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Ata da Reunião Ordinária do dia 17 de setembro de 2007.....Ata 40 
 
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 17/09/2007. Convido 
o Vereador Paulino de Moura 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 
10/09/2007, 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 Cláudio Santos como secretário dos trabalhos para que faça a leitura da 
convocação do vereador suplente do PTB Vereador Marcos Soares; Secretário Vereador Cláudio 
Santos; Carazinho, 14 de setembro de 2007. Convocação: Pelo presente, estamos convocando 
Vossa Senhoria para assumir na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 17/09/2007, tendo em vista 
o pedido de licença do Vereador Antonio Azir, por motivos pessoais, conforme dispõe Regimento 
Interno, art. 11, inciso II, alínea e, desta casa. Sem outro motivo, colhemos ensejo para renovar 
nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente. Vereador Vilson Paese 
presidente. Endereçado ao EXMO. SR. Marcos Soares. MD. Suplente de vereador do PTB. Nesta. 
Houve então a convocação do suplente já que declinou o primeiro. Convocação: Pelo presente, 
estamos convocando Vossa Senhoria para assumir na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 
17/09/2007, tendo em vista o pedido de licença do Vereador Antonio Azir, por motivos pessoais, 
conforme dispõe Regimento Interno, art. 11, inciso II, alínea e, desta casa. Sem outro motivo, 
colhemos ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. 
Atenciosamente. Vereador Vilson Paese presidente. Endereçado ao EXMO. Sr. Josir Antunes da 
Silva. MD. Suplente de vereador do PTB.  Presidente Vereador Vilson Paese; a seguir solicito ao 
Cláudio que faça a leitura do expediente da presente reunião; Secretário Vereador Cláudio Santos; 
expediente de 17/09/2007: Of. 168/07 do executivo municipal, encaminha  resposta  do OP 168/07, 
pedido de informação. Of. 169/07 do executivo municipal, encaminha  projeto de lei n° 118/07 o qual 
Declara  de utilidade publica municipal a associação dos deficientes físicos de carazinho – ADEFIC, 
para apreciação sob regime de urgência.Of. 170/07 do executivo municipal, encaminha projeto de lei 
n° 119/07 o qual inclui e altera meta na lei n° 6.256 – PPA 2006/2009 e na lei n° 6.450 – LDO 2007, 
para apreciação sob regime de urgência. Of. 171/07 do executivo municipal, encaminha  projeto de lei 
n° 120/07, o qual autoriza abertura de credito suplementar no orçamento de 2007, no valor de R$ 
823.560,92, para apreciação sob regime de urgência. Of. 172/07 do executivo municipal, encaminha  
projeto de lei n° 121/07, o qual dispõe sobre o financiamento do passivo atuarial do sistema de 
previdência do município – RPPS, para apreciação sob regime de urgência. Of. 173/07, do executivo 
municipal, encaminha  projeto de lei n° 122/07,  o qual inclui meta na lei n° 6.256/06 – PPA 
2006/2009,  para apreciação sob regime de urgência . Projeto de lei de autoria do vereador Cláudio 
Santos que torna obrigatório em solenidades oficiais no âmbito municipal a execução do hino de 
Carazinho. Of. 092/2007 da Escola Estadual de Ensino Médio Ernesta Nunes, convidando para visita 
ate a escola para conversa sobre questões educacionais. Of. 018/2007 Casa da Mulher agradecendo 
correspondência recebida. Of. 376/2007, do Poder Judiciário mudando a datas da reunião em razão 
de viagem profissional. Of. 241/2007 da 39ªCRE, solicitando a cedência do plenário para o III 
Encontro dos diretores a realizar-se dia 04 de outubro. Convite do INV para eventos a realizarem-se 
no mês de outubro. Convite do IBRAP para cursos no mês de outubro. Convite da Interativa para a 
realização de curso no mês de setembro. Convite do IPAD,  para a realização de seminário. Convite 
do GDAM, para cursos a realizarem-se no mês de setembro. Convite do DAP, para a realização de 
eventos do mês de setembro. Convite do IVER, para a realização de eventos do mês de setembro. 
CTG Rincão Serrano solicita auxilio financeiro. Capsem apresenta planilhas de valores pagos pelo 
RPPS. Diversos Comunicados do Ministério da Saúde, informando a liberação de Recursos 
Financeiros do Fundo Nacional. Diversos Comunicados do Ministério da Educação, informando a 
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liberação de Recursos Financeiros do Fundo Nacional. Presidente Vereador Vilson Paese; a seguir 
solicito ao Secretário Vereador Cláudio Santos que proceda a leitura das indicações dos vereadores 
na noite de hoje; Secretário Vereador Cláudio Santos; indicações: 2005/1091/07, O vereador 
abaixo assinado solicita que após lido em plenário, e deferido na forma regimental, seja enviado ofício 
solicitando ao Executivo Municipal que determine a Secretaria de Obras a realização das obras 
relacionadas. Conserto do calçamento na Rua Alexandre da Motta, trecho compreendido entre as 
ruas General Portinho e Barão do Triunfo. Conserto do calçamento e limpeza das laterais da Rua 
Dona Julia. Solicitação dos moradores. Concerto do calçamento na Rua Rodrigues Alves.  Conserto 
do Calçamento na Rua General Neto. Solicitação dos moradores. Fechamento de um buraco 
existente na Rua Alexandre da Motta esquina com a Avenida Mauá, próximo aos trilhos. Fechamento 
de uma vala existente na Av Pátria em frente à obra de construção da Pronto Clínica. Conserto do 
calçamento e limpeza das laterais na Rua Humberto de Campos. Recapeamento asfáltico na Rua 
Padre Gusmão, no trecho compreendido entre a Rua Ipiranga e Monte Alegre, Vereador Vilson 
Paese; 2006/1092/07, Solicitando a Secretaria de Obras a realização de urgentes melhorias no 
calçamento da Rua Tamoios, B. Broecker, principalmente no entroncamento da Rua Epitácio Pessoa, 
que em dias de chuva torna-se intransitável, Vereador Jaime Fragoso; 2007/1093/07, Solicitando a 
Eletrocar, Centrais Elétricas de Carazinho, a realização de estudos viabilizando a colocação de 
iluminação no trecho de acesso ao CEMEP, Vereador Jaime Fragoso;  2008/1094/07, Solicitando a 
Secretaria de Obras a realização de melhorias no calçamento da Rua Pinheiro Machado, B. Oriental, 
Vereador Jaime Fragoso; 2009/1095/07, solicita à secretaria de obras para que tape um buraco na 
esquina das ruas Rui Barbosa e Tiradentes, Vereador Cláudio Santos; 2010/1096/07, reitera ao 
executivo para que determine a secretaria de obras melhorias nas duas ultimas quadras da rua 
Tiradentes, bairro Santo Antonio; Vereador Cláudio Santos; 2011/1097/07, 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 Senador Salgado Filho, no bairro Conceição. Esta é uma 
reivindicação dos moradores e empresários da rua que reclamam da difícil trafegabilidade pela rua; 
para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos em todas as ruas do 
Bairro Dileta. Pois as mesmas encontram-se em péssimo estado; para que determine a Secretaria de 
Obras que execute trabalhos de reparos no calçamento da rua Monte Alegre, no bairro Hípica-
Floresta. Esta é uma reivindicação dos moradores da rua que reclamam da quantidade de buracos 
existentes; para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de patrolamento, 
cascalhamento, compactação e limpeza da rua Vicente Henrique Thormann, no bairro Alvorada. Esta 
é uma reivindicação dos moradores da rua; para que determine a Secretaria de Obras que execute 
trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua Fernando Sudbrack, no 
bairro Santo Antônio; 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 da rua; para que determine a Secretaria de Obras que 
execute trabalhos de reparos no calçamento da rua Fernandes Vieira, no bairro Glória. Pois a referida 
rua encontra-se em péssimo estado de conservação; ara que determine a Secretaria de Obras que 
execute trabalhos de retirada de entulhos na rua Dona Júlia esquina com a rua Clemente Pinto, no 
bairro Santo Antônio; para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de capina e 
limpeza da rua Barão do Triunfo, no bairro Santo Antônio. Pois a referida rua encontra-se em péssimo 
estado com matagal invadindo a rua; para que determine a Secretaria de Obras que execute 
trabalhos de reparos no calçamento da rua José Pereira, no bairro Santo Antônio. Pois a referida rua 
encontra-se com vários buracos, em toda sua extensão, Vereador Luiz Leite; 2012/1098/07, Solicita 
para que o Executivo Municipal determine ao setor competente a Secretaria de Obras realize 
trabalhos de limpeza e tapa buracos em toda a extensão do asfalto da Rua Não-Me-Toque 
proximidades CTG Alfredo D’amore, Bairro Fey. O Vereador abaixo assinado solicita que após lida 
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em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor competente, a realização de limpeza e operação tapa buracos em toda a 
extensão do asfalto da Rua Não-Me-Toque, nas proximidades do CTG Alfredo D’amore, no Bairro 
Fey. A referida rua encontra-se com muitos buracos ao longo de sua extensão, causando danos aos 
veículos que por ali trafegam, em virtude dos estragos provocados pelos solavancos. E por tratar-se 
de uma das principais vias de acesso ao referido bairro, acreditamos que sejam tomadas as devidas 
providências com a maior brevidade possível, Vereador Felipe Sálvia; 2013/1099/07, Reiterando 
solicitação ao setor competente para que providencie melhorias nas estradas das localidades de São 
Bento e Santa Terezinha, pois em alguns trechos foram colocadas pedras, mas não houve a 
compactação das mesmas, grande parte encontram-se soltas, dificultando ainda mais o trânsito. O 
vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja 
enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente, a realização 
URGENTE de melhorias nas estradas do interior das localidades de São Bento e Santa Terezinha,  
que se encontram em péssimas condições de trafegabilidade, em alguns trechos foram colocadas 
pedras, mas não houve a compactação das mesmas, grande parte encontram-se soltas, dificultando 
ainda mais o trânsito. JUSTIFICATIVA: as referidas estradas, merecem por parte do Poder Público 
Municipal atenção especial, pois são vias utilizadas pelos agricultores para fazer o escoamento da 
safra agrícola e as mesmas sofrem um considerável desgaste ocasionado pelo constante tráfego de 
veículos de grande porte, Vereador Felipe Sálvia; 2014/1100/07, Solicitando que o executivo 
Municipal determine a Secretaria Municipal de Obras a realização de trabalhos de limpeza, 
patrolamento, cascalhamento e compactação em toda a extensão da Harry José Bucholz, no 
Residencial Planalto. 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 realização de serviços de limpeza, patrolamento, cascalhamento e compactação em 
toda a extensão da Rua Harry José Bucholz, Residencial Planalto.A referida via encontra-se com 
muitos buracos ao longo de toda sua extensão, causando danos aos veículos que por ali trafegam 
diariamente, pois com o acumulo de buracos os veículos vivem aos solavancos ao trafegarem pelo 
local; Vereador Felipe Sálvia; 2015/1101/07, Solicitando ao Executivo para que determine ao setor 
competente a realização de um mutirão para melhorias em grande parte das ruas do Bairro Oriental. 
