgências já a 
provadas, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por 
unanimidade; antes de colocarmos os projetos eu quero agradecer o jurídico dessa casa 
também a comissão de justiça e a comissão de ordem econômica e social; justiça o presidente 
Vereador Felipe Sálvia, o secretário Vereador Adroaldo De Carli e o membro Vereador João 
Mafalda, que colocaram nesta semana dez projetos em condição de ser votados hoje à noite, 
também a comissão de ordem econômica na pessoa do presidente Vereador Luiz Leite, 
Vereador Josélio Guerra, e Vereador Antonio Azir, obrigado a vossas excelências é assim 
mesmo que se trabalha, e a casa não fica com projeto engavetado, solicito ao secretário, 
vamos votar agora só pedido de vistas do Vereador Cláudio Santos, dos dois projetos que são 
inconstitucionais, mas que vão a votação, pelo parecer da comissão  de justiça; serão votados 
separadamente; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; projeto de lei autoria do executivo 
Municipal. Nº 087/07 o qual autoriza a Fundetec a contratar servidores. Processo Nº 
1570/148/07. parecer da comissão de justiça e finanças: conforme parecer do IGAM e da 
consultoria jurídica desta casa o presente projeto de lei é inconstitucional. Carazinho 20 de 
agosto de 2007. Vereador Felipe Sálvia, presidente e relator, Vereador Adroaldo De Carli 
secretário assinado como designado Vereador Marcos Soares do PTB; Presidente Vereador 
Vilson Paese; eu coloco em discussão o parecer da comissão de justiça e finanças, que o 
projeto é inconstitucional, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação o 
parecer, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, 
rejeitado o parecer da comissão de justiça e finanças; coloco agora então, como não existe o 
parecer da Comissão de Ordem econômica e social, nós encaminharemos esse parecer para 
a comissão de ordem econômica e social, próximo projeto; Secretário Vereador Adroaldo De 
Carli; projeto de lei do executivo Municipal nº 081/07. Ementa: declara situação de 
emergência e autoriza a contratação emergencial de um profissional da área de 
biblioteconomia, e abertura de crédito especial no ano de 2007 no valor de R$ 6.130,00. P-
1639/161/07. parecer da comissão de justiça e finanças: conforme parecer do Igam, e da 
consultoria jurídica desta casa, o presente projeto de lei é inconstitucional. Carazinho 20 de 
agosto de 2007. Vereador Felipe Sálvia, presidente e relator, Vereador Adroaldo De Carli 
secretário e Vereador Marcos Soares da bancada do PTB; está em discussão o parecer da 
comissão de justiça e finanças que o presente projeto é inconstitucional; para discutir 
Vereador Cláudio Santos bancada do PSDB; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, 
demais vereadores, só para justificar voto futuro, com relação a esse projeto, nós 
conversamos apouco com o presidente da comissão o Vereador Felipe Sálvia, que nós temos 
diversos apontamentos com relação a essa questão, tem também anexo a esse projeto o 
parecer da DPM, dizendo o OK da contratação, tem o apontamento do conselho regional de 
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biblioteconomia da 10º região apontando o município de Carazinho por não ter esse 
profissional, e também em anexo as funções desse bibliotecário, então senhor presidente, a 
exemplo do que foi a contratação emergencial do profissional responsável pelo museu, nós 
também vamos agir da mesma forma porque estendemos que se existe todo esse material, 
muito embora o Igam traga pela inconstitucionalidade, nós não podemos deixar que o 
município de Carazinho seja mais uma vez apontado por essa falha e claro que essa 
contratação é por seis meses, especifico no projeto, por mais seis meses, e depois se o 
executivo não fizer o que deve ser feito, que é um concurso público, aí então se vê 
futuramente, mas não podemos deixar essa área descoberta, pelo parecer que veio do Igam, 
só para justificar o nosso voto relacionado à contrariedade do parecer da comissão de justiça 
e finanças, todos os documentos constam no projeto; Presidente Vereador Vilson Paese; 
continua em discussão, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação o 
parecer, vereadores favoráveis ao parecer permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, rejeitado o parecer da comissão de justiça por cinco votos a quatro; esse projeto 
também nós encaminharemos a para a comissão de ordem econômica e social, para votação 
na próxima segunda-feira; solicito ao secretário então a leitura do autor e nºs dos projetos, por 
isso que nós agradecemos as duas comissões e o jurídico dessa casa, porque essa semana 
foi muito movimentada e as duas comissões trabalharam bastante; Secretário Vereador 
Adroaldo De Carli; conforme consta na relação de projetos, inicialmente projeto de lei autor 
executivo Municipal. Nº 092/07. P- 1637/159/07. Ementa: dá nova redação ao § 2º do art. 1º 
da lei Municipal nº 6.401/06 a qual trata do estacionamento rotativo pago. Projeto de lei 
executivo Municipal. P- 1699/167/07. nº 097/07. Ementa: autoriza o município a receber por 
doações imóveis destinados para prolongamento de ruas na vila central. Projeto de lei 
executivo Municipal. P-1702/170/07. Nº 094/07. Ementa: altera metas nas leis municipais nºs 
6.256/06 – PPA/2006/2009 e 6.450 – LDO/2007 e abre credito suplementar no orçamento 
2007, no valor de R$ 22.826,69. Projeto de lei executivo Municipal. P- 1698/166/07. Nº 098/07. 
