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Ata da Reunião Ordinária do dia 15 de outubro de 2007.....Ata 44 
 
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 15/10/2007. A nossa 
saudação a todos, sejam bem vindos à casa do povo, Convido o Vereador João Mafalda para 
proceder à leitura de um trecho da Bíblia e convido a todos para que permaneçamos em pé. Coloco 
em apreciação a ata da reunião ordinária realizada no dia 08/10/2007, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que 
se manifestem, aprovada a ata por unanimidade; convido neste momento o Secretário Vereador 
Cláudio Santos para fazer a leitura do expediente da presente reunião; Secretário Vereador Cláudio 
Santos; Expediente 15/10/2007: Of. 190/07 do executivo municipal, encaminha projeto de lei n° 
135/07, o qual autoriza concessão de auxilio financeiro a sociedade de amparo à infância 
carazinhense – SAIC e abertura de credito suplementar no orçamento de 2007, no valor de R$ 
4.000,00, para apreciação sob regime de urgência. Of. 191/07 do executivo municipal, encaminha 
projeto de lei n° 136/07, o qual autoriza concessão de auxilio financeiro a câmara de dirigentes 
lojistas de carazinho – CDL, abertura de credito suplementar e transferência de recurso orçamentário 
do legislativo para o executivo, no valor de R$ 3.000,00. Of. 192/07 do executivo municipal, 
encaminha projeto de lei n° 137/07, o qual autoriza abertura de credito suplementar e transferência de 
recurso orçamentário do legislativo para o executivo, no valor de R$ 2.000,00. Of. 012/2007 do 
conselho municipal dos direitos da Pessoa com deficiência e ou superdotação, convida para a 
abertura da ação social Alertar e Prevenir. Of. 282/07 da Câmara Municipal de Ibirubá, solicita que 
seja feito levantamento das prioridades na área de segurança publica. Convite do IGAM, para a 
realização de cursos. Convite da INLEGIS, para a realização de cursos. Convite do CONSULTRE, 
para a realização de cursos do mês de novembro e dezembro. Convite do UNV, para a realização de 
diversos cursos. Convite do UVERGS, para a realização de diversos cursos. Convite do GDAM, para 
a realização de cursos, no mês de outubro. Convite do grupo de cavaleiros sentinela do pampa, para 
a 2ª cavalgada das prendas a realizar-se dias 20 e 21 outubro. Correspondência do gabinete do 
Senador Paulo Paim, acusando recebimento de oficio. Correspondência Da Vara do trabalho de 
carazinho referente ao Processo n° 01529-2007. Diversos Comunicados do Ministério da Educação, 
informando a liberação de Recursos Financeiros do Fundo Nacional.  Diversos Comunicados da 
Câmara dos Deputados, informando a liberação de Recursos do orçamento da união; Presidente 
Vereador Vilson Paese; a seguir solicito ao Secretário Vereador Cláudio Santos que faça a leitura 
das indicações dos vereadores na noite de hoje; Secretário Vereador Cláudio Santos; indicações: 
2230/1209/07, Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua 
Afonso Branda, no bairro Winckler. Pois a referida em rua em dias de chuva fica intrafegável; Solicita 
trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza na rua Travessa Ipiranga, no 
bairro Pádua; Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza no final da 
rua Rio Negro, no bairro Floresta; Solicita trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da rua 
Padre Luiz Guanella, no bairro Boa Vista; Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, 
compactação e limpeza da Rua Jornalista Edemar Ruwer, no bairro Ouro Preto. Solicitação dos 
moradores da rua; Solicita trabalhos de operação tapa buracos na rua Monte Alegre, no bairro Hípica-
Floresta; Solicita trabalhos de reparos em todas as ruas pavimentadas do bairro Alvorada. Pois todas 
se encontram cheias de buracos; Solicita trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da rua 
Anchieta, próximo ao Supermercado Economia; Solicita trabalhos de reparos na rua da Paz, no bairro 
Princesa. Pois a mesma encontra-se com vários buracos; Solicita trabalhos de reparos na 
pavimentação asfáltica da rua Guilherme Sudbrack, no bairro Braganholo; Solicita trabalhos de 
capina e limpeza do passeio público nas ruas Vacaria, Machado de Assis e Bagé, ambas no bairro 
São João; Solicita trabalhos de reparos no calçamento da rua Tijucas, no bairro Princesa. Solicitação 
dos moradores da rua; Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da 
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rua Rio Pardo, no bairro Fay. Esta é uma reivindicação dos moradores da rua, Vereador Luiz Leite; 
2231/1210/07, Solicita para que o Executivo Municipal notifique o proprietário do terreno baldio 
localizado na esquina da Rua Bernardo Paz com a Rua Almirante Tamandaré ao lado do nº. 44 A, no 
Bairro Loeff. Solicitação dos moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 2232/1211/07, Solicita para que 
a Secretaria de Obras realize reperfilagem asfáltica no trecho da Rua Bernardo Paz, Bairros Loeff / 
Braganholo. Solicitação dos moradores e motoristas; Vereador Adroaldo De Carli; 2233/1212/07, 
Solicita para que a Secretaria de Obras realize reperfilagem asfáltica no trecho da Avenida Flores da 
Cunha próximo aos nº. 2776, Bairro Glória. Solicitação dos empresários e motoristas, Vereador 
Adroaldo De Carli; 2234/1213/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize recolhimento de 
entulhos e melhorias no trecho do calçamento da Rua Silva Jardim próximo ao nº. 1608, Bairro 
Centro. Solicitação dos moradores e motoristas, Vereador Adroaldo De Carli; 2235/1214/07, Solicita 
para que a Secretaria de Obras realize operação tapa buracos no trecho do asfalto, limpeza do 
passeio público, patrolamento e cascalhamento no final da Rua Almirante Tamandaré próximo ao nº. 
608, Bairros DEA / Princesa. Solicitação dos moradores e motoristas, Vereador Adroaldo De Carli; 
2236/1215/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize reperfilagem asfáltica no trecho da 
Avenida Flores da Cunha próximo ao nº. 4200, Bairro Borguethi. Solicitação dos empresários e 
motoristas, Vereador Adroaldo De Carli; 2237/1216/07, Solicita com URGÊNCIA para que a 
Secretaria de Obras realize trabalho do fechamento da vala aberta no meio da Rua Farrapos, Bairro 
Centro. A mesma segue trazendo transtornos para os moradores principalmente nos dias de chuvas. 