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 realização de 
melhorias urgentes em grande parte das ruas do bairro Oriental que encontram-se em péssimas 
condições, cheias de buracos, com o matagal crescendo a céu aberto. Ao circularmos pelo bairro 
temos a impressão de que o mesmo está abandonado, pois nada tem sido feito para melhorar as 
condições das vias e passeios públicos; Vereador Felipe Sálvia; 2016./1102/07, Solicitando ao 
executivo para que determine a Secretaria Municipal de Obras a realização de trabalhos de melhorias 
no trecho de calçamento da Avenida Antônio José Barlette, Bairro Santo Antônio. 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 realização de melhorias no 
trecho de calçamento da Avenida Antonio José Barlette, no Bairro Santo Antonio. Nosso pedido 
justifica-se em virtude de que a referida avenida encontra-se cheia de buracos e ondulações ao longo 
da sua extensão, especialmente no trecho onde há pavimentação com paralelepípedos, causando 
danos aos veículos que por ali trafegam, bem como em razão de ser esta uma via de trafego intenso 
de veículos de pequeno e grande porte, em razão de que há uma grande quantidades de 
estabelecimentos comerciais ao longo da extensão da mesma; Vereador Felipe Sálvia; 2017/1103/07, 
solicita a limpeza de sanga na baixada do CAIC; Vereador Josir Antunes da Silva; 2018/1104/07, 
solicita a colocação de lixeira na esquina da rua Alexandre da Motta esquina com Venâncio Aires; 
Vereador Josir Antunes da Silva; 2019/1105/07, solicita melhorias no acostamento da rua Polidoro 
Albuquerque e quebra molas ou redutor de velocidade, Vereador Josir Antunes da Silva; 
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2020/1106/07, solicita o cascalhamento entre a Parmalat e a Semeato; Vereador Josir Antunes da 
Silva; 2021/1107/07, Para que a Secretaria de obras realize a operação tapa buracos em todo o 
asfalto da rua Nodalio Telles de Carvalho  no bairro Sommer, Vereador Josélio Guerra; 2022/1108/07, 
Para que a Secretaria de obras realize a operação tapa buracos em todo o asfalto da rua Setembrino 
Ramos no bairro Sommer, Vereador Josélio Guerra; 2023/1109/07, para que a secretaria de obras 
realize a operação tapa buracos em todo os asfalto da rua José Brizola, bairro Sommer; Vereador 
Josélio Guerra; 2024/1110/07, Reiterando solicitação ao Executivo Municipal para que efetue a 
colocação de redutor de velocidade tipo quebra molas ou tipo sonorizador na Rua Silva Jardim, nas 
proximidades dos fundos da Delegacia de Polícia, onde os veículos trafegam em alta velocidade, 
Vereador João Mafalda;  2025/1111/07, Reiterando solicitação ao Executivo Municipal para que 
efetue a colocação de redutor de velocidade tipo quebra molas ou tipo sonorizador na Rua Marechal 
Floriano esquina com a Rua 20 de Setembro, em virtude de que os veículos trafegam em alta 
velocidade, colocando em risco a segurança dos pedestres que circulam pelo local, Vereador João 
Mafalda; 2026/1112/07, Solicitando que sejam efetuados reparos no calçamento da Rua João Neri 
Domingues, onde há grande desnivelamento do paralelepípedo, bem como grande quantidade de 
buracos, Vereador João Mafalda; 2027/1113/07, Solicitando que sejam efetuadas melhorias no 
calçamento da Rua João Clemente Elsing, pois existem inúmeros buracos na referida via, Vereador 
João Mafalda; 2028/1114/07, Solicitando melhorias como cascalhamento e compactação na Rua 
Francisco de Assis, tendo em vista de que em dias chuvosos há um grande acúmulo de lama, 
dificultando a passagem de pedestres e veículos, Vereador João Mafalda; 2029/1115/07, O vereador 
abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio 
ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que destine mais recursos para aquisição de medicamentos 
na Farmácia Municipal, pois, é grande o número de  contribuintes que vem a esta Casa Legislativa 
com suas receitas prescritas queixando-se que não encontram os medicamentos, especialmente os 
de uso contínuo. Segundo informações a lista de medicamentos em falta na farmácia é extensa, 
faltam muitos medicamentos, tais como paracetamol, omeprazol, diazepan, verapanil, captopril, 
propanolol, gardenal, tegretol e carbamazepina, entre outros.  É inadmissível a falta de todos estes 
medicamentos, pois são destinados ao tratamento de pressão alta, convulsão, depressão, estomago, 
febre, dores em geral, ou seja essenciais para quem depende dos mesmos e faz tratamento 
esperando melhorar sua saúde. De nada adianta o município contar com equipes de PSFs, Centro de 
Especialidades Médicas e Ambulatório Municipal atuantes, se quando o médico prescreve uma 
receita o paciente, sem condições de comprar os remédios, não os encontra na Farmácia do 
Município. A solução seria talvez que nossos munícipes tivessem que procurar tais medicamentos 
nos municípios da região, tais como Almirante Tamandaré do Sul, Santo Antonio do Planalto, 
Coqueiros do Sul, onde felizmente as administrações municipais não deixam faltar medicamentos 
para a população. Aqui, são constantes os casos de pessoas que acabam por ser internadas no HCC 
em virtude de que não fizeram o tratamento prescrito pelos médicos dos PSFs em razão da falta de 
poder aquisitivo pra comprar a medicação prescrita já que a mesma não encontra-se disponível na 
farmácia Municipal, Vereador Felipe Sálvia; 2030/1116/07, Solicita para que a Secretaria de Obras 
realize trabalhos de patrolamento, cascalhamento e melhorias do escoamento das águas das chuvas 
da Rua Afonso Branda, Bairro Winckler. Solicitação dos moradores e motoristas, Vereador Adroaldo 
De Carli; 2031/1117/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de limpeza, capina 
no passeio público e melhorias no trecho do calçamento da Rua Ervino Rhoden, Bairro Borguethi. 
Solicitação dos moradores e motoristas, Vereador Adroaldo De Carli; 2032/1118/07, Solicita para que 
a Secretaria de Obras realize trabalhos de limpeza do passeio público e recolhimento de entulhos na 
Rua Félix da Cunha, Bairro Centro. Solicitação dos moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 
2033/1119/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de reperfilagem asfáltica na 
Rua Marechal Floriano a partir do nº. 635, Bairro Centro. Solicitação dos moradores e motoristas; 
Vereador Adroaldo De Carli; 2034/1120/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos 
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de limpeza do passeio público e recolhimento de entulhos da Rua Clemente Barnasque, Bairro 
Winckler. Solicitação dos moradores e motoristas, Vereador Adroaldo De Carli; 2035/1121/07, Solicita 
para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de patrolamento, cascalhamento e melhorias do 
escoamento das águas das chuvas da Rua Miramar, Bairro Winckler. Solicitação dos moradores e 
motoristas, Vereador Adroaldo De Carli; 2036/1122/07, Solicita para que a Secretaria de Obras 
realize trabalhos de patrolamento, cascalhamento e melhorias do escoamento das águas das chuvas 
da Rua Miramar, Bairro Winckler. Solicitação dos moradores e motoristas; Vereador Adroaldo De 
Carli; 2037/1123/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de limpeza do passeio 
público e de melhorias do trecho do calçamento em toda a extensão da Rua Taquari, Bairro Winckler 
/ Vila Rica. Solicitação dos moradores e motoristas, Vereador Adroaldo De Carli;  Presidente 
Vereador Vilson Paese; a seguir solicito ao Secretário Vereador Cláudio Santos que proceda a 
leitura dos requerimentos; Secretário Vereador Cláudio Santos; requerimentos: 2038/279/07, O 
Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental, que após aprovado em plenário, seja enviado 
oficio ao DAER – Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem do RS, reiteramos para que  
providencie com a máxima urgência a continuação da camada asfáltica interligando o Distrito de São 
Bento a Chapada  e Pinheiro Marcado até a Br 285, tal solicitação vem em decorrência das 
dificuldades que estas regiões enfrentam principalmente em dias chuvosos quando se aproxima as 
épocas de plantios de diversas culturas, e  escoamento das safras agrícolas, além das dificuldades 
de locomoção das pessoas que residem nestas localidades e precisam se deslocar a Carazinho e 
outras regiões para tratar de negócios, educação e saúde. Solicitamos ainda que o trecho de São 
Bento a Chapada passe a denominar-se como “Estrada da Produção”; Vereador Luiz Leite; 
2039/280/07, O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental, que após aprovado em 
plenário, seja enviado oficio as EMPRESAS OPERADORAS DE TELEFONES MÓVEIS 
(CELULARES) no Estado do RS, para que providenciem a instalação  com urgência de uma antena 
de sinal entre as localidades de São Bento, Molha Pelego e Pinheiro Marcado, no sentido de 
proporcionar a melhoria no sistema de comunicação dos aparelhos celulares de seus usuários que 
residem nestas localidades,  ainda nas localidades de Cruzinha e Santa Terezinha, cujo sinais ainda 
são precários, e que com a instalação da referida antena proporcionará sem duvida uma melhoria 
substancial neste sistema de comunicação. Salientamos ainda que esta reivindicação nos foi 
solicitada pelos moradores destes distritos, Vereador Luiz Leite; 2040/281/07, O Vereador abaixo 
subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos 
senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho mais uma vez ao Ministro da 
Justiça, ao Comandante da Brigada Militar de nosso estado, ao Comandante Regional da Brigada 
Militar, Sr. Waldir dos Reis Cerutti, ao Secretário de Justiça e Segurança do Estado do Rio Grande do 
Sul, e ao Poder Judiciário de Carazinho, ao Ministério Público, aos Deputados e Senadores Gaúchos 
no Congresso Nacional, aos Líderes de Bancada na Assembléia Legislativa do RS, com o apelo 
deste Poder Legislativo para que providenciem imediatas providências no sentido de coibir a ação 
dos sem terras junto a Fazenda Coqueiros. Na madrugada do último domingo, dois funcionários que 
faziam a segurança da Fazenda levaram um susto causado por uma explosão, explosão esta que 
ocorreu no local onde havia dois tratores de propriedade da Fazenda Coqueiros, a explosão danificou 
o motor e a parte elétrica dos mesmos, conforme ocorrência registrada pelos proprietários junto a 
Delegacia de Polícia, que solicitou ao Instituto de Perícia a realização da perícia para uma melhor 
averiguação do incidente. Realmente não há como dedicar a autoria de mais está barbárie aos sem 
terras, mas depois de tudo que vem ocorrendo, de todos os prejuízos que o proprietário da Fazenda 
Coqueiros, Sr. Félix Guerra, vem suportando, é no mínimo suspeito tais ações de vandalismo. Não é 
possível que a Fazenda Coqueiros seja desapropriada, não depois de tudo que os sem terras tem 
feito para causar danos e prejuízos aos proprietários, como este do último domingo. Segundo 
informações não há intenção por parte dos proprietários em vender a área, pois resistiram até agora, 
mesmo com todo constante prejuízo que vem sofrendo causados pelo vandalismo dos “pacíficos” 
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sem terras. Vamos continuar incessantemente solicitando o FIM desse impasse, esperando que 
atitudes sejam tomadas para que uma possível desgraça possa ser evitada e para que o direito a 
propriedade seja preservado, Vereador Felipe Sálvia; 2041/282/07, O Vereador abaixo assinado, 
requer na forma regimental, que após aprovado em plenário, seja enviado oficio de profundo pesar 
aos familiares,da Sra HILMA SIMON CESTARI pelo falecimento ocorrido no dia 13/09/2007, o qual 
expressamos nossos mais profundos sentimentos pelo infausto ocorrido, Vereador Luiz Leite; 
2042/283/07, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o 
Plenário, seja registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar, pela perda 
irreparável do Amigo NERI CARDOSO, ocorrido no último dia 16 de setembro. O Senhor Neri, tinha 
um vasto relacionamento na comunidade carazinhense, homem honesto, digno, batalhador, 
merecendo por parte do Poder Legislativo o reconhecimento em homenagem póstuma à sua 
memória. A todos os familiares e amigos do inesquecível Néri Cardoso, nossos sinceros sentimentos 
pelo infausto ocorrido.“Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que 
esteja morto, viverá; e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá.” Jô 11, 25-26, Vereador 
Felipe Sálvia; 2043/284/07, o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após 
aprovado em plenário seja registrado em ata e oficiado aos familiares votos e profundo pesar pela 
perda irreparável do Sr. Néri Cardoso, ocorrido em 17/09/07; Vereador Josir Antunes da Silva; 
2044/285/07, o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após aprovação do 
plenário que a mesa diretora realize dentro de uma reunião ordinária o mais breve possível a entrega 
de uma placa à direção da TV Pampa Carazinho em homenagem pela passagem dos seus 20 anos 
de atividade em nosso município; Vereador Cláudio Santos; 2045/286/07, O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que logo após submetido ao  plenário para aprovação, seja 
enviado ofício ao Sr. Romeu Giacomelli Presidente da Eletrocar, para que solicitando ao 
departamento técnico da empresa para realizar uma vistoria a noite em todas as lâmpadas dos 
postes nas ruas Machado de Assis e 31 de Março localizadas no Bairro São João e para que seja 