Ementa: inclui metas nas leis municipais 6.256/06 – PPA/2006/2009 e 6.450 – LDO/2007 e 
autoriza abertura de credito especial no orçamento de 2007, no valor de R$ 2.600,00. Projeto 
de lei executivo Municipal. P-1765/175/07. nº 102/07. Ementa: declara situação de 
emergência, autoriza a contratação emergencial de dois atendentes e a abertura de crédito 
suplementar no orçamento de 2007 no valor de R$ 5.761,00. Projeto de lei executivo 
municipal. P- 1452/141/07. Nº 081/07. ementa: altera os artigos 3º e 4º da lei Municipal nº 
6.110 de 25/08/04, que dispõe sobre a criação do conselho do idoso. Projeto de lei executivo 
Municipal. P- 1766/176/07. Nº 100/07. ementa: autoriza a abertura de crédito especial no 
orçamento da Câmara Municipal, no valor de R$ 112.000,00. projeto de lei executivo 
Municipal. P-1764/174/07. Nº 103/07. ementa: amplia metas nas leis municipais nºs 6.256/06 
PPA/2006/2009 e 6.450 – LDO/2007, com definição de recursos específicos, autoriza a 
inclusão da receita de capital no orçamento de 2007 e a abertura de crédito suplementar. 
Projeto de lei executivo Municipal. P- 1636/158/07. Nº 090/07. ementa: autoriza a concessão 
de direito real de uso de imóvel à empresa Rotoplastic industria de Rotomoldados Ltda. 
Projeto de lei executivo Municipal. P-1822/173/07. Nº 104/07. Ementa: inclui meta na lei 
Municipal nº 6256 PPA-2006/2009 parecer da comissão de justiça e finanças com o mesmo 
teor nos dez processos já citados: conforme parecer do Igam o presente projeto de lei é 
constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Vereador Felipe Sálvia presidente,  
Vereador Adroaldo De Carli, secretário e Vereador João Mafalda membro. Parecer da 
comissão da ordem econômica e social: o presente projeto de lei encontra-se apto a ser 
incluído na ordem do dia. Vereador Luiz Leite presidente, Vereador Josélio Guerra secretário e 
Vereador Antonio Azir membro.  Presidente Vereador Vilson Paese; só para fazer um 
pequeno comentário, esse projeto aqui, que houve um remanejamento de verba da Câmara, 
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que e aí que eu quero agradecer as comissões que fizeram tudo, esse projeto chegou aqui 
perto das 19:00 horas e esta pronto para ser votado, isso aqui senhores vereadores, só para 
avisar os demais que não sabem e até o povo que está aqui na casa, na quarta-feira nós 
iremos pagar R$ 112.000,00 para o INSS, dos problemas que houveram, no passado, que 
todo mundo sabe, a história do nosso contador, e esse remanejo de verba, é para que ainda 
assim além da aplicação de R$ 200.000,00 no hospital, R$ 75.000,00 em Capão Alto, que é 
Molha Pelego, para canalização da água, nós estamos pagando R$ 112.000,00 de INSS e 
queremos ver se ainda vai dar para nós comprar o terreno aqui do lado para ter um capital a 
Câmara e o povo de Carazinho, e no futuro que seja muito próximo, aqui possa ser um grande 
centro administrativo de Carazinho, obrigado aos vereadores pelo desprendimento e pelo 
trabalho de hoje, eu coloco o parecer da comissão de justiça e finanças dos dez projetos em 
discussão,  não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por 
unanimidade; coloco agora em discussão o parecer da comissão da ordem econômica e social 
dos dez projetos, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovados todos os 
pareceres por unanimidade; senhores vereadores, eu coloco agora em discussão os projetos 
com os devidos pareceres já aprovados, está em discussão todos os projetos, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem, aprovado os dez projetos por unanimidade; se além 
do que eu for ler aqui da representatividade da Câmara, se mais algum vereador representou 
a Câmara em algum lugar que não está incluído aqui nessa folha por gentileza gostaria que o 
vereador se manifestasse, e nos dissesse, a Câmara e suas representações e também  a 
cedência do auditório, dia 19/08/2007, domingo, o auditório foi usado pela executiva do PSDB; 
21/08/2007, terça-feira a presidência da Câmara em audiência para a instalação da industria 
Aurora, juntamente com a grande maioria dos vereadores, para não dizer todos, 21/08/2007, 
terça-feira também a presidência da casa esteve no fórum ambiental na UPF- campus 
carazinho; 21/08/2007, terça-feira, Vereador Déio, Vereador Adroaldo De Carli, Vereador 
Felipe Sálvia representaram a Câmara na posse do secretário de obras da 33º secretária do 
estado Pierpaolo Bervian, nosso amigo que assumiu a secretária, Vereador Antonio Azir 
representou a Câmara no jantar de lançamento semana espetacular de Carazinho, ACIC, no 
dia 24/08/2007 sexta-feira o auditório da Câmara foi sede da audiência publica para a 
instalação da 2ª vara  em Carazinho presidida pelo presidente da casa, pela grande maioria 
dos vereadores presentes, dia 24/08/2007 sexta-feira, o presidente da casa se fez presente no 
coquetel Banrisul, com a presença de Valdir Andrés, diretor do departamento de recursos 
humanos do Banco do estado; 24/08 sexta-feira aconteceu à posse da juventude socialista do 
PDT no auditório da Câmara e também uma palestra do deputado estadual Gilmar Sossela, 
sobre a CPI dos pedágios, presença do Vereador Luiz Leite, Vereador Felipe Sálvia e 
Vereador Vilson Paese;na da 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 03/09/2007 as 19:15 horas neste local.  
 

             Vereador Vilson Paese                                                 Vereador Adroaldo De Carli                   
Presidente                                     Secretário 

 

 

 

 