Solicitação dos moradores e motoristas, Vereador Adroaldo De Carli; 2238/1217/07, Solicita para que 
a Secretaria de Obras realize reperfilagem asfáltica no trecho da Avenida Flores da Cunha próximo 
ao Nº. 2299, Bairro Centro. Solicitação dos empresários e motoristas, Vereador Adroaldo De Carli; 
2239/1218/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize reperfilagem asfáltica no trecho da 
Avenida Flores da Cunha próximo aos nºs. 3154 e 3211, Bairro Sassi / Princesa. Solicitação dos 
empresários e motoristas, Vereador Adroaldo De Carli; 2240/1219/07, Reiterando o pedido do dia 
10/09/07 para que a Secretaria de obras realize a operação tapa buracos da rua Cid Bivar da Rocha 
entre as ruas Rio Negro e Eugenio Weidlich no bairro Floresta, Vereador Josélio Guerra; 
2241/1220/07, Reiterando o pedido do dia 10/09/07 para que a Secretaria de obras realize a 
operação de patrolamento e cascalhamento da rua Fortaleza no Residencial Aparecida, Vereador 
Josélio Guerra; 2242/1221/07, Reiterando o pedido do dia 10/09/07 Para que a Secretaria de obras 
realize a operação tapa buracos da rua Itaqui no bairro Floresta, Vereador Josélio Guerra; 
2243/1222/07, Solicita conserto do calçamento da Rua Charrua no Bairro Princesa. Solicitação dos 
moradores; Solicita conserto do calçamento da Rua Minas Gerais no Bairro Oriental. Solicitação dos 
moradores; Solicita conserto do calçamento da Rua Coroados no Bairro Princesa. Por se tratar de um 
corredor de ônibus. Solicitação dos moradores;  Solicita término do calçamento ou asfaltamento da 
Rua Almirante Tamandaré.Trecho compreendido entre a Rua Charrua e Carlos Micheline. Solicitação 
dos moradores; Solicita recapeamento asfáltico e construção de acostamento na Rua Ipiranga no 
bairro Glória. Trecho compreendido entre a Av São Bento e o Jockey Clube; Solicita conserto 
calçamento na Rua Rio Branco em toda sua extensão. Solicitação dos moradores; Solicita 
recapeamento asfáltico devido a grande quantidade de buracos existente neste trecho e pintura dos 
meios fios na Av Flores da Cunha. Trecho compreendido entre os trilhos da Glória e supermercados 
Economia;  Solicita conserto calçamento da rua Antônio Vargas. Solicitação dos moradores; Solicita 
fechamento de um buraco existente na Rua Cristóvão Colombo em frente ao nº 245, pois já está 
aberto á algum tempo causando transtornos aos moradores e perigo as crianças que brincam no 
local. Solicitação dos moradores, Vereador Vilson Paese; 2244/1223/07, O vereador abaixo assinado 
solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente com a máxima urgência possível, a 
instalação de um abrigo na parada de ônibus localizada na Rua Fernando Abott, esquina com a Rua 
Dom João Becker, em razão de que fomos procurados pela Associação de Moradores dos Bairros 
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São Pedro, Boa Vista, São João e Herter, que nos encaminhou tal pedido pelo fato de que é grande o 
número de passageiros que ali aguardam o embarque e desembarque do coletivo urbano, sendo que 
o grande problema ocorre em dias de chuva, pois não há onde os mesmos encontrarem proteção. 
Solicitamos ainda, se possível, a colocação de um banco para que os usuários do transporte coletivo 
fiquem melhor acomodados ao aguardar o coletivo, especialmente os idosos que são em grande 
quantidade, Vereador Felipe Sálvia; 2245/1224/07, O vereador abaixo assinado solicita que após lida 
em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, 
reiterando pedido para que determine ao setor competente, a realização de imediatos trabalhos de 
melhorias na Rua Ceará , no Bairro Oriental. Justifica-se esta indicação em razão de que está rua 
está tomada por buracos especialmente entre as Ruas Silva Jardim e Mato Grosso, é um trecho que 
está tornando-se intransitável, o que é inadmissível, pois é uma das principais vias de acesso ao 
Bairro Oriental e ao Campus da UPF, sendo ainda corredor de ônibus. Logo que termina o asfalto, 
abaixo dos trilhos, e começa o calçamento, há inúmeros buracos, um verdadeiro desleixo, deixando a 
todos que por ali transitam indignados com a situação, e ao longo da extensão da mesma os buracos 
se acumulam, Vereador Felipe Sálvia; 2246/1225/07, O vereador abaixo assinado solicita que após 
lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, 
reiterando solicitação para que determine ao setor competente, a realização de trabalhos de 
melhorias na Rua São João Batista, no Bairro Braganholo. A indicação justifica-se em virtude de que 
há no local, um acentuado trânsito de veículos de pequeno e grande porte, inclusive o transporte 
coletivo, e como esta, se trata de uma das principais vias de acesso ao bairro, solicitamos que com a 
máxima urgência possível sejam tomadas providências no sentido de realizar a restauração da 
mesma que se encontra tomada por buracos ao longo de toda sua extensão, e com a chuva, há ainda 
o acumulo de lama e barro, dificultando ainda mais o acesso e o trânsito de veículos e pedestres, 
Vereador Felipe Sálvia; 2247/1226/07, Solicita a Secretaria de Obras a realização de patrolamento, 
cascalhamento e compactação da Rua Belo Horizonte, B. Hípica, Vereador Jaime Fragoso; 
2248/1226/07, Solicita a Secretaria de Obras a realização de patrolamento, cascalhamento e 
compactação do final da Rua Leo Neuls, B. Alvorada, Vereador Jaime Fragoso; 2249/1227/07, 
Solicita a Secretaria de Obras a realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua 
Selbach, B. Fey, Vereador Jaime Fragoso; 2250/1228/07, Solicita a Secretaria de Obras a realização 
de patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua Frederico Bebba, B. Sta. Terezinha, 
Vereador Jaime Fragoso; 2251/1229/07, Solicita que seja efetuado melhorias na valeta em frente ao 
número 1145, na rua Cuiabá no bairro Floresta, Vereador Cláudio Santos; 2252/1230/07, Solicita com 
urgência à Secretaria de Obras, para que realize melhorias no asfalto da rua Polidoro Albuquerque 
nas proximidades da Escola Caic, Vereador Cláudio Santos; 2253/1231/07, Solicita com urgência à 
Secretaria de Obras para que realize uma operação tapa buracos no asfalto da rua Fernando Ferrari 
no bairro Conceição, Vereador Cláudio Santos; 2254/1232/07, Solicita com urgência à Secretaria de 
Obras para que realize o fechamento de vários buracos na Avenida Flores da Cunha, proximidades 
da Rodoviária, Vereador Cláudio Santos;  Presidente Vereador Vilson Paese; antes da leitura dos 
requerimentos pelo secretário, queremos saudar o presidente da UACC, Paulo Muller, presidente 
Sinergi Sul, nosso amigo Luiz, o presidente do sindicato dos comerciários Ivomar de Andrade, O 
Tomate, saudando o presidente do sindicato saudamos a todos os comerciários, funcionários do 
sindicato dos comerciários, queremos em nome da professora Vera, professora Simone, professor 
Clóvis aqui presente, saudar os professores e professoras pelo dia do professor, nossos parabéns 
que vocês tem como mestres, saudar também o nosso amigo Silveira que está aí sempre presente 
nessa reunião, e uma saudação muito especial à comissão de São Bento, do distrito de são Bento 
que se encontra nessa reunião hoje, o pessoal da terceira idade, sejam bem vindos, e nós queremos 
ainda neste ano levar uma reunião ordinária para o distrito de São Bento, e uma outra para Pinheiro 
Marcado, esperamos que nós ainda tenhamos tempo para isso, nosso amigo Leandro Weber, nossa 
saudação muito especial também, aos presidentes de bairro, o nosso amigo Chico, presidente dos 



 4 

servidores públicos municipais, José Tollotti, do nosso Bairro Alegre, Marlene de Oliveira do Capsem, 
e ao longo da reunião  nós iremos registrar o nome de mais algumas pessoas, também não podemos 
deixar de registrar a imprensa que está cobrindo hoje está reunião ordinária, através da RBS, e uma 
saudação muito especial ao Dr. Mauricio Augustin da Cruz, diretor da FGTAS, acompanhado também 
do Silvio de Oliveira diretor da FGTAS, que hoje o grande expediente será usado pelo presidente Dr. 