feita a troca das lâmpadas queimadas e colocação de lâmpadas mais potentes. Solicita também à 
empresa Eletrocar, após verificação, medidas para solucionar definitivamente este problema da 
escuridão nas ruas, zelando pela segurança dos pedestres, motoristas e moradores destas 
localidades. Solicitação dos moradores, Vereador Adroaldo De Carli;  Presidente Vereador Vilson 
Paese; a seguir solicito ao secretário que proceda a leitura das moções apresentadas pelos 
vereadores na noite de hoje; Secretário Vereador Cláudio Santos; moções: 2046/430/07, seja 
enviado oficio de cumprimentos as Sr. Paulo Luiz Muller, presidente da UACC pela realização do 
evento da escolha da rainha da UACC, que teve local o clube Caixeiral de Carazinho no dia 08 do 
corrente; Vereador Vilson Paese; 2047/431/07, O Vereador abaixo assinado solicita que depois de 
ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício de cumprimentos ao 
Pároco Pe. Ludgero Mafra e a Diretoria da Paróquia São José de nosso município, cumprimentando-
os pela iniciativa de realizar a compra de um terreno para construção de uma capela para a 
comunidade de Santa Bakhita e Santa Paulina, que ficará localizada no loteamento Tombini, nas 
proximidades da UPF. Até então as missas eram realizadas nas dependências de um bar, mas com a 
aquisição do terreno e a construção de uma capela os fiéis poderão ter um local mais adequado para 
professar sua fé, pois estarão mais próximas de Deus, e isto é essencial em um mundo onde a tanta 
discórdia, tanta descrença. Merece destaque também a Paróquia Nosso Senhor Bom Jesus, que 
colaborou auxiliando na compra do terreno para estas comunidades, Vereador Felipe Sálvia; 
2048/432/07, Ofício de congratulações a Viação Ouro e Prata, na pessoa do Sr. Pedro Américo 
Mariano Messerchimidt, encarregado pela filial de Carazinho, pelo apoio para realização do Programa 
Recanto Gaúcho, apresentado ao vivo da Estação Rodoviária pelo terceiro ano consecutivo em 
comemoração a Semana Farroupilha, objetivando a valorização as tradições gaúchas, e 
oportunizando maior conhecimento e integração da comunidade com nosso tradicionalismo, Vereador 
Jaime Fragoso; 2049/433/07, enviado oficio parabenizando a direção e COM da EMEI Ataídes 
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Conceição Osório pela conquista do título de campeão dos jogos de integração de pais da rede 
Municipal de ensino, realizado no último sábado dia 15 de setembro, no ginásio da Acapesu, 
Vereador Cláudio Santos; 2050/434/07, seja enviado oficio parabenizando o presidente da Fundescar 
Gilberto Augusto Kamphorst, extensivo aos professores de educação física Lucival Martins Pinto e 
Jackson Cabral, pela execução do campeonato municipal de futebol interescolar bom de bola – bom 
na escola; Vereador Cláudio Santos; 2051/435/07, seja enviado oficio parabenizando a Adelino 
Giacomelli pela realização do se I passeio ciclístico da Shopping car, ocorrido no ultimo domingo, dia 
16 de setembro; Vereador Cláudio Santos;2052/436/07, O Vereador abaixo assinado solicita que 
depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao Escritório 
da Agencia dos Correios de Carazinho, manifestando o apoio desta Casa Legislativa com relação à 
greve dos carteiros, que reivindicam reposição de perdas salariais de 47.77%, implantação do plano 
de cargos e salários, adicional de periculosidade, aumento real de R$ 200,00, contratação de novos 
servidores concursados, melhores condições de trabalho e segurança nas agências. Não é justo que 
estes profissionais que trabalham incansavelmente, de sol a sol, realizando a entrega de 
correspondências, sejam tão pouco valorizados pelo Governo Federal, especialmente se levarmos 
em consideração a pesquisa realizada pela revista Exame, que mostra a ECT como uma das 
melhores empresas do Brasil e uma das que mais obtiveram lucro, ocupando inclusive o quinto lugar 
entre as estatais mais lucrativas. A Empresa de Correios gerou uma riqueza em torno de 1,4 bilhões 
de dólares, empregou 98 mil pessoas, que produziram, em média, 14,9 mil dólares em todo o país e 
obtiveram um lucro de 183 milhões de dólares. A Empresa, além de obter esse lucro admirável, ainda 
consegue aumentar as correspondências comerciais em 24% e o Partido dos Trabalhadores oferece 
4% ao quadro dos funcionários. Parece que algo está errado, quando, na verdade, os trabalhadores 
estão esperando um reajuste bem maior. E isso parte logo do Partido dos Trabalhadores, que pelo 
que consta sempre procurava estar ao lado dos funcionários, mas pelo que podemos ver, depois 
desta proposta absurda, quando mudou de lado, mudou também de posição. Outro fato que prova 
que a questão financeira, alegada aos funcionários não é o problema e o fato de que segundo 
matéria publicada no jornal “O Estado de S. Paulo” há a previsão de um benefício de cerca de três 
bilhões de reais, com carência de quatro anos, às empresas multinacionais – empresas que foram 
privatizadas. Como vemos, apesar dos sucessivos lucros dos Correios, os trabalhadores convivem 
com arrocho, condições precárias de serviço e, agora, ataques aos seus direitos. Desta forma, por 
entendermos que os funcionários dos Correios devem lutar por seus direitos, nos solidarizamos a 
eles manifestando nosso apoio, Vereador Felipe Sálvia; 2053/437/07, seja enviado oficio aos 
familiares do senhor Arlindo Worm pela homenagem recebida na ocasião do cinqüentenário da 
Cotrijal, Vereador Cláudio Santos; 2054/438/07, seja enviado oficio ao gerente regional da TV Pampa, 
José Luis Lima. Extensivo a todos os funcionários pela passagem dos seus 20 anos de atividade em 
nosso município, Vereador Cláudio Santos; 2055/439/07, O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que depois de submetido ao plenário para aprovação seja enviado ofício ao Lideres 
de Bancada do Senado Federal manifestando nossos votos repudio e indignação com a questão que 
envolve a absolvição do Senador Renan Calheiros de mandato e repudiando também pelo fato de a 
votação ter sido por voto secreto, deveria ser mostrado para população que existe transparência no 
atual governo e que não tem nada a esconder, pois a população tem o direito de saber as decisões e 
atitudes dos políticos a quem confiaram seu voto, Não sou conivente em hipótese alguma com as 
colocações que Calheiros vem fazendo, posando de vítima e culpando à hipotéticos inimigos, e até 
mesmo a imprensa, que cumpre o seu papel e mostra os fatos a nação brasileira, que almeja políticos 
éticos, que defendam os interesses coletivos e não individuais, Vereador Josélio Guerra; 
2056/440/07, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício   parabenizando, a Direção e funcionários da TV Pampa 
Carazinho, na pessoa do  Sr. José Luiz Lima – Gerente Regional, pela comemoração dos 20 anos de 
atividades no município de Carazinho. Manifestamos nossos reconhecimentos a toda equipe da TV 
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Pampa, que vem ao longo destes anos proporcionar aos expectadores e ouvintes, informações, 
cultura e entretenimento, motivo este que fazem desta emissora um referencial em nossa cidade e 
região, Vereador Adroaldo De Carli; 2057/441/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de 
cumprimentos aos Excelentíssimos Senhores Senadores Paulo Paim, Sérgio Zambiase e Pedro 
Simon pelo seu voto em prol da democracia. Mesmo que vencidos pelo senhor  Senador Renan 
Calheiros e seus pares do Senado Federal, que feriram totalmente os princípios reguladores daquela 
casa de leis e democracia. A vontade popular sempre deve prevalecer. Mas isso não aconteceu, com 
a imposição onde nossos representantes agem de forma obscura protegendo e dando cobertura para 
atos de desonestidade e imoralidade uns dos outros. É dever deste Poder Legislativo reconhecer 
como tal a postura franca e objetiva que a bancada gaúcha teve frente a este embate ideológico, que 
os fazem merecedores de nossa consideração, Vereador Vilson Paese; 2058/442/07, O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, 
seja enviado oficio de cumprimentos a COTRIJAL, na pessoa do seu Presidente, Senhor NEI CÉSAR 
MÂNICA, bem como a toda sua equipe de  funcionários pelos seus 50 anos .A Cotrijal que 
consagrou-se como uma cooperativa forte e de suma importância para comunidade Não-Metoquense 
e região.  A todos, em especial ao Senhor  Nei Mânica Presidente da Cotrijal parabéns pelas 
conquistas ao longo destes 50 anos, Vereador Vilson Paese; 2059/443/07, seja enviado oficio 
parabenizando o Deputado estadual Marcio Biolchi – PMDB pela disponibilização de recursos através 
da secretária estadual de saúde no valor de R$ 24 mil reais para o hospital comunitário de Carazinho 
– HCC destinado para a aquisição de equipamentos para o setor de oncologia; Vereador Adroaldo De 
Carli; 2060/444/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos, parabenizando o CTG 
Rincão Serrano, na pessoa do Patrão Júlio Souza extensivo aos demais membros integrantes da 
patronagem desta casa tradicionalista, pela realização de uma Grande Ronda Crioula, realizada na 
noite de sábado dia 15 de setembro, quando da oportunidade foi servido aos presentes um delicioso 
Costelão a moda campeira, que contou com as apresentações das Invernadas de Dança e a ótima 
música da Tribo da Bombacha. Um público com mais de 800 pessoas, lotaram as dependências do 
Galpão Crioulo do Rincão, dando mostra de amor às coisas do nosso Rio Grande do Sul. A todos do 
CTG Rincão Serrano, nosso reconhecimento por este grandioso evento, Vereador Vilson Paese; 
2061/445/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício de mesmo teor parabenizando a  Loja Quero-Quero, na 
pessoa do Senhor Gerente Vianei Lüssi, Jornal Diário da Manhã , na pessoa da Senhora Diretora 
Jussara Sirena e Rádio Diário da Manhã, na pessoa do Senhor Comunicador Terres Júnior, pela 
campanha e doação de materiais de construção e móveis para a reforma do prédio  da Overdose da 
Vida – ONG de Carazinho. Desejamos a direção e demais colaboradores sucesso a todos, Vereador 
Adroaldo De Carli; 2062/446/07, Diante dos acontecimentos, transcorridos na sessão secreta do 
Senado Federal, em que na qual culminou com a absolvição do Presidente da Casa, Renan 
Calheiros, não  resta mais nada á nós desamparados cidadãos brasileiros, do que  torcer para que o 
sonho termine, porque na verdade tudo isso só pode ser um sonho. É lamentável a atitude 
corporativista, adotada por parte dos integrantes dessa Egrégia Casa, em relação ao desfecho que 
contemplou o atual Presidente, a gozar e ironizar a vontade da população brasileira. Entendemos que 
tal votação secreta nada mais foi, do que a validação do escracho, da safadeza, da sem-vergonhice 
profana, comungada nesta casa, e que fatalmente dilacera todo o processo político democrático de 
nosso país. O momento político em que o Brasil atravessa, talvez seja toda uma provação que se 
deva realmente passar, pois nos afirmam que nossa democracia é muito jovem. Más são 
inconcebíveis de admitir, os comentários irônicos dos quais os defensores da podridão se utilizaram, 
para a fundamentação de seus votos, a qual sustentou  a manutenção de seu comandante no Poder. 
O dia 12 de setembro de 2007, ficará para todo sempre, marcado e entalhado na história política de 
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nosso país, como o dia em que se consolidou o “A Vergonha Democrática”, que sobre os aplausos do 
desmando suprimiram  a vontade popular. Esta Moção de Repúdio, nada mais é que o desabafo, da 
sociedade oprimida, que hoje se encontra desolada e desamparada. Sobre a batuta dos tambores do 
Governo foi declarada a festa da balburdia no Senado Federal. Não cremos que seja eterna essa 
desgraça política, até porque não existe mal que perdure, pois este sofrimento que atenta a dignidade 
do povo brasileiro, um dia deverá ter fim, Vereador Vilson Paese; 2063/447/07, O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício de mesmo teor parabenizando a  Justiça Federal de Carazinho, na pessoa dos Excelentíssimos 
Srs. Drs. Norton Luís Benites, Felipe Veit Leal, Hermes Siedler da Conceição Júnior - Diretor do Foro 
da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, Sr. Rui Soares – Reitor da Universidade de Passo Fundo 
– UPF, pela assinatura do convênio para a prestação de serviço de assistência jurídica gratuita a 
população carazinhense realizada no dia 10 de setembro de 2007 no auditório da UPF Campus 
Carazinho. Desejamos a direção e demais colaboradores sucesso a todos, Vereador Adroaldo De 
Carli; 2064/448/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a  Associação Comercial e Industrial de 
Carazinho – ACIC na pessoa do Senhor Presidente Sidnei Olavo Meyer, pela realização da palestra 
no dia 13 de setembro de 2007 com o Senhor Deputado Federal José Otávio Germano com o tema 
“Setor Energético do país”, sendo que a disponibilidade de energia é item fundamental para a decisão 
de futuros empreendimentos. Desejamos a direção e demais colaboradores sucesso a todos, 
Vereador Adroaldo De Carli; 2065/449/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, 
que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o Banco do 
Estado do Rio Grande do Sul – Banrisul, na pessoa do Senhor Presidente Fernando Lemos, pela 
comemoração aos 79 anos de fundação do Banrisul comemorado no dia 12 de setembro de 2007. 