Mauricio, para ele usar o grande expediente e também no grande expediente haverá um tempo para 
os vereadores fazer os questionamentos, depois desse registro, solicito ao Secretário Vereador 
Cláudio Santos que realize a leitura dos requerimentos dos vereadores na noite de hoje; Secretário 
Vereador Cláudio Santos; requerimentos:2255/302/07, O Vereador abaixo subscrito requer, na 
forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja 
enviado ofício ao PROCON solicitando que seja feita uma averiguação quanto às vagas anunciadas 
pelas agências, pois temos recebido muitas reclamações e denúncias de que em algumas agências 
as vagas são anunciadas, mas na realidade não existem. Fomos procurados por pessoas que 
pagaram a taxa de inscrição, que varia de R$ 30,00 a 38,00 reais por ter interesse em vagas 
anunciadas, e também porque seu perfil se encaixa nas mesmas, mas depois de passados dias as 
vagas continuam sendo anunciadas, sem que o candidato à vaga sequer tenha sido chamado para 
uma entrevista, e ainda quando procurou o dono da agência para explicações exigindo o 
encaminhamento para uma das vagas disponíveis e anunciadas o mesmo lhe perguntou se ele 
possuía restrições quanto ao CPF, e alegou ser por isso o motivo de o mesmo não se enquadrar nas 
vagas. Pois agora nada mais justo que sejam divulgadas quais as empresas que estão discriminando 
pessoas porque possui restrições, o que é inadmissível, uma coisa não tem nada a ver com a outra, 
se a pessoa está procurando emprego é justamente pelo motivo de que não possui condições de 
quitar suas dividas e por ter intenção de que com o emprego poderá então quitar as pendências, 
ficando assim sem restrições. Que seja investigada a real existência das vagas anunciadas e também 
quanto à discriminação em relação a restrições no CPF por parte de empresas que divulgam vagas 
nestas agências, se é real ou apenas uma forma dos proprietários ludibriarem o candidato, já que 
possivelmente a vaga anunciada não existe. Porque se for assim, possivelmente a grande maioria 
das pessoas que procuram agências de emprego estariam descartadas das vagas, pois hoje em dia, 
na situação financeira em que a maioria das pessoas se encontram e ainda desempregadas, há 
poucas pessoas que não estejam ou não tenham sido já registradas nos Serviços de Proteção ao 
Crédito, Vereador Felipe Sálvia; 2256/303/07, O Vereador abaixo assinado solicita a MESA 
DIRETORA, na forma regimental e após ouvido em  Plenário que publique também o endereço da 
página da internet da Câmara Municipal de Carazinho (www. camaracrz.rs.gov.br) no banner 
publicado semanalmente no Jornal Diário da Manhã. Para que toda a comunidade carazinhense e 
demais cidadãos visualizem todos os trabalhos realizados pelos vereadores desta egrégia casa, 
Vereador Adroaldo De Carli; 2257/304/07, Solicita que seja enviado ofício ao DEP. ESTADUAL 
NELSON MARCHEZAN JUNIOR, solicitando apoio e intervenção visando à sensibilização do 
Governo do Estado para instalação em nosso Município uma Delegacia da Mulher, Vereador Jaime 
Fragoso;  Presidente Vereador Vilson Paese; a seguir solicito ao secretário a leitura das moções; 
Secretário Vereador Cláudio Santos; moções: 2258/491/07, O Vereador abaixo assinado solicita 
que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de 
Carazinho a Direção, Professores, Funcionários e Alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental 
Rodolfo Bolzani, por ocasião das comemorações referentes ao aniversário de 45 (quarenta e cinco) 
de existência da Escola. A Escola que recebeu o nome do Sr. Rodolfo Bolzani, um precursor que 
instalou em nosso município uma industria de camas de madeira, tem ao longo de sua trajetória, 
muitos e relevantes fatos que fazem parte da história de Carazinho. São hoje, centenas de alunos 
que passaram pelos corredores e salas de aula desta Escola e que com os ensinamentos repassados 
nesta fase de suas vidas com certeza tem bons exemplos a transmitir. Destacamos ainda, o belo 
trabalho desenvolvido pela diretoria, e toda a classe docente, pais e colaboradores, no intuito de 
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proporcionar as nossas crianças uma educação de qualidade. Pelo exemplo de dedicação e 
envolvimento com a educação destas pequenas crianças, recebam o reconhecimento de seu 
trabalho, especialmente nesta data em que é comemorado o Aniversário da Escola, Vereador Felipe 
Sálvia; 2259/492/07, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja 
enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho, a Secretaria de Educação de 
Carazinho, a 39ª Coordenadoria Regional de Educação, ao 37º Núcleo do CPERGS, a APROCAR e 
a todas as Escolas do Município (rede municipal, estadual e particular), bem como ao Campus 
Universitário da ULBRA e UPF, por ocasião da comemoração do DIA DO PROFESSOR, 
comemorado na data de hoje, 15 de outubro. Muitos motivos temos, hoje, para lembrar destes 
profissionais, PROFESSORES, que são os pioneiros da arte de ensinar. Lembranças essas que 
deixam impressões para toda a vida, pois uma criança lembra para o resto de sua vida de quem lhes 
ensinou a ler e a escrever. O Educador é sem dúvida alguma um ser diferente, um ser especial. Ser 
professor nos dias de hoje é viver o tempo todo entre o sagrado e o profano, o sacerdócio e o 
profissionalismo, o real e o virtual e, curiosamente, o que se estabelece nessa relação é uma 
contradição entre o reconhecimento e a indiferença. O reconhecimento por parte da grande maioria, 
que identifica o professor como o grande responsável pela formação e caráter do ser humano e 
indiferença por parte dos governantes que não reconhecem como deveriam tão nobre e significativa 
missão. Neste dia, em que é comemorado o Dia do Professor gostaria de abraçar a todos que nas 
escolas do Brasil, exercem essa função, que é das mais honrosas, dignas e importantes, pois, 
através de suas ações, a sociedade adquire sua dignidade. Sua missão oportuniza a legitimidade e o 
enriquecimento cultural das crianças, dos jovens e dos adultos. Sabemos que apesar de ser uma 
tarefa árdua e permanente, o Professor, se entrega de forma integral, visando preparar bases sólidas 
para que todos consigam enfrentar o mundo. Recebam todos os PROFESSORES a homenagem 
deste Poder Legislativo Municipal, pois com idealismo, perseverança e disponibilidade pessoal, se 
dedicam à formação educacional, cultural e moral nas escolas de nosso município, que felizmente 
contam com a qualidade e competência profissional de todos vocês, para a construção de um Brasil 
melhor, mais justo, mais culto e mais saudável. Vereador Felipe Sálvia; 2260/493/07, Solicita que seja 
enviado ofício a Senhora LISETE JARRÉ Coordenadora Regional de Educação e a Sra. ELIZABETE 
MEDEIROS, Secretária Municipal de Educação e através destas duas Mestras na Educação 
parabenizando a todos os professores pela passagem do Dia do Professor, desejando muita 
sabedoria na arte de educar e perseverança nesta árdua missão, desejando que todo esforço seja 
recompensado com as mais ricas bênçãos de saúde e paz, Vereador Jaime Fragoso; 2261/494/07, O 
Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de 
congratulações do Poder Legislativo de Carazinho à Equipe Campeã do Campeonato de 
Futsal promovido pela Sociedade Recreativa Harmonia,  que sem dúvida alguma destacou-
se pelo grande desempenho de seus atletas no transcorrer de todo campeonato, fazendo jus 
à posição conquistada ao final deste campeonato. Cumprimentamos então, a toda equipe do 
RAÍZES METALFORT, na pessoa de seus atletas, Cláudio Giovanella,  Carlos Benhur da 
Rocha (Bira),  Jeorge da Silva (Malinha), Gabriel da Silva (Bié), Cláudio Vidal (Claudinho),  
Márcio da Silva (Marcinho), Everton Souza (Amaral), Vinicius Vidal (Vini), Emerson Vidal 
(Barulho), Márcio Schneider (Taffarel), Jones Schneider, Douglas do Santos e Samuel Jarré, 
que além de terem alcançado o 1º Lugar, conquistaram também o tricampeonato, vencendo 
a partida final pelo placar de quatro a um. Estendemos nossos cumprimentos também aos 
representantes da equipe vice-campeã, AMIGOS DA COPA, aos representantes da Equipe 
terceira colocada, VETERANOS DO RAÍZES METALFORT, e aos representantes da Equipe 
que conquistou o 4º Lugar, REFRIGERAÇÃO CASTOR, que merecem também o 
reconhecimento pela atuação e posição alcançada, pois entre 09 equipes obtiveram as 
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primeiras colocações. Mais uma vez, queremos destacar a importância da prática destes 
campeonatos de futebol também dentro dos clubes sociais de nosso município, pois com 
isso além de proporcionar lazer aos seus associados incentiva a realização de uma 
competição saudável estimulando a prática do esporte entre jovens e adultos, por isso que 
seja encaminhado também a Sociedade Recreativa Harmonia, cumprimentos pela realização 
destes eventos, Vereador Felipe Sálvia; 2262/495/07, O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de mesmo teor 
parabenizando a todos os professores do município de Carazinho em comemoração neste dia 15 de 
outubro de 2007 ao Dia dos Professores na pessoa dos Srs. e Sras. do Colégio La Salle – Diretora 
Eloísa de Ávila, Colégio Sinodal Rui Barbosa – Diretor Waldir Werner, Colégio Notre Dame Aparecida 
– Diretora Irmã Lourdes Dalbosco, Instituto Nossa Senhora da Glória – Diretora Irmã Maria Nelsi 
Siemetz,  Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental: E.M.E.F. Patronato Santo Antônio – 
Diretora Rosane Terezinha Dezingrini Panke, E.M.E.F. Prof. Francelino Dorneles – Diretor Emílio 
Steffens Moraes, E.M.E.F. Rufino Leal – Diretora Luciana Maria Jarré, E.M.E.F. Alfredo Scherer – 
Diretora Eva Marlisa de Oliveira,  E.M.E.F. Pedro Vargas - Diretora Márcia Menta da Costa, E.M.E.F. 
Eulália Vargas Albuquerque – Diretora Josélia Rodrigues Dupont, E.M.E.F. João XXIII – Diretora 
Simone Fátima Fernandes Martins, E.M.E.F. Presidente João Goulart – Diretora Carmen Lúcia A. da 
Silveira, E.M.E.F. Dr. Piero Sassi – Diretora Marla Sirlei Nascimento da Silva, E.M.E.F. Presidente 
Castelo Branco – Diretora Solange Maria Pedroso, E.M.E.F. Professor Políbio do Valle – Diretora 
Carmem Lúcia Napp, E.M.E.F. Pres. Getúlio Vargas – Diretora Ilda Mara Graciano Jarré, E.M.E.F. 
Pedro Pasqualotto – Diretora Delci Aparecida Teixeira, E.M.E.F. Cap. Aristides G. Haeffner – Diretora 
Vera Regina Grehs, Centro Municipal de Educação – Diretora Carmelita Warken Kern, Centro Mun. 
de Educação Profissional – Diretora Eunice Rodrigues, Educação Infantil: EMEI Esperança – Diretora 
Daniele S. de Oliveira, EMEI Arthur Milton Arnold – Diretora Marilisa Boeni de Oliveira, EMEI Santa 
Rita de Cássia – Diretora Elizabete de Oliveira, EMEI Dr. Ataídes Conceição Osório – Diretora 
Liseara D. Guimarães, EMEI Kênia Setti – Diretora Leda Schaeffer, EMEI  Fernando Ari Moehlecke – 
Diretora Adriana de Oliveira, EMEI João XXIII – Diretora Maria Fátima Muller, EMEI Princesinha – 
Diretora Liliane Dullius, EMEI Santa Isabel – Diretora Marlusa dos Santos Muller, EMEI  São Lucas – 
Diretora Mirian Jussara Estery, EMEI Padre Gildo – Diretora Maristela Carnizella Bochese, Escolas 
Estaduais da 39ª Coordenadoria Regional de Educação de Carazinho: E.E.E.M. Cônego J. Batista 
Sorg – Diretor Jones Carlos Castoldi, IEE Cruzeiro do Sul Oniva de Moura Brizola – Diretora Jeanice 
Beatriz Rambo Polla, E.E.E. Érico Veríssimo – Diretora Dulce Weber, E.E.E.F. Carlinda de Britto – 
Diretora Luciana Machado, E.E.E.M. Ernesta Nunes – Diretora Janete Ross de Oliveira, E.E.E.F. 
Manuel Arruda Câmara – Diretora Tereza Avozani, E.E.E.M. Mârques de Caravelas – Diretor Clóvis 
Robert S. do Nascimento, E.E.E.M. Paulo Frontin – Diretor Renato Clemente Brentano, E.E.E.F. 
Princesa Isabel – Diretora Carmen Francisca Correa de Souza, E.E.E.F. São Bento – Diretora Maria 
da Graça da Luz Esteriz, E.E.E.F. Veiga Cabral – Diretora Mara Denise Oliveira Siqueira, E.E.E.F. Dr. 
Alfredo D’amore – Diretora Emília Inês Pinheiro Bervan, E.E.E.F. Eduardo Graeff – Diretora Eliete 
Moresco Lippert, E.E.E.F. Rodolfo Bolzoni – Diretora Myrtes Mértins Wagner, Núcleo de Educação 
Jovens e Adultos e de Cultura Popular Felipe Roberto Sehn – NEEJA – Diretor Celso Favaretto, 
E.E.E. Profissional de Carazinho EEEPROCAR – Diretor João Diniz Gonçalves, Núcleo de 
Tecnologia Educacional – NTE – Diretora Almira de Arruda Birk, Universidades: Universidade de 
Passo Fundo – Campus Carazinho – Diretor Orguim da Rocha, Universidade Luterana do Brasil – 
ULBRA Carazinho – Diretor João Remi Rigo. Mensagem do Vereador: “Ser professora, professor é 
uma missão quase divina: quando nem mesmo os mais próximos da criança e do jovem encontram 
tempo para estar e ser com eles, cabe ao mestre acolher com um coração amigo e companheiro e 
salvar, no espaço da gratuidade o que ainda resta de humano nos humanos, o que ainda resta de 
gente no coração e na vida da gente” Feliz Dia dos Professores. Vereador Adroaldo De Carli; 
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2263/496/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Empresa TW Transportes Ltda, na 
pessoa do Senhor Presidente Milton Schmitz e a Senhora Presidente Iara Maria Chagas Vargas da 
CIPA  Segurança da TW Transportes, pela programação da Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho – SIPAT, sendo promovida anualmente com o objetivo de oferecer aos 
funcionários da empresa e também à comunidade informações sobre o tabagismo, alcoolismo, 
prevenção de doenças, além do esclarecimento de dúvidas sobre temas relacionados à saúde e meio 
ambiente. Desejamos a direção e demais colaboradores sucesso a todos, Vereador Adroaldo De 
Carli; 2264/497/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a JCI – Câmara Junior de Carazinho, na 
pessoa do Sr. Anderson Cruz de Oliveira , pelo lançamento da campanha Faça uma Criança Feliz no 
dia 01 de outubro de 2007, com finalidade arrecadar brinquedos visando oportunizarem um Dia de 
Criança mais feliz para as crianças carentes do município. Os brinquedos arrecadados a instituição 
pretende beneficiar a Apoio Sócio Educacional Familiar, o Programa Primeira Infância Melhor, a 
Associação Catadores de Sonhos e o Hospital Comunitário de Carazinho. Desejamos a direção e 
demais colaboradores sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 2265/498/07, O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício parabenizando a Associação Comercial de Carazinho - ACIC, na pessoa do Senhor Presidente 
Sidnei Olavo Meyer, pela realização da Reunião Almoço no dia 05 de outubro de 2007 no salão de 
eventos da ACIC com os Senhores Jairo Jorge da Silva – Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional 
e Comunitário da ULBRA e o Professor Osmar Rufatto, Pró-Reitor das Unidades Externas Sul e Norte 
da ULBRA com o tema da palestra: “ As tendências do ensino superior no mundo atual e seu 
comprometimento com a realidade local e regional”. Desejamos a direção e demais colaboradores 
sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 2266/499/07, O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando 
o carazinhense Senhor Adari Ecker, pelo seu livro “ A trilha dos pioneiros” que terá o seu lançamento 
na 10ª Edição da Feira do Livro de Carazinho – FELIC nos dias 17 a 19 de outubro de 2007. A obra 
sendo resultado de mais de 10 anos de pesquisa, viagens e entrevistas, empenho considerável soma 
de recursos financeiros e dedicação de um tempo precioso. O livro do escritor que dá ênfase a 
acontecimentos históricos na região do Planalto Médio e Alto Uruguai do Rio Grande do Sul e a base 
política do homem é o município onde nasce, cresce e vive. O parabenizamos pela sua dedicação à 
obra e pelo levantamento histórico o qual destaca o esforço empreendido por portugueses e 
brasileiros na ocupação do território do Brasil Meridional, Vereador Adroaldo De Carli; 2267/500/07, 
Solicita que, seja enviado ofício parabenizando o Sr. Anderson Oliveira e a diretoria da JCI Carazinho 
e demais patrocinadores pelo projeto “faça uma criança feliz” que arrecadou mais de 2,000 
brinquedos para serem distribuídos para as crianças dos programas no Apoio Sócio Educacional 
Familiar (ASEF), no programa Primeira Infância Melhor (PIM), na associação de Catadores de 
Sonhos, bem como as do HCC, da escola Alfredo Scherer, dos bairros São Lucas e Hípica e as 
crianças indígenas que residem na Br 386; Parabéns o Sr. Anderson Oliveira e a diretoria da JCI 
Carazinho e demais patrocinadores pelo projeto “faça uma criança feliz” pelo belo ato de 
solidariedade que foi realizado e que esta ato, sirva como incentivo a nossa população, Vereador 
Josélio Guerra; 2268/501/07, Solicita que, seja enviado ofício parabenizando a equipe do Veteranos 
do Raízes/Metalfort pela conquista do título de 3º lugar no Torneio de Futsal promovido pela 
Sociedade Recreativa Harmonia, Vereador Josélio Guerra; 2269/502/07, Solicita que, seja enviado 
ofício parabenizando a equipe do Raízes Metalfort pela conquista do título de Campeão do Torneio 
de futsal promovido pela Sociedade Recreativa Harmonia, Vereador Josélio Guerra; 2270/503/07, 
Solicita que, seja enviado ofício parabenizando a equipe Amigos da Copa pela conquista do título de 