Banrisul tem destaque da presença na área de responsabilidade social e os indicadores do 
investimento social em 2006, nas áreas de educação, cultura, saúde, saneamento, esporte e 
participação em eventos que chegaram a R$ 23 milhões de reais.  Desejamos a direção e 
funcionários que o banco possa continuar com a missão de ser o agente financeiro do Estado para 
promover o desenvolvimento econômico e sócio do Rio Grande do Sul, Vereador Adroaldo De Carli; 
2066/450/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em 
plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao Diretor Remi Rigo da Ulbra pelo 
projeto Escola de Fábrica bem como a todos os professores, organizadores e empresas parceiras 
que participaram deste projeto. Projeto como esse que vai realmente dar condições para jovens 
desempregados a conquistarem o primeiro emprego, com mão de obra especializada.Tendo 
reconhecimento do Legislativo, Vereador Vilson Paese; 2067/451/07, O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado 
oficio de cumprimentos pela inauguração oficial da unidade SEST (Serviço Social do Transporte ) e 
SENAT (Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte ) em Carazinho, visando  a valorização 
dos transportadores autônomos e trabalhadores do setor de transporte. Proporcionando palestras 
seminários e cursos para melhoria profissional e da qualidade de vida .Desejamos a todos votos de 
muito sucesso e grandes realizações, Vereador Vilson Paese; 2068/452/07, O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja 
enviado oficio de cumprimentos, parabenizando o CTG Rincão Serrano, na pessoa do Patrão Júlio 
Souza extensivo aos demais membros integrantes da patronagem desta casa tradicionalista, pela 
realização de uma Grande Ronda Crioula, realizada na noite de sábado dia 15 de setembro, quando 
da oportunidade foi servido aos presentes um delicioso Costelão a moda campeira, que contou com 
as apresentações das Invernadas de Dança e a ótima música da Tribo da Bombacha. Um público 
com mais de 800 pessoas, lotaram as dependências do Galpão Crioulo do Rincão, dando mostra de 
amor às coisas do nosso Rio Grande do Sul.  A todos do CTG Rincão Serrano, nosso 
reconhecimento por este grandioso evento, Vereador Vilson Paese; 2069/453/07, O Vereador abaixo 
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subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos 
senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Excelentíssimo Presidente 
da República, Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, e a todos Excelentíssimos Senadores do Senado 
Federal, manifestando a indignação deste poder com relação  à absolvição do presidente do 
Congresso, Renan Calheiros (PMDB-AL), ocorrida a portas fechadas e por voto secreto, abalando 
totalmente a credibilidade do Senado junto a opinião pública. Não há dúvida alguma de que a 
absolvição do presidente do Senado foi ruim para o Brasil, e para o Congresso Nacional, com a 
atitude de não abandonar a Presidência do Congresso acabou por abalar o Senado da República e o 
governo federal, já tão desprestigiado pela população brasileira, depois de tantos escândalos e 
falcatruas envolvendo nossos tão imponentes representantes. “Vergonha Nacional” é a frase mais 
correta para definir a votação que absolveu por 40 votos a 35 o presidente do senado Renan 
Calheiros. "Uma vitória da democracia" , foi a frase utilizada pelo senador Renan Calheiros após a 
sua absolvição. Vitória da falta de vergonha na cara, vitória de alguns poucos, porque se fosse vitória 
para a população brasileira certamente o mais correto seria a condenação e cassação do mandato 
deste e de outros políticos corruptos. “Uma vitória da corrupção, um desrespeito à democracia". 
Diante deste fato, talvez tenha razão o pedetista Cristovam Buarque quando afirma que – “O Brasil 
hoje é um país sem Senado. O Senado está morto. Vamos ver quanto tempo ele leva para renascer. 
Não há credibilidade no Senado nem nos senadores. Somos uma entidade desmoralizada junto à 
opinião pública hoje. E acho que o governo fica mais forte com o Congresso demoralizado. Isso 
pesou no voto dos defensores do governo. Fica mais fácil para o governo aprovar o que precisa 
quando o Congresso está desmoralizado, quando a percepção da opinião pública é de que aqui só há 
corruptos.” - Enquanto elegemos nossos representantes para lutar por nossos direitos, melhorar 
nossa qualidade de vida, a grande maioria parece trabalhar única e exclusivamente para si próprio, 
buscando suas vantagens, parece que não basta receber um salário de R$ 24,5 mil e mais todas as 
vantagens como moradia, passagens aéreas, verbas, verbas de gabinete, assessores, 13º e 14º 
salário, férias de 90 dias remuneradas, é preciso agir de forma ilícita, usando da corrupção um meio 
para garantir mais vantagens. Isso é o Brasil, não o Brasil que queremos, mas o Brasil que 
infelizmente temos; Vereador Felipe Sálvia;  Presidente Vereador Vilson Paese; queremos registrar 
a presença dos presentes na noite de hoje, Paulo Gilmar da Luz Muller presidente da Rádio 
Comunitária, também presidente da UACC, dos servidores, funcionários, desta rádio Comunitária e 
funcionários abnegados que trabalham sem remuneração, o Juliano Panassolo, Jean Maciel, Gilmar 
Moraes, Carlos Alberto da Silva, Maria Eleni da Silva, Denílson, o Chicão, Maria Daiane da Silva e 
Leonir Corrêa, Tarso Martini diretor de esportes da nossa rádio Comunitária, queremos registrar o 
Antonio Maia o Castelo, presidente do CORED da UACC, Valter, Valtric, e também a Ana Maria Leal 
Rádio Gazeta, sempre participando e dando a cobertura do grande expediente da casa, Gabriel 
Passos da Silva, filho do vereador Jota, com a camisa do grêmio, com isso nós queremos 
parabenizar a todos os gremistas pela vitória ontem do meu time, mais uma vez perdedor, é 
lamentável, continuem comemorando gremistas, mas não precisa tanto tiro, estou vendo que vai 
faltar foguete para o final do ano, nosso amigo Almiro Silveira sempre presente, Cássia Lopes do 
diário da manhã, Daniel Pereira do hospital de caridade de Carazinho, e também o Vilmar de Barros 
Barreto, Romano Guerra, presidente do PMDB, Vanderlei Roque Alves presidente do Bairro 
Cantares, Everton de Souza nosso amigo da farmácia Brasil, e o professor Jefferson, sempre 
presente também seja bem vindo Jefferson, questão de ordem Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz 
Leite; questão de ordem senhor presidente, conforme acordo de lideranças, nós queríamos pedir a 
supressão do grande expediente, e também a votação em bloco de requerimentos, moções e 
projetos, que não existe nenhum projeto polemico para se discutir; Presidente Vereador Vilson 
Paese; eu solicito a bancada do PMDB se está de acordo em suprimir o intervalo regimental e 
também a votação de requerimentos e projetos em bloco, e moções; Vereador Josélio Guerra; de 
acordo senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; bancada do PSDB; Vereador Jaime 
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Fragoso; de acordo senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; bancada do PTB; 
Vereador Paulino de Moura;  havendo a concordância das bancadas está suprimido o intervalo 
regimental e também faremos a votação em bloco de requerimentos, moções e projetos, questão de 
ordem Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite; questão de ordem senhor presidente, também o 
grande expediente; Presidente Vereador Vilson Paese; já foi suprimido, o grande expediente, então 
nós vamos tocar de imediato para a votação dos requerimentos, solicito ao Secretário Vereador 
Cláudio Santos, que proceda então a leitura de nº  e autor do requerimento; Secretário Vereador 
Cláudio Santos; requerimento nº 01 Vereador Luiz Leite; nº 02 Vereador Luiz Leite; nº 03 Vereador 
Felipe Sálvia; nº 08 Vereador Felipe Sálvia; nº 09 Vereador Adroaldo De Carli; 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 por unanimidade a urgência; coloco em discussão todos os requerimentos com 
as urgências já aprovadas, para discutir Vereador Jota, bancada do PTB; Vereador Josir Antunes 
da Silva; eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade  que eu estou tendo, é uma satisfação 
imensa, agradecer a presença principalmente do meu filho que está aqui, estamos trazendo ele para 
a gente poder debater, como é bom a gente poder ter o poder, e tentar no mínimo lutar pelos ideais 
do nosso povo, que botou nós aqui, e eu pedi a vocês aqui, não sei se vou ter muitas oportunidades 
de ir e vir, e bem complicada minha situação, só que eu quero aproveitar essa oportunidade, e eu 
gostaria principalmente de salientar que o nosso município está bem carente em todos os aspectos, 
em todos os sentidos, eu vejo um município tão bonito, tão verde e bastante abandonado, eu citei 
aqui coisas simples como limpar as sangas, eu gostaria de limpar todas as sangas e todos os matos, 
mas sei que é impossível, e agente sozinho é bem complicado, eu gostaria da compreensão de vocês 
vereadores, que continuassem esse trabalho,  eu se for aprovado, se não for aprovado, descerei até 
a beira da sanga e limparei, farei isso no mínimo com a minha boa vontade, que eu faço de coração, 
e eu enxergo as coisas sabe, assim como todos vocês enxergam, até meu filho enxerga as coisas, e 
eu gostaria de agradecer a presença de tantos presidentes de bairros, o Daniel que é presidente do 
bairro Floresta, é bom que você esteja aqui, semana passada até ocorreu um acidente na baixada do 
CAIC, horário de pique, se tu vê a 13:30 horas, tu olhar ali de baixo todas as crianças na rua porque 
não tem acostamento, e é uma falha grande, mas eu acho que é fácil de ser resolvido, porque não 
tem acostamento eles vão no asfalto, foi atropelada uma criança sexta-feira lá, e não pararam nem 
para socorrer a criança, eu gostaria que vocês fizessem alguma coisa por isso, porque eu sozinho, 
com certeza, não chegarei a lugar nenhum, eu gostaria de manter sempre uma relação aberta com 
vocês, porque com certeza cada momento, cada espaço que eu tiver eu quero mostrar o meu 
trabalho, que tudo na vida que eu faço eu procuro fazer com amor, não é meu filho, com amor e força 
de vontade, tudo que você quiser você consegue, e eu não vou ganhar muito tempo de vocês, mas 
eu gostaria de dizer para vocês que a ousadia dos homens de hoje faz a história do amanhã, com 
certeza faz a história do amanhã, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo 
qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim, eu vejo tantas vilas carentes, a gente fica o dia 
inteiro, não consigo mais trabalhar, a política para mim entrou na minha vida e entrou tão 
profundamente que a minha vida mudou 100%, as vezes eu sinto falta da minha família, por estar 
dois, três dias trabalhando para o meu povo, mas é o mínimo que eu posso fazer pela excelente 
votação que eu tive, e eu quero falar para vocês que com certeza eu vou no Cantares, eu vejo 
dificuldade naquelas ruas, eu sempre trabalho e procuro trabalhar nos bairros mais pobres, com 
certeza no dia da criança agora eu vou estar fazendo uma festa para milhares de crianças e eu 
gostaria da ajuda de cada um, não serei que irei fazer por causa de política, mas ajam conforme 
vocês quiserem que com certeza Deus vai dar em dobro, minha vida graças a Deus cada vez melhor, 
Vereador Paulino de Moura; questão de ordem, Jota por gentileza, senhor presidente, até 
quebrando o protocolo eu gostaria de dar um testemunho sobre essa pessoa maravilhosa que é o 
Jota, um batalhador que há anos vem fazendo esse trabalho social para os bairros menos 
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favorecidos, tem ido para as comunidades menos favorecidas, e eu sou testemunha disso, que em 
1996, quando concorri pela primeira vez com o corcelzinho caindo aos pedaços, meu mecânico era o 
Jota, e me ajudou a chegar onde eu estou hoje, então eu quero te dizer Jota, que dependendo de 
mim, hoje residindo em Porto Alegre, tendo assumido esse cargo não numa situação boa, porque eu 
não estou satisfeito com o que esta acontecendo por eu ter assumido, mas eu vou dividir esse meu 
mandato com vocês, então com certeza os suplentes do PTB terão chances sim de assumir mais 
vezes aqui no Poder Legislativo porque eu acho que o poder, você dando o poder para a pessoa que 
você vai conhecer quem é essa pessoa, eu quero te dizer de coração que eu não mudei em nada 
desde 1996, então meus parabéns que Deus te abençoe continue sempre iluminado como tu és, 
obrigado; Vereador Josir Antunes da Silva; muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; 