Vice-Campeão do Torneio de Futsal promovido pela Sociedade Recreativa Harmonia, Vereador 
Josélio Guerra; 2271/504/07, Solicita que, seja enviado ofício parabenizando ao Sr. Gabriel atleta do 
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Raízes/Metalfort pela conquista do título de goleador do Campeonato de Futsal promovido pela 
Sociedade Recreativa Harmonia, Vereador Josélio Guerra; 2272/505/07, Solicita que, seja enviado 
ofício parabenizando ao Sr. Taffarel representando a equipe do Raízes/Metalfort pela conquista do 
título de goleiro menos vazado do campeonato de Futsal promovido pela Sociedade Recreativa 
Harmonia, Vereador Josélio Guerra; 2273/506/07, Solicita que, seja enviado ofício parabenizando a 
equipe da Refrigeração Castor pela conquista do título de 4º lugar no Torneio de Futsal promovido 
pela Sociedade Recreativa Harmonia, Vereador Josélio Guerra; 2274/507/07, Solicita que, seja 
enviado oficio ao COLÉGIO LA SALLE, na pessoa da sua Diretora, Senhora ELOISA DE ÀVILA, 
cumprimentando a todos, Diretoria e demais Professores pelo DIA DO PROFESSOR. O Colégio La 
Salle, vem, ao longo destes 70 anos, construindo uma história de sucesso, baseada no 
aprimoramento do ensino, na qualificação dos profissionais que lá atuam, e principalmente, na 
valorização dos seus alunos, capacitando-os a serem bons profissionais e antes de tudo, bons 
cidadãos. Consideramos esta instituição um ícone educacional para Carazinho e região e queremos 
parabenizar e desejar a todos um feliz dia do professor, Vereador Vilson Paese; 2275/508/07, O 
Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de 
congratulações do Poder Legislativo de Carazinho, a Associação Médica de Carazinho, ao Hospital 
de Caridade de Carazinho, à UNIMED, a Pronto Clínica, ao CAPSEM, por ocasião da comemoração 
do DIA DO MÉDICO, comemorado no próximo dia 18 de outubro. O médico é um dos mais 
importantes profissionais presentes em nossa sociedade. Sua função está ligada à manutenção e 
restauração da saúde. Esse profissional utiliza o saber específico, técnicas e abordagens que lhe 
permitem promover a saúde e o bem-estar físico, mental e social de todos nós. As comemorações do 
próximo Dia do Médico, 18 de outubro, são um reconhecimento a estes trabalhadores da saúde, que 
obtêm sua recompensa, quando vêem uma vida ser salva. São anônimos sem rosto, que muitas 
vezes encontramos nas madrugadas, amarrotados, cansados, sem um salário digno e que cuidam de 
nós, curam nossas feridas, tratam da nossa alma, seres abnegados que estão a postos, oferecendo 
uma mão amiga e trabalhando com dedicação e responsabilidade. Recebam o reconhecimento do 
Poder Legislativo Municipal pelo exercício de tão nobre missão que não escolhe dia nem hora, pois 
todo dia é dia de salvar vidas. Por isso, somos e seremos sempre gratos e rendemos então nossa 
humilde homenagem, Vereador Felipe Sálvia; 2276/509/07, Solicita que, seja enviado oficio a 
ESCOLA ESTADUAL DE 2º GRAU CÔNEGO JOÃO BATISTA SORG, na pessoa de seu Diretor, 
Senhor JONES CARLOS CASTOLDI, cumprimentando a todos, Diretoria e demais Professores pelo 
DIA DO PROFESSOR. A Escola Sorg, como é carinhosamente conhecida em nossa cidade, vem ao 
longo de sua jornada, construindo uma história de sucesso, baseada no aprimoramento do ensino, na 
qualificação dos profissionais que lá se dedicam inteiramente na valorização dos seus alunos, 
capacitando-os a serem bons profissionais e antes de tudo, bons cidadãos, Vereador Vilson Paese; 
2277/510/07, Solicita que, seja enviado oficio cumprimentando DANIEL WEBER, CIBELE BERVIAN 
E DÉBORA WEBER pela passagem do Dia do Fisioterapeuta, comemorado no dia 13 do corrente 
mês, Vereador Vilson Paese; 2278/511/07, Solicita que,seja enviado oficio a 39º CRE 
(COORDENADORIA REGIONAL ESTADUAL) E SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO na pessoa de sua 
coordenadora, Senhora, LIZETE JARRÉ E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA PESSOA 
DA srº ELIZABETE ROESLER MEDEIROS cumprimentando a todos pelo DIA DO PROFESSOR. 
Temos consciência da importância do trabalho dos profissionais da educação junto ao 
desenvolvimento de nosso município e na formação de cidadãos respeitáveis e íntegros. Queremos 
agradecer o trabalho dispensado ao nosso município e parabenizar e desejar a todos um feliz dia do 
professor, Vereador Vilson Paese; Presidente Vereador Vilson Paese; após a leitura de indicações 
requerimentos e moções, e antes de nós fazermos ou suprimir o intervalo regimental, essa Câmara 
há dez dias atrás recebeu os alunos das série 51 e 52 da 5ª série da Escola Marques de caravelas, 
onde fizeram uma redação com o titulo, o que precisa melhorar em Carazinho, deixaram as redações 
para o diretor de expediente dessa casa, para que o mesmo fizesse as correções e avaliação e a 
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Câmara depois de feito, resolveu através dos dez vereadores da casa homenagear os cinco melhores 
alunos na redação, e essa casa hoje vai entregar um documento, um diploma de reconhecimento a 
esses alunos, nós iremos chamara agora os alunos, começando pelo 5º lugar e queremos que os 
lideres de bancada recepcionem os estudantes e com isso nós também queremos parabenizar a 
escola, os professores, em nome desses cinco alunos, parabenizar a todos os alunos, está de 
parabéns diretor pelas turmas 51 e 52 da 5ª série, de imediato quero convidar o secretário para 
proceder à leitura da cópia do oficio of. 1.147/2007 de 10 de outubro de 2007. Endereçada a direção 
da escola estadual de ensino médio Marquês de Caravelas, onde essa presidência convida a direção, 
professores das turmas 51 e 52 da 5ª série e alunos classificados na redação: O que precisa 
melhorar em Carazinho, para que compareça nessa casa nesta data para que recebam um boletim 
de reconhecimento, então o secretário fará a leitura da correspondência endereçada ao diretor; 
Secretário Vereador Cláudio Santos; CARAZINHO, 10 DE OUTUBRO DE 2007. Senhor Diretor: A 
Câmara Municipal recentemente recebeu a visita de alunos desse educandário, mais precisamente 
das turmas de nº 51 e 52, da 5ª Série, os quais estavam acompanhados da Professora Simone Maria 
Roese, onde tiveram a oportunidade de receber diversas informações a respeito do funcionamento do 
Poder Legislativo Municipal e conhecer as novas instalações da Casa do Povo. Na oportunidade, os 
alunos entregaram ao Diretor de Expediente, 52 redações versando sobre o tema “ O que precisa ser 
melhorado em Carazinho”, para análise da Câmara de Vereadores. Essas redações foram 
minuciosamente analisadas e visando premiar as cinco melhores, instituímos um Boletim de 
Reconhecimento do Poder Legislativo para com esses alunos. Diante do exposto, convidamos a 
direção da escola, professores das turmas 51 e 52, e os cinco classificados, sendo os alunos Gean 
Nogueira, Jéssica Camargo, Larissa de Oliveira Gomes, Jenifer Aline de Camargo e Vanderlise 
Souza, a se fazerem presentes na Reunião Ordinária a ser realizada na próxima segunda-feira, dia 
15 de outubro de 2007, às 19h e 15 min, oportunidade em que faremos a entrega do Boletim de 
Reconhecimento, a fim de que a Casa possa premiar esses cinco alunos para que continuem se 
dedicando a seus estudos e, de certa forma, já participando ativamente da nossa comunidade com 
suas reivindicações e sugestões. Esperando contar com a honrosa presença, desde já antecipamos 
agradecimentos, e subscrevemo-nos mui, Cordialmente Vereador Vilson Antônio Paese. Presidente. 
Ilmo. Sr. Professor Clóvis Nascimento. MD. Diretor da Escola Estadual de Ensino Médio Marquês de 
Caravelas. Nesta Cidade. Presidente Vereador Vilson Paese;  de imediato passamos a fazer a 
entrega do boletim de reconhecimento deste Poder Legislativo aos alunos classificados, eu vou 
chamar os alunos e eu gostaria que se postasse os mesmos da esquerda para direita, pela 
classificação, e eu solicito então aos lideres de bancada que recepcionem esses cinco alunos, 5º 
lugar Vanderlise Souza; 4º lugar Jeniffer Aline de Camargo; 3º lugar Larissa Gomes; 2º Lugar Jéssica 
Camargo e 1º lugar Jean Nogueira; solicito a professora Simone, e solicito ao Vereador Josélio 
Guerra que proceda a  entrega do boletim de reconhecimento; para fazer entrega a Jeniffer, 4º lugar, 
eu solicito ao Vereador Luiz Leite que proceda a entrega então; convido o Vereador Paulino de Moura 
para fazer a entrega do 3º lugar para a aluna Larissa Gomes; para fazer a entrega do 2º lugar a aluna 
Jéssica Camargo solicito a presença do Vereador Jaime Fragoso; também por questão de justiça, 
queremos aqui registrar que no dia da visita o Vereador Cláudio Santos juntamente com o diretor 
recepcionou e o vereador respondeu a todos os questionamentos, todas as perguntas dos alunos e 
como funciona o Poder Legislativo, nosso muito obrigado ao Cláudio então por representar o Poder 
Legislativo neste momento, e para fazer a entrega então do 1º lugar, como o aluno Jean não se 
encontra, por motivos particulares, eu farei a entrega a professora Simone que depois entregará o 
boletim ao aluno; nesse momento, professor Clóvis só um minutinho, nesse momento queremos 
entregar as redações ao diretor, parabenizar, leva nosso abraço a todos os professores desse 
educandário, e o reconhecimento desse Poder Legislativo, mas uma vez parabéns pelo dia de vocês; 
pergunto as bancadas se faremos intervalo ou se vamos de imediato, pelo adiantado do horário, ao 
grande expediente, Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite; pedimos a supressão do intervalo 
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regimental para passar de imediato ao grande expediente; Presidente Vereador Vilson Paese; 
bancada do PTB concorda? Vereador Paulino de Moura; de acordo presidente; Presidente 
Vereador Vilson Paese; bancada do PSDB? Vereador Jaime Fragoso; de acordo presidente; 
Presidente Vereador Vilson Paese; bancada do PMDB; Vereador Josélio Guerra; de acordo 
presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; havendo concordância das bancadas, está 
suprimido o intervalo regimental e passaremos de imediato então para o grande expediente que será 
ocupado, temo a honra de receber a visita do Dr. Mauricio e convidamos o Mauricio então para que 
fique a vontade; Senhor Mauricio Augustin da Cruz; senhor presidente muito boa noite, 
cumprimentando ele eu cumprimento a todos os vereadores presentes, queria fazer uma saudação à 
assistência, pelo visto a comunidade de Carazinho é bastante participativa, pelos aplausos, pelo 
alvoroço na hora da entrega dos diplomas, eu gostaria de dar um boa noite para a comunidade, 
vamos mais uma vez todos juntos por favor, boa noite, senhor presidente, eu gostaria também de 
fazer aqui uma homenagem aos professores, e é uma forma de também me homenagear, eu também 
sou professor universitário já há 12 anos, junto a ULBRA, antes de iniciar esta carreira na docência 
eu via o professor com outros olhos, sentindo na carne o que é ser professor, evidentemente que 
num nível diferenciado, porque lidamos basicamente com adolescentes e adultos, eu me sinto 
bastante à vontade para dizer que lamentavelmente o estado brasileiro não reconhece o trabalho que 
os professores fazem por esse pais, lamentavelmente o estado brasileiro deveria dar mais atenção 
aos professores porque a única forma de transformar esse pais é educando o povo, e a educação do 
povo passa necessariamente  por professores educados e principalmente valorizados, então feliz dia 
dos professores, aos professores presentes, e feliz dia dos professores para todos nós porque tenho 
certeza que cada um de nós já teve um professor, q minha tarefa aqui, senhor presidente, eu tenho 
duas horas e meia para falar, eu vou evidentemente ocupar um pouco do tempo de vocês, eu sei que 
existe uma demanda bastante urgente na comunidade, eu vejo pela participação do povo que tem 
algo no ar que eu não sei identificar o que é, alguma coisa com o comércio, porque a minha realidade 
é de Canoas, mas de qualquer sorte eu acredito que essa casa terá condições de bem decidir essa 
questão de forma que ela possa atender a demanda da comunidade, a demanda dessa sociedade, 
gostaria de fazer uma saudação especial para uma pessoa que eu conheci hoje que é o senhor Paulo 
Muller, presidente da UACC, da união das associações de Carazinho, tive oportunidade de dar uma 
entrevista hoje para a rádio comunitária, saudação toda especial para o senhor, eu infelizmente não 
conheço muitas pessoas, tive contato com alguns vereadores hoje, mas de qualquer forma a minha 
tarefa aqui é de explicar o que a Fundação gaúcha do trabalho e ação social, para quem lida no 
cotidiano é o SINE, sistema nacional do emprego, aquela agencia que fica mais ou menos no centro 
aqui da cidade, que é responsável por fazer a intermediação da mão de obra, encaminhamento de 
seguro desemprego, confecção de carteiras de trabalho, enfim, tem a responsabilidade de captar 
vagas no mercado de trabalho e fazer a interlocução entre o empregador e o empregado, nós temos 
plena convicção senhor presidente e senhores vereadores, que  a fundação gaúcha do trabalho 
poderia fazer mais por essa comunidade, muito mais, nós temos um dado aqui em Carazinho, nós 
tivemos no ano de 2006,  3.313 pessoas colocadas no mercado formal de trabalho, segundo os 
índices do CAJED, e a nossa agencia foi responsável pela colocação de 380 desses 3.313, ou seja, 
existe muito o que crescer em nível de intermediação e colocação dos trabalhadores no mercado 
formal de trabalho, mas eu vim aqui explicar senhor presidente, que a fundação gaúcha do trabalho e 
ação social é responsável por 142 agencias do SINE do estado do Rio Grande do Sul, é um dos 
estado que tem a maior cobertura do sistema nacional de emprego do pais, infelizmente eu tenho a 
noticia de que muito embora tenha a maior cobertura, não é a mais eficiente, uma porque durante 
muito tempo à fundação gaúcha do trabalho serviu para fins outros que não atender a população, e 
esse desvio de finalidade se caracteriza pela má utilização do recurso público, pela baixa eficiência 
na utilização do recurso público e pelo desrespeito a coisa pública, nossa tarefa, senhor presidente, 
dada pela governadora do estado e pelo secretário Fernando Schüller, foi basicamente iniciar um 
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projeto de reestruturação da fundação gaúcha do trabalho de forma que ela possa ser mais eficiente 
na forma de  trabalho e que ela possa utilizar melhor o recurso público que é destinado pela 
comunidade, aquilo que a fundação gaúcha do trabalho faz e eu só quero explicar algumas questões, 
nós tivemos redução de pessoal, agora recentemente, nós repactuamos os contratos administrativos, 
nós diminuímos a despesa da fundação, diminuímos o custeio, e hoje, senhor presidente nós 
podemos dizer que com essas medidas simples de reestruturação, que estão em tramitação, nós 
conseguimos diminuir seis milhões e meio de reais na nossa despesa anual, nossa meta são oito 