continua em discussão os requerimentos, para discutir Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio 
Santos; senhor presidente, colegas vereadores, Jota, que toma assento nessa casa nesta noite, 
demais pessoas que já foram nominadas anteriormente, pelo presidente, pessoal da UACC, 
presidente Paulo Muller, seus guerreiro,seu batalhadores, todos que já foram nominados, Romano 
Guerra presidente do PMDB, senhor presidente, não foi de autoria minha, mas eu gostaria, subscrevi 
antes, o Felipe não estava ainda quando estava lendo os requerimentos, e tomei a liberdade vereador 
de subscrever, referente a indignação que vossa excelência coloca com relação a não cassação do 
senador Renan Calheiros, que pegou sem duvida alguma, não de surpresa, porque muito embora o 
regimento interno do Senado diga que o voto tem que ser secreto, mas Brasil, esperava lá no fundo, 
de que os votos foram contrários, fossem contrários, na verdade aconteceu a vontade principalmente 
do presidente Lula, porque tudo que está acontecendo no país, mais a saída do Renan, e 
principalmente a votação da CPMF, acabaria tomando novos rumos, e isso não poderia de forma 
alguma o presidente Lula perder a quantia de dinheiro que tem a CPMF, mas fica sem duvida, 
vereador e vereadores, esse repudio, através desse requerimento, porque aquilo que aconteceu lá, 
muito embora não se quisesse, era esperado, e eu lamento, inclusive ouvi o senador Paulo Paim na 
rádio Gazeta, e eu sinceramente, eu não acredito no Paim, não acredito no Simon, e não acredito no 
Zambiase, porque nada foi aberto, é muito simples, depois que se votou, eu vou votar contra, mas aí 
na hora de se votar é sé ele e a urna, é só ele e o voto, então é fácil, tanto que depois, Vereador 
Adroaldo De Carli, sei que vossa excelência estica o pescoço porque estou falando no senador Pedro 
Simon, mas depois que aconteceu a votação, no dia seguinte, ouvindo a Globo, ouvindo tanto os 
assessores quanto alguns senadores, haviam 46 votos favoráveis a cassação do Renan, por isso que 
eu digo, dizer que eu vou fazer, ou avisar aquilo que eu vou fazer e depois fazer é uma outra questão, 
é uma questão de consciência, a consciência ela não é palpável, a consciência ela é abstrata, fica 
claro na consciência de cada um, mas eu acho meio temeroso, parabenizar ou reconhecer algum 
senador que tenha dito que ia votar pela cassação e que contra a cassação, porque na hora só 
estava ele lá, e sabe-se lá o que rolou por baixo disso, tanto que agora o Renan calheiros espera a 
chegada do Lula ao Brasil, para poder saber quais os passos que ele senador Renan Calheiros, 
presidente do Senado, vai tomar depois que conversar com o presidente da república, se ele vai se 
afastar, se ele vai voltar no cargo se afastando dez dias ou não, porque se não derem o cargo de 
presidente ele não vai se afastar dez dias, então há um jogo de interesses muito grande nessa 
votação do senador Renan Calheiros, e me desculpe até o Vereador Vilson Paese que tem trabalho 
nesse sentido parabenizando esses três senadores, respeito exatamente as suas colocações, mas eu 
tenho minhas dúvidas, já que foi fechado, são trinta e oito bilhões de reais, envolvendo a CPMF, 
inclusive a oposição declarada, PSDB e ..., principalmente, o próprio PDT através do Buarque, existe 
esse pensamento, de trancar a pauta com várias medidas provisórias inclusive trancando outros 
projetos importantes se o senador Renan não se afastar, então presidente eu assino em baixo do 
Vereador Felipe Sálvia, e não acredito, qualquer que seja o senador, mesmo sendo os três gaúchos, 
de forma secreta, de voto fechado, eu não acredito na votação porque não estava lá, não ouvi e nem 
vi qualquer senador dar o sue voto na cassação do Renan Calheiros, eu acredito que mesmo eles 
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vindo dizer que votarão pela cassação, eu não acredito porque era secreto e só cabe a consciência 
deles o voto que foi colocado naquele dia da cassação do Renan Calheiros; Presidente Vereador 
Vilson Paese; continua em discussão, para discutir Vereador Paulino de Moura, bancada do PMDB; 
Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, senhores vereadores, representantes de bairros, 
venho em defesa do requerimento do Vereador Vilson Paese, quanto a essa sem-vergonhice que 
está no congresso, eu discordo e acho que o Renan tinha que ser  cassado, tem gente com muito 
menos, foi cassado seu mandato, mas eu quero que o Vereador Cláudio Santos, e aqui é bom porque 
tem o contraditório, pegue o passado do Senador Pedro Simon, pegue o passado recente do Senador 
Zambiasi, e também o senador Paim, o quanto tem feito, e o quanto fez pelo Rio Grande do Sul, 
quanto fez pelo Brasil, porque eles tem posição não hoje se vossa senhoria buscar nos anais do 
Congresso o senhor vai ver que os senadores que agora citados são e merecem sim um elogio, eles 
abriram seu voto, o voto era secreto, eles abriram o voto para a opinião pública, para o Brasil, para o 
mundo, e lá eles disseram, nós queremos cassar o Renan, o senador Pedro Simon que é do PMDB, 
assumiu esse compromisso que ele deveria sim como senador, como cidadão, fazer isso, então eu 
não concordo que vossa senhoria venha botar em dúvida principalmente os três senadores do Rio 
Grande do Sul, que tanto tem feito pelo Rio Grande, a trajetória do Senador Pedro Simon, não é do 
meu partido, mas tem feito nesses mandatos que hora o povo lhe deu representando bem, e tomando 
posições muito difíceis; Vereador Cláudio Santos; permite um a parte vereador; Vereador Paulino 
de Moura; sim vereador; Vereador Cláudio Santos; eu em momento algum coloquei em cheque a 
honra ou a dignidade de qualquer um dos três senadores,  eu apenas disse que se tratando de voto 
secreto eu acredito em mim porque sei o que faço, não estava lá, não vi e não ouvi voto nenhum de 
senador nenhum, agora quanto ao trabalho que vem sendo prestado ao estado do Rio Grande do 
Sul, isso aí é outra questão, mas com relação ao voto secreto eu não vi e quando eu não vejo como 
eu vou abonar alguma coisa que eu ao estava presente; Vereador Paulino de Moura; eu concordo 
com vossa senhoria, mas eu quero dizer o seguinte, a trajetória dos três senadores, a posição 
tomada a nível de mundo, a nível de Brasil, a vossa senhoria disse que acredita no seu voto, eu hoje 
vendo a votação e o empenho que os senadores, os três do Rio Grande do Sul tem feito em prol do 
Rio Grande do Sul, eu tenho que acreditar nas pessoas, eu tenho que acreditar, ele decidiu que o 
voto dele era aberto, ele abriu o voto contra e a favor da cassação eu tenho que acreditar, porque se 
eu ficar descrente, não acreditar mais, vai continuar do jeito que está o que me deixa revoltadissimo, 
mas temos que fazer a nossa parte, a primeira parte é acreditar que o Simon, que o Zambiazi, que o 
Paim, realmente votaram pela cassação do Renan, eu gostaria de deixar claro isso e parabenizar o 
Vereador Vilson Paese, porque nós temos que acreditar ainda nas pessoas, nos seres humanos, que 
eles são pessoas de bem e com certeza fariam isso e fizeram votando pela cassação do Renan, 
muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir Vereador 
Luiz Leite, bancada do PDT; Vereador Luiz Leite;  senhor presidente, senhores vereadores, 
servidores da casa, imprensa escrita e falada, demais lideranças comunitárias, agremiações 
partidárias, nosso presidente da UACC representando todos os bairros de nossa cidade, presidentes 
de associações comunitárias, funcionários da rádio comunitária, diretor da rádio comunitária, uma 
satisfação muito grande, receber vocês nessa noite em nossa casa, até para tentar entrar num 
assunto que o foco do debate hoje com respeito à cassação do Senador Renan calheiros, e eu vou 
um pouco mais longe, nobres colegas, e digo para vocês que a pior situação daquela votação eu não 
acredito que foram aqueles que votaram a favor dele, mas os piores foram aqueles que se abstiveram 
de votar, que não quiseram votar, nem a favor e nem contra, esses sim não tem luz própria, esses 
sim não mereceriam jamais estar lá para representar a comunidade de seus estados, muito menos a 
nação no senado federal, porque não tiveram sequer a honradez de chegar depois e dizer para a 
imprensa nacional, eu votei pela cassação, ou votei pela não cassação do senador Renan calheiros, 
então vocês observem que abstenção de voto num plenário, ela é uma agressão contra a sociedade, 
de uma comunidade, de um estado, como de uma nação, é por essas e por outras que a política no 
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cenário nacional continua de mal a pior e vai cada vez mais continuar de mal a pior, enquanto nós, 
cidadãos de bem, não soubermos escolher os nossos representantes, para dirigir a nossa nação, 
com certeza nós vamos ver coisas priores do que já estamos acompanhando no cenário nacional, 
outra questão, nosso querido vereador Jota, que nos antecedeu, pode ter certeza Jota, que esse teu 
trabalho, ele já vem sendo discutido e batalhado há muito tempo, pelos vereadores dessa casa, 
independentemente de partido, a gente está aqui para isso, quando recebemos o voto, da sociedade 
Carazinhense, nós recebemos uma procuração em branco, para bem representá-lo nessa casa, 
então tu pode ter certeza que esse seu trabalho veio mais uma vez reforçar os trabalhos do Poder 
Legislativo, e engrandecer ainda mais a nossa casa que é a casa do povo, gostaria também, senhor 
presidente, de falar um pouquinho a respeito dos meus trabalhos que eu entrei essa noite, e até uma 
reiteração de trabalhos que eu já venho apresentando há muito tempo, nesta casa, e que alguns dos 
meus colegas vereadores também já vem trabalhando, que é a pavimentação asfáltica que liga 
Carazinho a Chapada, de São Bento à Chapada, e também de Cruzinha a Pinheiro Marcado saindo 
na BR 285, porque hoje são as únicas duas vicinais do nosso estado aqui na região de Carazinho 
que não tem asfalto, e são regiões altamente produtivas na área agrícola, e pecuária, eu acredito 
Senhor presidente, senhores vereadores, que a pavimentação asfáltica, daquelas duas vicinais irá 
trazer um progresso muito grande para essas regiões e para as pessoas que residem no interior do 
nosso município e que trabalham dia a dia, sol a sol na produção de grãos, de leite, de carne, e de 
outras atividades rurais, também para finalizar, senhor presidente, entrei com um pedido nessa noite, 
para as operadoras de telefones celulares, para que instalem naquela região, ali de Santa Terezinha, 
Molha Pelego, Pinheiro Marcado, Cruzinha, num ponto estratégico, as antenas para melhor sinal dos 
telefones celulares, porque hoje as comunidades do nosso interior sofrem muito, por falta de sinal nas 
ligações, quando eles precisam entrar em contato com alguma entidade da cidade ou alguma rádio, 
médico, ou alguma autoridade do nosso município, então para que seja instalado antenas que tragam 
melhor qualidade de sinal também para as localidades do interior do nosso município, então era isso 
senhor presidente, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão os 
requerimentos, para discutir Vereador Felipe Sálvia, bancada do PDT; Vereador Felipe Sálvia; 
senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que assistem a reunião na casa do povo, já 
nominadas pelo presidente dessa casa, me requerimento está dando discussão eu vou falar só um 
pouquinho , só duas frases, quando absolvido o senador Renan Calheiros, ganhou a democracia, não 
ganhou a democracia, ganhou a falta de vergonha na cara, dos senadores que votaram contra a 
cassação, desse cidadão que a imprensa brasileira inteira mostrou, nos últimos meses, que ele fez e 
aconteceu, roubou,  o povo sabe disso, tomara Deus que os senadores com mais processos 
consigam cassar esse cidadão, porque nós tivemos um companheiro que foi cassado a pouco tempo 
atrás aqui, que não foi julgado por essa casa, um companheiro que eu li o processo, nada contra a 
justiça, fique bem claro, mas que tem um trabalho junto aos carentes dessa cidade, todo mundo sabe, 
um trabalho bom nessa casa, um trabalho muito bom nas comissões, não é Adroaldo, e foi cassado, 
entrou o Vereador Paulino de Moura, um excelente vereador no lugar dele, a casa ganha como 
disseram já vários vereadores, não perde nada, que sai um bom e entra outro bom, mas que fique 
registrado a minha raiva das coisas que acontecem nesse país, que o Paulo Silva pelo que eu sei não 
houve o dolo, não houve o roubo, foi cassado, não foi julgado por essa casa, na verdade teria que ser 
julgado pelos senhores vereadores, senhor presidente também gostaria de me reportar ao 