milhões de reais até o final do ano, vejam a contradição, nós gastamos 35 milhões de reais por ano 
para gerir um programa de treze milhões, gastamos trinta e cinco milhões para colocar na rua, para o 
povo, para a população, treze milhões de reais, nove milhões no sistema SINE, e quatro milhões em 
qualificação profissional, uma desproporção, o que nós deveríamos fazer era gastar treze milhões no 
custeio e investir quarenta milhões na população, essa inversão de lógica nos obriga a criar novos 
produtos e trazer novos parceiros, a fundação gaúcha do trabalho hoje tem como único parceiro da 
suas demandas o ministério do trabalho e emprego, que nos repassa esses treze milhões 
anualmente e que vem e que provem do fundo de amparo ao trabalhador, esse fundo do amparo ao 
trabalhador é dinheiro do povo, fruto do fundo de garantia dos depósitos das loterias, o que nós 
estamos fazendo é buscar parcerias em diversas fontes, em diversas áreas, para que a FGTAS 
possa oferecer mais produtos à comunidade e para proceder à leitura de um trecho da Bíblia; que ela 
possa inverter essa lógica irrazoável que é a lógica de gastar mais e investir menos, podemos fazer 
isso ampliando as nossas parecerias, reestruturando a fundação de forma que hoje senhor 
presidente, eu vim a essa comunidade trazer a noticia e convidar o prefeito a participar desse projeto 
de que a cidade de Carazinho vai receber inúmeros projetos oriundo da União gaúcha do trabalho, 
que envolvem uma melhoria na qualidade do atendimento das pessoas que estão em situação de 
vulnerabilidade, das pessoas que tem dificuldade, que estão desempregadas, que tem dificuldade de 
colocar o arroz e o feijão na mesa, ali na agencia e também outros produtos que envolvem ação 
social, que envolvem criação e geração de trabalho, emprego e renda, senhor presidente, o 
despropósito era tão grande que nós contratávamos empresas para fazer os cursos de qualificação e 
nós sabemos muito bem que existe uma distância entre aquilo que o mercado quer e aquilo que o 
povo tem condições de oferecer, porque não há qualificação, nós gastávamos o dinheiro de 
qualificação profissional , demoravam seis meses para entregar o diploma para o aluno, seis meses 
senhor presidente, que utilização é essa, como é que um trabalhador que já não trem emprego por 
falta de qualificação, quando faz a qualificação, ainda uma qualificação desqualificada, porque as 
instituições envolvidas nisso em sua maioria, salvo raras e honrosas exceções não tinham condições 
de prestar qualificação profissional, porque não dispunham de professores, não dispunham de 
itinerário de informação, não dispunham de material didático, infra-estrutura, não forneciam os 
lanches e o transporte que a população tinha direito, que tipo de utilização o povo pode fazer de um 
diploma seis meses depois do curso, então esse despropósito nos obrigou, senhor presidente e 
senhores vereadores a tomar atitudes enérgicas com relação à qualificação profissional em nosso 
estado, e uma delas foi contratar com quem tem expertise na qualificação profissional, e nós tivemos 
a grata satisfação de ter ao nosso lado o SENAC, o SENAI, o SENAT, o SETREM, que é uma escola 
técnica de Três de maio, e mais duas instituições de qualificação profissional de Porto Alegre que 
fazem projetos especiais na FASE e um projeto especial pra CUT, e um outro para a força sindical, 
isso para nós foi uma vitória, a qualificação profissional hoje posso dizer com segurança tem 
transparência, tem credibilidade e tem foco, foco em que? Foco no povo, foco naquele que está 
precisando, esse foco significa praticamente, no ultimo dia de aula, senhores, tem a tarefa e 
desculpe, não estou querendo dizer o que vossas excelências têm que fazer, por representação 
dessa comunidade de olhar os cursos de qualificação, participar desse processo, fiscalizar esse 
processo, porque no ultimo dia de aula todos os qualificando vão ter os seus diplomas entregues, e 
mais, nós vamos ter quatro instancias de fiscalização, porque senhor presidente, senhores 
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vereadores, eu vou dizer uma coisa para os senhores, nós temos noticias, e o ministério público está 
investigando isso e o tribunal de contas está investigando isso, de que ocorreram cursos de 
qualificação, a fundação gaúcha pagou esses cursos de qualificação e esses cursos sequer foram 
realizados, então nós temos hoje quatro níveis de  fiscalização dessa atividade, não vamos permitir 
que isso ocorra novamente, de que forma, primeiro, uma auditoria que é obrigatória, na metade do 
curso a fiscalização vai e faz uma ficha de fiscalização, outra, uma fiscalização itinerante, que vai 
aleatoriamente percorrer os locais onde estão sendo realizados os cursos no estado, são 90 
municípios esse ano para sete mil e noventa e nove educandos, escolher aleatoriamente para 
verificar se esses cursos estão ocorrendo, e mais uma terceira instancia que é realizada por 
professores da UFRGS, que estão fazendo uma pesquisa de qualidade dos cursos em que eles vão 
entrevistar mil e cem educandos, mais as executoras, e vão nos dar um relatório do que o povo, de 
quem fez o curso entendeu daquele curso, qual foi o sentimento e qual foi à utilidade dele, e a quarta 
instancia é uma pesquisa de egressos, também realizada por professores da UFRGS, em que nós 
vamos avaliar se fez diferença para a população, ou seja, aqueles que quiseram fazer o curso e não 
tiveram condições e aquele que fizeram o curso, comparando os dois quadros nós vamos poder dizer 
se houve diferença na qualificação profissional, senhor presidente, no próximo ano, Carazinho vai ser 
contemplado com um curso de qualificação profissional, a decisão de quais os cursos é feita pela 
comissão Municipal de empregos, hoje nós tivemos uma conversa, Vereador Cláudio Santos, 
Vereador Paulino de Moura, em que a primeira conversa foi essa depois tivemos outra reunião com 
os demais vereadores que a comissão Municipal de empregos tem que ser reorganizada, isso é 
tarefa e eu estou achando excelente essa oportunidade, isso é tarefa porque a comissão Municipal de 
emprego é uma representação tripartite, em que nós temos representantes dos trabalhadores, 
através do sindicato, representantes dos empregadores através das entidades patronais, 
representação do governo local, e eu vejo aqui que se não temos a representação dos 
empregadores, temos aqui representação dos trabalhadores, e é tarefa do representante dos 
trabalhadores indicar alguém para participar das reuniões da comissão Municipal de emprego, porque 
é responsabilidade da comissão Municipal de emprego definir as demandas de qualificação, é 
responsabilidade da comissão Municipal de emprego dizer quais são os rumos do sistema público de 
emprego da cidade,  é importantíssimo, é imperativo que a comissão Municipal de emprego preste 
atenção nisso primeiro porque é uma obrigação legal, e segundo porque a qualificação profissional 
depende do foco, depende do foco, não adianta eu fazer, aqui nós não temos industrias calçadistas, 
temos? Adianta eu fazer um curso para sapateiro, vai dar emprego em Carazinho? E esse foco é 
definido pela comissão Municipal de emprego, por isso que o estado do Rio Grande do Sul , através 
da fundação gaúcha do trabalho, que hoje é liderada pelo nosso presidente Dr. Ledir de Vargas 
Marques, a quem eu represento nessa ocasião, construiu o chamado mapa do emprego, com auxilio 