pronunciamento do Vereador Jota, excelente Jota, quando você fala do teu filho que está te ouvindo, 
a gente tem filho, a gente se orgulha, está ali o teu guri com a camisa do grêmio, mais um orgulho, e 
dizer que os teus trabalhos realmente são bons, tu tem vontade, tu tem pique, é disso que essa 
câmara precisa, de vereadores com pique, vá com fé, com vontade que na próxima eu tenho certeza 
que você vai emplacar, eu gostaria senhor presidente de falar, eu estou cansado de pedir, estou 
cansado de reclamar, a falta de medicamento, e lá tem um balconista de farmácia que sabe, e de 
farmácia eu entendo, está faltando na farmácia paracetamol, quem não conhece é o tilenol, a 
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novalgina, o anador, está faltando homeprazol, diazepan, peratamil, catopril, gardenal, pedetrol, 
pramazepina, está faltando remédio para ulcera, para gastrite, convulsão, remédio de uso continuo, 
gardenal as pessoas que precisam tem que tomar, tegredol tmbém, então o que me irrita é que esta 
faltando há bastante tempo esses medicamentos e nós, Vereador Jaime Fragoso, nós temos que 
visitar o secretário da saúde, visitar o prefeito se for possível, para dizer o que esta acontecendo, ou 
será que o nosso cidadão vai buscar o nosso medicamento ali em Santo Antonio? Ali não falta, ou 
Tamandaré, ou Coqueiros do Sul, ali também não falta, nós não podemos deixar acontecer mais isso, 
nós temos que cobrar, não adiante ter postos de PSF nas vilas aí, o médico receitar, a pobreza 
chegar ali no posto e não ter remédio nenhum, e eu estou cansado de cobrar isso já, então agora eu 
estou pedindo a comissão de saúde, Vereador Jaime Fragoso e o Vereador Déio, para nós visitarmos 
a secretária para ver o que está acontecendo, também senhor presidente eu gostaria de me reportar, 
mais uma vez, sobre a bomba que soltaram aqui na fazenda Félix Guerra, ali em Coqueiros, eu tenho 
dito, nesse mandato eu tenho pedido, mandado oficio para o escambau, reclamando, hoje é o Felix 
Guerra, amanhã é o Barcelos, pode ser os Befrofs, pode ser outros fazendeiros, granjeiros aqui, os 
sem terra vem e invadem, eu sou a favor da reforma agrária, mas não com bombas, não incediando 
campo, não incediando maquinário, então mais uma vez eu tenho aqui nessa tribuna reclamar 
veementemente contra esses atos desses chamados sem terra, que acham que Carazinho não tem 
lei, até acham o seguinte, eu estou achando que não tem mesmo, porque pisotearam em cima de 
uma ordem judicial, que o oficial de justiça foi levar lá, na verdade tinha que dar cadeia isso, fica esse 
meu descontentamento contra esse problema da fazenda coqueiros; Presidente Vereador Vilson 
Paese; Vereador Felipe Sálvia vossa excelência tem mais um minuto para concluir, a presidência 
entende que ao assunto é importante; Vereador Felipe Sálvia; então senhor presidente, com o 
tempo que o senhor me dá, agradeço, eu fico estarrecido, foram em dois tratores e lá colocaram uma 
bomba, a perícia está vindo aí para ver, e incendiaram, o Vereador João Mafalda está dizendo que foi 
bomba, eu há tempos veio questionando, podia ser qualquer agricultor da nossa região, nós temos 
que defender sim vereadores, o pessoal da nossa região, para não deixar acontecer aberrações que 
acontecem em outros estados, e há tempos que venho lutando, a minha legislatura está terminando, 
e eu venho brigando contra isso, porque o meu medo, mais uma vez eu volto a dizer, amanhã pode 
ser a granja, a fazenda de outro cidadão, porque eles estão achando barbada vir aqui e afronta a 
justiça, a policia e quem quer que seja, tomara Deus que a gente consiga que esse cidadão vença, 
que consiga manter essa propriedade que é produtiva, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson 
Paese; continua em discussão, para discutir Vereador João Mafalda, bancada do PSDB; Vereador 
João Mafalda; senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, amigos aqui 
presentes, vou pegar um gancho do colega Vereador Felipe Sálvia, queria dizer que quanto à perícia 
realmente já veio à perícia de Porto Alegre, foi feito hoje à tarde e foi constatado realmente a 
destruição de dois tratores e pasmem, com banana de dinamite, então bastante complicado, eu 
queria dizer que tempos atrás, Vereador Felipe Sálvia, que o mandato para desocupar o juiz da 
comarca de carazinho, os sem terra estão aí, policiais militares, era mais de 200 na ultima hora veio 
lá de Brasília o oficio dizendo que não era para desocupar aquelas terras, então dando segunda 
ordem, e tirando toda força do juiz de carazinho, então para se ver que quem manda no país 
realmente é a política, também gostaria de me manifestar a respeito deste recente processo que 
houve em brasília a respeito do senador Renan Calheiros, realmente isso aí az com que a política 
fique um pouco mais desacreditada do que já está, é brincadeira, mas a votação quando foi aprovada 
para ser secreta isso aí sem sombra de dúvida estava claro que ele ia ser absolvido, porque secreto, 
porque os votos já estariam combinados, e o que mais me surpreende foi o que o Vereador Luiz Leite 
afirmou anteriormente, o senador que fica em cima do muro, e uma das pessoas que eu admiro é o 
senado Aloísio Mercadante, o VC conheceu ele pessoalmente em Brasília, senador que fé onze 
milhões de votos em São Paulo, é voto, nosso Sérgio Zambiasi fez dois milhes e setecentos e o 
Aloísio faz onze milhões, o cara simplesmente se absteve de votar, ir lá dar o sim ou não, quer dizer, 
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ele é o líder do PT, hoje é uma das figuras maiores do PT a nível de Brasil, então a gente fica 
bastante surpreendido com esse tipo de político que tem um quilate alto, e fica em cima do muro, mas 
nada de se estranhar não, seria isso, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua 
em discussão, para discutir Vereador Josélio Guerra, bancada do PMDB; Vereador Josélio Guerra; 
senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar a imprensa aqui, através da Ana da 
Gazeta, Diário da Manhã, da UACC, quero cumprimentar aqui o Juliano Panassolo, e em nome deles 
cumprimento a todos da UACC, senhor presidente eu venho co muita tristeza falar em plenário hoje, 
até porque fui o autor de uma moção de repudio ao senado, estamos mandando através da bancada 
do PMDB a todo senado na verdade, a todos lideres de bancada, pela votação ocorrida, da minha 
maneira de pensar acredito eu que da grande maioria aqui dentro, voto secreto não deve existir, aqui 
nesta câmara existia o voto secreto, autoria desse vereador inclusive, fui banido o voto secreto, 
acredito eu que coisa pública não existe donos, acho que todo cidadão deve se manifestar, e dizer 
que o que ta faltando hoje. O Vereador Felipe Sálvia colocou com propriedade, é vergonha na cara, o 
que esta faltando hoje nos políticos é ter vergonha na cara, porque fazem  acontecem e tem a cara 
de pau de sair na rua, e se defender perante a imprensa, sabendo que foi colocado publicamente lá 
todos os delitos e se dizer inocentes, é inadmissível essa situação, e concordo plenamente com o 
meu colega vereador que antecedeu, o alemão, nas colocações vereador, dos nossos senadores, eu 
falo aqui em nome do PMDB, do senador Pedro Simon, que realmente é um homem ético, sério, falou 
em plenário antes da votação, pedindo inclusive afastamento desse senador, que para mim é 
corrupto, genericamente sempre corrupto,  o afastamento desse senador, e ele foi mais a fundo, e 
realmente houve corrupção, e dizer para os senhores que o povo hoje, todo o povo brasileiro esta 
com uma sensação de impunidade, e é o que está ocorrendo hoje lá em Brasília. E a corrupção 
começa aqui gente, não começa lá em Brasília, começa aqui, começa nos municípios, nas câmaras 
de vereadores, nas prefeituras, aqui no estado, e depois chega lá em cima. E senadores, podem ter 
certeza que a grande maioria passou pelas câmaras de vereadores e hoje estão lá representando a 
nós lá em Brasília. E é com isso que a gente fica constrangido, com esta corrupção. Então dizer para 
os senhores aqui presentes que nós temos que qualificar e realmente começar aqui nas câmaras de 
vereadores, os nossos vereadores, para assim chegar lá, chegar lá com seriedade e ética. E 
cumprimentar aqui meu colega Jota pela sua estadia aqui na casa, cumprimentar seu filho com a 
camiseta do grêmio que ele colocou, eu sendo colorado, e representando hoje a classe colorada aqui 
com a camisa vermelha, triste  vereador Paese, pela nossa derrota. E seria isso pessoal, muito 
obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir Vereador 
Adroaldo De Carli, bancada do PMDB; Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, colegas 
vereadores, servidores desta casa, Paulo Muller, presidente da UACC, da rádio comunitária, e os 
demais integrantes também da UACC, a imprensa aqui presente, a rádio Diário da Manha, o jornal 
Diário da Manha, a rádio Gazeta, também meus companheiros, Romano Guerra, presidente do 
PMDB, e em seu nome cumprimentar os nossos colegas de partido, não poderia deixar de vir a essa 
tribuna, para também deixar a minha indignação a esse processo de mau exemplo que eu diria não 
só para os brasileiros como todo mas no âmbito também internacional a nível de exterior. Porque é 
um fato que foi realmente bastante comentado na imprensa internacional essa questão do senador 
Renan Calheiros, esse desvio de verbas, e nós vimos assim com bastante tristeza esse 
desencadeamento pela sua absolvição, assim como outros deputados federais no ano passado 
também tiveram processos na comissão de ética, é importante que nós tenhamos a idéia de como 
funciona. Funciona assim que nem na câmara de vereadores de carazinho, assim como aqui, o 
senado tem uma comissão de ética. E o que é essa comissão de ética? São um número determinado 
de senadores com representatividade política e de partidos políticos onde ali, a comissão de ética que 
faz a análise, solicita depoimentos, realmente, eles vão à exaustão do assunto. Verifica provas, 
contrata acessoria para verificar se essas provas são condizentes com a realidade ou não, enfim, até 
a policia federal fez por varias vezes, por instrumento de solicitação do senado perícias nessas 
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provas, quer dizer, a comissão de ética que analisa o processo, esse é o verdadeiro fórum de dizer se 
realmente foi um ato legal ou ilegal. E por nossa satisfação a comissão de ética assim como dos 
deputados federais, no caso do mensalão, foram favoráveis a cassação, e mais uma vez o voto 
secreto, desta vez o mau exemplo foi lá no senado, onde nós soubemos quem é senador são 
políticos já tradicionais, que já foram governadores, foram deputados, ex-presidentes também, da 
republica, são pessoas realmente bastante carimbadas, experientes na política. Como é que os 
senadores que antes nem tiveram acesso a essa comissão de ética tem a cara de pau e a coragem 
de votar contra esse relatório, que foi conclusivo pela cassação do senador Renan Calheiros. Então 
realmente é uma vergonha, e é um mau exemplo acima de tudo, pessoas desse quilate, porque 
ninguém é senador por acaso, como a causa desse aqui, Mercadante, ganhou 11 milhões de votos, 
então ninguém é senador por acaso, tem a cara de pau uns até, que nem o Mercadante, que se 
absteve de votar. Então, quer dizer, se você não participou da comissão, você não analisou provas, 
você não interrogou ninguém e é contra o relatório. Por isso que o nosso país tem algumas 
conseqüências desagradáveis, e internacionalmente, o Brasil é visto como um pais que não é serio, 
mas assim não tem que ser serio mesmo, porque qualquer pais do mundo é serio com certeza se 
passou pela comissão, analisou o processo e foi conclusivo, esse parecer realmente teria sido 
acatado pelas demais partes da casa. Agora o que mais me admira, e vamos conversar ainda muito 
sobre isso, assim como os deputados federais, esses mesmos senadores  vão ser reeleitos no futuro. 
Então às vezes a gente fica sem entender toda essa critica, toda essa massa de critica, essa 
vergonha toda, ai esse mesmos políticos Poe seu nome novamente a publico e são reeleitos como 
aconteceu no caso do mensalão, vários retornaram a câmara dos deputados, então a gente não sabe 
mais o que dizer. Mas enfim, nós temos que fazer a nossa parte, tentarmos aqui em carazinho 
sermos sérios, fazer uma política seria, uma política que realmente não envergonhe nosso povo, que 
o povo de carazinho possa sair nas ruas com tranqüilidade e ter também orgulho de seus políticos. 
Eu sei que não é fácil, a classe político mais uma vez sofreu um grande desgaste, dessa vez vindo do 
senado federal, que é o órgão Maximo da legislatura,  e isso realmente nos deixa muito tristes, mas 
temos que superar, e esperamos quem sabe então, que a justiça brasileira possa agir em nome do 
nosso povo, em nome da verdadeira justiça, quem sabe ela consiga fazer esse processo e realmente 
dar aquilo como  esses processos dos deputados estão lá em quadrilhas de 40 pessoas envolvidas 
entre deputados e ex-deputados e outros que passaram pelo governo e quem sabe a justiça brasileira 
possa por ordem e fazer a verdadeira justiça que todos nos estamos esperando, é isso senhor 
presidente, senhores vereadores, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; 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 
faça a leitura do nº e autor das moções; Secretário Vereador Cláudio Santos; moção nº 01 
Vereador Vilson Paese, subscrito pelos vereadores, nº 02 Vereador Felipe Sálvia, PDT; nº 03 
Vereador Jaime Fragoso, PSDB, subscrito por outros vereadores; n º 04  Vereador Jaime Fragoso, 
PSDB, subscrito por outros vereadores; nº 05 Vereador Cláudio Santos, PSDB; nº 06 Vereador 
Cláudio Santos, PSDB; nº 07 Vereador Cláudio Santos, PSDB; nº 08 Vereador Felipe Sálvia, PDT; nº 
09 Vereador Cláudio Santos, PSDB; nº 10 Vereador Cláudio Santos PSDB; do mesmo teor de nº 12 
Vereador Adroaldo De Carli, PMDB; nº 11 Vereador Déio, PMDB; moção do mesmo teor Vereador 
Vilson Paese, PDT; nº  12 Vereador Vilson Paese, PDT; nº 13 Vereador Vilson Paese; PDT; nº 14 
Vereador Vilson Paese, PDT; nº 13 Vereador Adroaldo De Carli PMDB; nº 14 Vereador Adroaldo De 
Carli PMDB; nº 15 Vereador Adroaldo De Carli, PMDB; nº 16 Vereador Adroaldo De Carli, PMDB; nº 
17 Vereador Adroaldo De Carli, PMDB; n º 18 Vereador Vilson Paese  subscrito por outros 
vereadores; nº 19 Vereador Vilson Paese, PDT; nº 20 Vereador Vilson Paese, subscrito por outros 
vereadores; Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em discussão a urgência das moções, não 
havendo vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem, aprovada a urgência das moções  por unanimidade; está em 
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discussão as moções com as urgências já aprovadas; eu solicito ao vice-presidente da mesa para 
que assuma os trabalhos para que eu possa me manifestar; Presidente Vereador Felipe Sálvia; 
com a palavra Vereador Vilson Paese, bancada o PDT; Vereador Vilson Paese; senhor presidente, 
senhores vereadores, amigos presentes nessa sessão ordinária na noite de hoje, imprensa, 
funcionários da casa, realmente eu deixei para me manifestar nas moções porque o que nós 
estávamos discutindo com exceção de um requerimento do Vereador Felipe Sálvia, era as moções 
apresentadas pelos vereadores, mas nem tudo está perdido, até porque nessa semana houve a festa 
de 50 anos da Cotrijal, e aí nós vimos o grande trabalho que o Mânica vem fazendo na sua diretoria, 
hoje estivemos no café da manhã no Plaza hotel, às oito horas, depois as dez na ULBRA, onze horas 
lá no sindicato,  na companhia do Vereador Jaime Fragoso, e tivemos o prazer de assistir a formatura 
hoje de 200 jovens da escola de fábrica, jovens esses que tiveram a mão de obra especializada, hoje 
podem entrar no mercado de trabalho, e após um ano de curso, promovido pela ULBRA, faculdade 
luterana aqui de Carazinho, juntamente com as  empresas parceiras de seis municípios, 200 jovens 
se formaram, e mais de 70 já estão trabalhando, então tem alguma coisa boa, coisa boa fugindo da 
política, fizemos várias moções aos CTGs, estamos na semana Farroupilha, e aí está o nosso 
gaúcho, representando, trazendo a história do passado, e não envergonhando o nome do Rio Grande 
do Sul e do nosso Brasil, basta nós olharmos os nomes das pessoas que defenderam nosso estado, 
claro que a moção que eu fiz hoje de apoio aos três senadores gaúchos, não deveria, ela é até 
inócua, porque é dever de todo cidadão, principalmente do político fazer o bem, e não fazer o mal, 
mas no momento que nós estamos vivendo onde o mal está ganhando do bem, eu tenho que fazer 
uma moção, e como Vereador Cláudio Santos, meu amigo, vossa excelência, dúvida e hoje nós 
passamos a vida a duvidar, mas eu tenho que acreditar, como é que um senador da republica, vem a 
público nos meios de comunicação e diz pede o afastamento e diz eu vou votar para a cassação, eu 
tenho que acreditar, eu tenho que acreditar porque todo Brasil viu, bem claro, eu tenho que acreditar, 
porque se eu não acreditar nisso então não dá mais para acreditar em ninguém, e acredito que os 
três senadores, votaram sim para a cassação, Mercadante que falaram, alegação desse rapaz, com 
onze milhões de votos, a sonegação não é problema do senado, mas sim da receita, meu Deus que 
cara de pau, que cretinice, é subestimar a inteligência dos demais, sonegar, claro que é dever da 
fiscalização, da receita, mas não pode conviver comigo um sonegador, se ele está sonegando e eu 
estou do lado dele acobertando eu sou sem vergonha igual, e aí vem o senador e diz que não era 
assunto do senado, era sim, Renan, onze anos a empresa rural dele deu prejuízo, para ele poder 
abater o salário dele e outras receitas, prejuízo em cima de prejuízo, mas com o prejuízo ele podia 
abater do Imposto de renda o que ele ganhava, pegam ele no contra-pé, pagando uma pensão a 
alguém que tem negócio com o governo, empreiteira, pagando a pensão alimentícia, aí vem ele num 
passe de mágica, trazendo um lucro de mais de 100%, da empresa dele para poder mostrar que ele 
tinha ganho, e aí os secadores, achando que todo brasileiro é burro, ou pouco inteligente, num voto 
secreto, que esse voto só acontece em pais como o nosso, atrás da moita, pode ser absolvido nobres 
colegas, senhor presidente, pelos homens, mas eu quero ver ele ser absolvido por Deus, um dia 
todos nós teremos que prestar conta pelos nossos atos, um dia, e a nossa vida é muito curta, a 
tristeza que todos os senhores, que todos os amigos aqui, carazinhenses, brasileiros, que tem 
vergonha na cara, e que muitas vezes nós temos vergonha de olhar até para os nossos filhos, porque 
o que nós vamos deixar, pode ter certeza eles serão cobrados por outra justiça, a justiça divina, está 
não falha, lá eles não vão mentir, infelizmente, com relação ao requerimento, este sim, requerimento 
do Vereador Felipe Sálvia, com relação de novo aos anarquistas aqui acampados, que esses tem 
direito de queimar, matar, roubar, esses tem direito, o cidadão não tem direito a nada, a não ser 
pagar imposto, eu sempre digo, que a lei, o rigor da lei, é para as pessoas de bem, e o favor da lei é 
para os delinqüentes que estão à margem da lei, que momento terrível que estamos vivendo, e o 
Vereador Adroaldo De Carli, meus queridos colegas, eu acho sim que temos que fazer um levante, 
não levante de guerra, até porque não nos oportunizam e nós não queremos isso, nós somos 
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pessoas de bem, mas um levante de ir as ruas de novo, mas o povo está muito acomodado, e dizer 
chega, não dá mais, da forma que esta não dá mais, pagamos todo e não ganhamos nada, não é isso 
meu querido amigo Paulinho Muller, é triste de nós vermos mas nós temos que acreditar em Deus e 
nos homens, e eu acredito, mas eu não esperava que na cidade do Renan e no estado dele, fizessem 
uma festa tão grande, parecia um homem que tinha recebido todas as glórias, o homem mais justo, 
Vereador Felipe Sálvia, aplaudido, comemorado, carreata e passeata, então realmente, realmente, 
olhar para cima e dizer: que Deus não canse, porque senão ele fecha as portas lá e manda uma 
bomba desmatar, e eu acho que no fim alguma coisa vai ter que acontecer, os homens de bem terão 
que dizer chega, para nós acabarmos com essa safadeza que está implantada. Eu fico imaginando o 
que os 35 senadores, de vergonha, de caráter, que votaram para a cassação estão passando hoje no 
senado. Era isso senhor presidente, senhores vereadores, o nosso boa noite; Presidente Vereador 
Felipe Sálvia; devolvo os trabalhos ao presidente dessa casa, Vereador Vilson Paese; Presidente 
Vereador Vilson Paese; continua em discussão as moções, não havendo vereador que queira 
discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovado todas as moções  por unanimidade; nós temos para ser votado na noite de 
hoje três projetos, eu solicito ao secretário Vereador Cláudio Santos, que faça a leitura dos projetos, 
autor e numero e também o parecer da comissão de justiça e de ordem econômica; Secretário 
Vereador Cláudio Santos; Projeto de lei executivo municipal. Nº 112/07. P- 1938/182/07. Ementa: 
autoriza o município afirmar contratos de prestação de serviços com bancos oficiais. Projeto de lei 
executivo municipal. Nº 116/07. P- 1942/186/07. Ementa:  autoriza concessão de auxilio financeiro à 
União das Associações Comunitárias de Carazinho – UACC e abertura de crédito suplementar no 
orçamento de 2007, no valor de R$ 8.000,00. Projeto de resolução autor Vereador Josélio Guerra. P- 
1936/180/07. Ementa: inclui inciso ao artigo 8º do regimento interno que dispões sobre a utilização de 
aparelhos celulares no plenário, durante as reuniões. Parecer da comissão de justiça e finanças, dos 
três projetos: o presente projeto de lei é constitucional enquanto ao aspecto financeiro nada a opor. 
Vereador Felipe Sálvia, presidente e relator; Vereador Adroaldo De Carli secretário e Vereador João 
Mafalda membro. Parecer da Comissão de ordem econômica e social: o presente projeto d lei 
encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia. Vereador Luiz Leite, presidente e relator; Vereador 
Josélio Guerra secretário e Vereador Antonio Azir membro. Presidente Vereador Vilson Paese; 
coloco em discussão o parecer da comissão de justiça e finanças que os projetos são constitucionais, 
não havendo vereador que queira discutir o parecer coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovado o parecer da comissão de justiça e 
finanças; coloco agora em discussão o parecer dos três projetos da comissão de ordem econômica e 
social, não havendo vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado os pareceres da comissão de 
ordem econômica e social por unanimidade; coloco agora em discussão os três projetos com os 
devidos pareceres já aprovados; para discutir Vereador Paulino de Moura, bancada do PTB; 
Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, senhores vereadores, pessoal da UACC, eu 
gostaria senhor presidente rapidamente de colocar ao presidente da UACC, que hoje trabalhando na 
associação do trabalho e ação social, nós temos e implantamos dois projetos a nível de Rio Grande 
do Sul, esse projeto é o emancipar, nossa coordenadoria do SINE já está divulgar esses projetos, e  o 
outro é a inclusão social, e esse que eu acho que é o mais importante Paulinho Muller, e vocês da 
UACC, Associação comunitária de carazinho, esse projeto, ele tem recurso, ele é lotado para que 
vocês busquem nos bairros, aquelas pessoas que tem alguma aptidão, alguma coisa, um saber, e a 
fundação gaúcha do trabalho e ação social, dá o mecanismo, pra que esta pessoa possa, vamos 
dizer, um técnico eletrônico, ele tem o conhecimento, e não tem os recursos para desenvolver o seu 
trabalho. A fundação através da nossa coordenadoria aqui, e nós vamos implantar, junto com as 
associações comunitárias, busca o recurso-projeto via banco do Brasil. Então eu gostaria muito de 
que nós pudéssemos conversar, num futuro bem próximo, o presidente da associação gaúcha do 
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trabalho assistente social vai estar em carazinho ou na próxima segunda ou na outra, então eu 
gostaria que todos os presidentes, e eu vou oferecer o mecanismo para que vocês possam vir ate 
aqui, para nós buscarmos e através desse recurso trazer desenvolvimento para os bairros. Eu acho 
que vai ser muito bom esse projeto, e aí eu disse numa entrevista na rádio gazeta: Para a minha 
felicidade, eu estou tendo esta oportunidade de não vereador mas sim funcionário do FGTAS, trazer 
esse desenvolvimento para Carazinho, e para vários municípios da nossa região. Então eu queria só 
deixar isso e me colocar à disposição da comunidade através da associação para que nós possamos 
na outra segunda ou nessa, trazer o maior número possível de presidentes para que possam ouvir da 
própria direção da FGTAS esses projetos que nela estão em parte. E eu queria, presidente, só dizer 
ao vereador e colega déio, que eu não posso deixar essa passagem em branco. Esse poder 
legislativo desde 1996 ao qual eu com muito orgulho faço parte dele, ele nunca gastou mais do que 
2,5% do seu orçamento, hoje deve estar em torno de 2,5, 3% o gasto, mas esse ano eu não sei. E 
infelizmente, e injustamente nós tivemos um vereador cassado aqui. Porque eu também li o processo 
e também escutei todas as fitas, então esse poder dá exemplo para o Brasil, para o Mundo, para 
quem quer que seja, aqui não tem corrupto, aqui não tem ladrão, aqui não tem pessoa que usa o seu 
mandato para se beneficiar. Eu sei que na ânsia, na angústia, nós fomos englobados junto, mas nós 
não somos, nós não somos e eu sei que o poder aqui não é, presidente, e eu sei o quanto o senhor 
tem feito, e não estou aqui permanentemente vendo isso, mas eu escuto, eu falo, eu converso com 
pessoas e eu sei que o senhor tem feito uma excelente administração e os outros colegas que foram 
antes do senhor também o fizeram. Eu só quero deixar, e não é nada contra vereador nenhum, eu só 
quero dizer que esse poder legislativo de carazinho sempre deu exemplo, tirou recesso, cortou diária, 
fez um monte de situações em prol da nossa comunidade, quando a UACC precisa hoje nós estamos 
aqui votando, 8000 para a UACC, nós precisamos ajudar a nossa comunidade onde vivemos. Eu 
quero deixar claro que esse poder através dos 10 e então 13 e então 15 sempre honraram a 
comunidade de carazinho. E nós temos a certeza, senhor presidente, que não foi genérico, não estou 
aqui a lhe repudiar, estou relatando fatos, que este poder tem feito muito para o engrandecimento e 
para a sabedoria, a saliência da população sobre a função de ser legislador e fiscalizador. Nós aqui 
divergimos diversas vezes, mas eu tenho convicção que esse poder, essa câmara de vereadores, 
desde então quando foi fundada, ela sempre deu um exemplo claro para todo o nosso rio grande, o 
nosso Brasil. E é isso senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado; Presidente Vereador 
Vilson Paese; continua em discussão, para discutir vereador déio da bancada do PMDB; Vereador 
Josélio Guerra; senhor presidente, volto a essa tribuna, cumprimentei a todos, gostaria também de 
cumprimentar meu amigo Cleiton, mais popular Seu Creisson, e dizer pra você, Cleiton, porque você 
está entrando na política, que a juventude é muito importante, participar da política, e a gente vê na 
juventude, quando a gente vê que vai discutir a corrupção, a gente vê que a juventude, dificilmente 
um jovem vai se corromper, até porque tem uma carreira pela frente para seguir, e dizer que é 
importante a juventude se envolver na política, o problema é que a maioria não quer se envolver, mas 
tem que se envolver, e parabenizo você, Cleiton,  e tenho certeza que você vai almejar o que você 
pretende. Vou falar aqui, senhor presidente, a respeito de um projeto sobre a utilização de aparelhos 
celulares, no plenário, a poucos dias atrás até inclusive na televisão, passou na globo sobre escolas, 
telefones, que eu acho importante até em respeito às pessoas que se fazem presentes na câmara, eu 
sempre quando entro na câmara, desligo o telefone, e eu acho que isso é muito importante, porque 
às vezes a pessoa está na platéia e acontece de ocorrer ligações, e acaba atrapalhando a sessão. E 
também dizer, vereadora Paulina, respeito a sua posição, acho que é importante, como coloquei a 
questão da corrupção, que começa nas câmaras de vereadores, e reitero, não retiro, vereadora, não 
falei nomes, e acredito eu que comece realmente nas câmaras de vereadores, e deixo registrada a 
minha posição, porque eu acho que é dentro das câmaras que começam as negociatas, negociações, 
vira balcões de negócios, muitas vezes, a política. E eu acho que tem que começar q moralizar por 
aqui, sim senhor, nas câmaras de vereadores, e deixo registrado isso. Seria isso, senhor presidente, 
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muito obrigado. Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir o vereador 
Jota, na tribuna vereador. Vereador Josir Antunes da Silva; eu gostaria de parabenizar este 
pessoal da UACC, presidente desse bairro da nossa cidade, e eu gostaria de deixar meu nome à 
disposição para vocês, porque a minha luta com certeza, é sempre a favor da nossa comunidade, e 
eu estou desenvolvendo um projeto, cidade ativa, que se baseia mais ou menos no serviço de vocês, 
e eu gostaria que a gente trabalhasse com certeza juntos, assim como o presidente, assim como 
todos eles, porque na nossa cidade, eu acho que trabalhando juntos nós com certeza daremos um 
bom exemplo, porque de mau exemplo nós já temos vários. E era só isso, senhor presidente; 
Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir o vereador Cláudio 
Santos; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar também o 
Alessandro e o Solevan, que chegaram depois, e que já tenham sido nominados os anteriores, e 
dizer, vereador déio, que democracia é o que acontece aqui na câmara, e eu analisava antes ali de 
que forma eu vou fazer para me manifestar e votar contrário ao seu projeto de resolução já que os 
projetos estão sendo votados em branco, mas dá pra se ver somente duas assinaturas constam no 
projeto de resolução a minha assinatura e a assinatura do vereador Antônio Azir que hoje não se faz 
presente, mas certamente o voto dele seria também contrário, senão não teria assinado esse projeto 
de resolução. Mas respeito, e eu disse que a democracia aqui também se faz porque já foi vereador 
junto com outros que votaram projetos favoráveis de autoria de vossa excelência, e projetos muito 
bons, como o caso do projeto do uso do capacete, de tirar o capacete quando entra nos 
estabelecimentos comerciários, que não pode, pela incontinuidade aqui, mas depois pelo executivo, 
veio pra cá e foi aprovado, mas foi de vossa autoria, com o projeto que faz com que a presidência da 
mesa seja eleita de forma direta pelo voto e não mais como era antigamente, também foi aprovado, 
então não é porque é o vereador déio ou porque, entre aspas, o episódio aconteceu comigo em 
relação ao celular e vossa excelência que eu sou contrário. A minha contrariedade é com relação a 
justificativa do projeto de que há desrespeito quando os vereadores estão usando da tribuna e 
vereadores atendem o telefone celular. Hoje não aconteceu ainda, tomara que não aconteça mais, ou 
de repente eu passe até por mentiroso. Mas quem acompanha a mais tempo a casa, quantas vezes o 
presidente tem que bater naquela campainha ali para que os vereadores parem de conversar, para 
que o secretário da mesa leia as indicações, requerimentos e moções, isso, no meu pensamento 
nada mais é que falta de respeito com os vereadores. Quando os vereadores estão usando da 
tribuna, estão falando, estão empolgados, e às vezes, o vereador Luís Leite não é acostumado a 
fazer isso. Quantas vezes o vereador Luís Leite para o pronunciamento até que os vereadores, 
inclusive eu, façam silêncio para que ele permaneça com os seus pronunciamentos, na minha 
opinião, também é falta de respeito. Então não só o uso do telefone celular, eu acho que de um 
tempo pra cá, vereador, tem praticamente quase que não ocorrido mais de vereador atender ao 
telefone celular aqui no plenário, tem vezes que somos obrigados a atender ao telefone aqui e por 
isso que eu voto contra. Tive há duas semanas atrás participando de uma reunião ordinária da casa, 
eu comentava hoje pela parte da tarde, quando minha cunhada me ligou porque meu irmão estava 
sendo levado com urgência para o hospital, inclusive teve que ir para a CTI, e eu ouvia os gritos dele 
no carro sendo levado para o hospital porque estava enfartando. Eu estava no plenário e eu acho que 
a maioria dos vereadores não vão usar telefone celular para qualquer outra coisa que não seja tão 
importante, e por isso eu acredito que deva continuar a ser usado, no momento Vereador Déio, eu 
entendo que alguém mande, que seja uma mensagem avisando de alguma coisa, e o vereador vai 
tirar o telefone do bolso para ler a mensagem, e é um momento de votação de projetos, ele não vai 
poder se retirar do plenário para poder ler a mensagem que muitas vezes é urgente, e vossa 
excelência sabe que nós não temos hora da noite, nós não temos meio dia, não tem um vereador que 
ao longo de todo esse tempo de vida de vereador, não tenha para do de almoçar, para atender 
pessoas, não tenha saído na madrugada para atender pessoas, não tenha contado quantas inúmeras 
ligações no seu telefone, durante o dia, durante a noite, e a gente sabe que isso acontece; Vereador 
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Josélio Guerra; um pequeno a parte vereador; Vereador Cláudio Santos;  pois não vereador; 
Vereador Josélio Guerra; vereador esse projeto aqui não é por causa de vossa excelência, eu acho 
que nós devemos aqui na casa pensar em algo maior, nós temos que pensar, nos educar a partir 
dessa situação, agora se acontece do presidente chamar atenção, este projeto aqui eu estou 
colocado não é por causa de vossa excelência, isso é para o grupo todo, eu acho que nós devemos 
ter a consciência aqui de começar a nos educar aqui nesse poder, entendo as suas colocações, 
entendo o senhor, que o senhor defenda o uso do celular em plenário, nós temos na casa assessores 
que a gente pode deixar os celulares com eles para receber alguma ligação que for de urgência, 
enfim, eu acho que nós temos assessores para isso aqui na câmara, apenas para fazer um contra-pé 
vereador, e dizer para o senhor quer não é por causa de vossa excelência que entrei com esse 
projeto; Vereador Cláudio Santos; respeito suas colocações, vereador, mas continuo falando em 
nome da democracia acredito que esse projeto de resolução veio a partir do momento em que 
tivemos a discussão em que eu estava atendendo o telefone celular e vossa excelência afirmou que 
eu estava passando informações via celular. A partir dali começou a discussão com relação ao 
celular. E muitas vezes os vereadores esquecem até de desligar ou até de colocar no silencioso, ou 
colocar no vibra, já aconteceu, então essa é a minha posição. Respeito sem dúvida alguma, acho que 
você, o único voto contrário, mas quero dizer que acho que tem muito mais coisas pra que se 
preocupe com projetos de resolução que se diz respeito ao regimento interno, que diz respeito à 
atuação do vereador, de que apenas então somente a manter o telefone celular desligado. Lógico 
que tem muitas outras coisas mais importantes que isso, mas essa é a minha opinião, e respeito a 
vossa opinião e a opinião dos demais vereadores, como diz certamente serei vencido com apenas 
um voto. Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, não havendo mais vereador 
querendo discutir, eu coloco em votação os três projetos. Vereadores, questão de ordem, vereador 
Cláudio Santos. Vereador Cláudio Santos; como disse, presidente, então só pra registrar a 
justificativa de voto, o voto do projeto do vereador Déio, o meu voto é contrário; Presidente Vereador 
Vilson Paese; até porque a votação vai ser em bloco, não é vereador, então vai permanecer 
certamente centrado nos projetos mas a sua justificativa de voto já foi colocada. Do déio seria então 
votação de 8 a 1, acho que é isso mesmo. Então eu coloco em votação os três projetos, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado dois projetos por 
unanimidade de autoria do executivo e o projeto de autoria do vereador déio, do legislativo, aprovado 
por oito votos, e um contrário, que é o  voto do Cláudio Santos. Antes de nós encerrarmos a sessão 
da noite de hoje,  eu quero parabenizar a UACC e aos vereadores por ter as comissões e agilizado o 
processo, e está de parabéns a UACC então, que leva 8000 reais, para que possa fazer a 
transferência da antena, e chegar à nova sede, à nossa querida rádio comunitária. Estão de parabéns 
todos os colaboradores da rádio, e nessa casa legislativa. No dia 12 de setembro de 2007, quarta-
feira, o vereador Jaime Fragoso e o vereador Cláudio Santos representaram a câmara na solenidade 
de abertura do campeonato municipal bom de bola,  no estádio Paulo Coutinho, aonde o 
apresentador foi o Cláudio Santos. No dia 13 de setembro de 2007, quinta-feira, no jantar palestra da 
CIC, com o deputado federal José Otávio Germano, o presidente da casa se fez presente nessa 
reunião, juntamente com o vereador Jaime Fragoso, apresentador, novamente Cláudio Santos. No 
dia 14 de setembro, sexta-feira, na abertura da semana farroupilha, no CTG Unidos da Tradição Rio 
Grandense, esteve presente o presidente da casa Vilson Paese, e estávamos pilchados, porque 
assim exigia os nossos amigos gaúchos, Antônio Azir e Cláudio Santos. No dia 14 de setembro, 
sexta-feira, teve o aniversário de 50 anos da cotrijal, estiveram representando a câmara os 
vereadores Cláudio Santos, Jaime Fragoso, Adroaldo De Carli, Josélio Guerra, o Déio. No dia 15 de 
setembro, sábado, o auditório da câmara municipal foi usado para uma reunião da executiva 
municipal da bancada do PTB.No dia 17 de setembro, segunda-feira, às 8 horas da manhã, café da 
manhã no hotel Plaza Sul, presidente Vilson Paese, e logo após, na ULBRA, e logo após, também no 
Sindicato, e logo após, novamente no Plaza Sul, ao meio-dia. No dia 17 de setembro, segunda-feira, 
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às 10 horas, o presidente da casa esteve no CESC, SENAC, na BR386, no trevo do distrito industrial, 
representando a câmara municipal, e juntamente com o vereador Jaime Fragoso, e às 12 horas então 
no hotel Plaza com almoço de confraternização, presença do vereador Jaime Fragoso, eu não sei se 
teve mais algum vereador que representou a câmara durante a semana; nada mais havendo a tratar 
e sob a proteção de Deus declaro encerrada a presente reunião, e convoco os senhores vereadores 
para a próxima reunião ordinária a ser realizada dia 24/09/2007 as 19:15 horas neste local.  
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