da Drª Carla Zitto, que é a nossa diretora do departamento de trabalho, ligada a secretaria de 
desenvolvimento social, o mapa do emprego no estado do Rio Grande do Sul, nós da fundação 
gaúcha do trabalho não só vamos estimular que as comissões municipais de emprego voltem a se 
organizar, como também vamos oferecer elementos objetivos para essa comissão Municipal de 
emprego decidir qual a potencialidade da comunidade, para que ela possa bem decidir qual é o seu 
foco, são dezesseis milhões para o próximo ano, é muito importante que nos organizemos com 
antecedência, uma outra coisa senhor presidente, senhores vereadores, é a distância entre a 
demanda e a execução, estamos executando hoje uma demanda que foi executada em dezembro do 
ano passado, muito atraso, nosso projeto para o ano que vem é em abril já estarmos executando a 
demanda que foi dada em dezembro, é uma antecipação bastante interessante que vamos poder ter 
cursos de 5000, 600 horas e vamos poder ter cursos de 20, 30 ou 50 horas, e não todos cursos de 
200 horas em que alguns falta tempo e outros tempo em excesso, manicure, um curso de manicure 
200 horas é demais, uma outra coisa senhor presidente e eu vou chegar já ao final, daqui à uma hora 
por aí, é o projeto emancipar, o projeto emancipar a comunidade de Carazinho foi contemplada, é um 
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projeto da secretaria de justiça e desenvolvimento social que visa dar atenção a uma determinada 
comunidade carente, que varia de 200 a 350 famílias, o que nós fizemos, é público e notório que o 
estado do Rio Grande do Sul não tem recursos, se nós não temos o dinheiro para executar os 
projetos que nós podemos colocar a disposição e estamos colocando a disposição da comunidade é 
nossa capacidade de articulação, e é isso que eu vim fazer aqui, e é isso que o secretário Fernando 
Schuler esta fazendo, a nossa diretora Denise Russo está fazendo, o projeto emancipar gente, é uma 
cesta de projetos que envolve inúmeros parceiros, Caixa econômica Federal, Banco do Brasil, 
SENAI, FIERGS, FEDERASUL, FECOMERCIO, Centrais sindicais, e o governo local, que já 
participou de inúmeras reuniões em Porto Alegre, esse projeto vem para cá, basicamente é o 
seguinte, nada pode ser dado, essa é uma lógica do sistema, o que é dado perde o valor, a 
comunidade precisa querer, o prefeito tem a responsabilidade de escolher uma comunidade que vai 
ser beneficiada, de 200 a 350 famílias, todas essas instituições vão agir naquela comunidade, passa 
desde habitação popular à alfabetização, saneamento básico à qualificação profissional, 
bancarização e outras formas de inclusão social, convênio entre estado e prefeitura o projeto 
emancipar, é um conjunto de ações, que visam transformar a realidade daquela comunidade, qual é a 
contrapartida? Que a comunidade se organize em associações, que a comunidade participe dos 
cursos de qualificação até o final, que uma vez levantado o numero de analfabetos nessas 
comunidades que as pessoas se afalbetizem, ou seja, o objetivo é fazer com que a comunidade 
abrace o projeto porque esse projeto vai transformar, nós viemos para Carazinho primeiro para expor 
essas questões, e segundo para dizer que convidamos o Poder Executivo Municipal que já nos deu 
um sinal positivo em todos esses projetos porque nós precisamos, e isso necessariamente passará 
por essa casa, que representa o povo, nós precisamos do governo local, nós precisamos que o 
governo local, que o senhor prefeito tenha condições de nos oferecer algum trabalho, porque a nossa 
agencia da FGTAS vai precisar, isso passará obviamente por vossas excelências, significa dizer que 
a FGTAS precisa da parceria da comunidade local, e eu quero deixar claro aqui, senhor presidente, 
que um dos imperativos de funcionamento da FGTAS é que somos e que desenvolvemos um 
trabalho suprapartidário, eu gostaria de deixar isso bem claro, nós desenvolvemos um projeto 
suprapartidário, nossa primeira tarefa senhores vereadores, foi desaparelha a fundação gaúcha do 
trabalho, nossa primeira tarefa foi mostrar para comunidade do Rio Grande do Sul que a fundação 
gaúcha do trabalho não serve a partido político, que ela serve ao povo do estado do Rio Grande do 
Sul, bem claro isso, não que os partidos políticos não possam efetivamente contribuir com o 
processo, não só podem como devem e como contribuem com esse processo, e muito fortemente, o 
que nós não podemos fazer é que um instrumento de políticas públicas para a comunidade, sirva 
especificamente a uma pessoa, a um partido político, isso nós não permitiremos e quem disser ao 
contrário, não fala em nome da FGTAS, não fala em nome da a secretaria de justiça e 
desenvolvimento social, esse trabalho, ele é um trabalho transparente, criterioso, técnico e 
suprapartidário, nós temos, só para concluir senhor presidente, não quero tomar mais o tempo de 
vocês, nós temos um organismo de controle interno que se chama CAGE no estado do Rio Grande 
do Sul, é a contadoria geral do estado que é responsável por avaliar os contratos que as instituições 
vinculadas ao rio grande do sul fazem e todos os procedimento, pagamento de pessoal, contratos, 
etc, pela primeira vez na história da FGTAS a CAGE fez auditoria na FGTAS, e não fez um 
apontamento sequer, ou seja, nós nos comprometemos com a transparência, com a lisura, com a 
honestidade, isso a comunidade de Carazinho pode esperar da fundação, pode exigir da fundação, e 
essa é a nossa tarefa, eu me coloco a disposição de vossas excelências para satisfazer eventuais 
duvidas, agradeço de antemão a paciência da comunidade por ter me ouvido, agradeço a essa 
presidência e aos vereadores pelo espaço reservado, alias, até gostaria de fazer um elogio a essa 
casa, porque coisa de mãe, a mãe sempre me disse que nós temos que para avaliar uma ambiente 
especificamente, pode parecer estranho, tem que olhar o banheiro, vai num restaurante e olha o 
banheiro, se o banheiro é limpo o restaurante é limpo, e uma das coisa que me impressionou no 
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banheiro alem da limpeza, e das boas condições do banheiro foi que a porta do banheiro serviu para 
alguma coisa que não palavras de baixo calão, e nessa porta tinha uma frase que me marcou 
bastante, na passagem pelo banheiro que foi basicamente o seguinte, dizia a frase: “ a diferença 
entre o possível e o impossível está na vontade humana”, muito obrigada; Presidente Vereador 
Vilson Paese; obrigado Dr. Mauricio pela presença e nós vamos de imediato para as perguntas dos 
vereadores, primeiro vereador inscrito, eu pergunto se vossa excelência pretende permanecer na 
tribuna quer sentar na mesa? Senhor Mauricio Augustin da Cruz; sigo o guia nativo, onde o senhor 
quiser que eu fique presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; eu acho que para não ficar 
muito tempo em pé, convido então para que tome lugar aqui na mesa, Dr. Mauricio, de imediato o 
primeiro vereador para fazer as perguntas Vereador Adroaldo De Carli bancada do PMDB; Vereador 
Adroaldo De Carli; senhor presidente, colegas vereadores, cumprimento especial ao senhor 
professor Mauricio, demais pessoas aqui presentes, entidades representativas, sindicato dos 
comerciários, integrantes, nossa imprensa, professores aqui presente também,esse vereador quer 
saudá-los nesse seu dia e demais pessoas dessa casa, eu vou ser bem objetivo já que teremos 
outros colegas que farão questionamentos, professor Mauricio, nós ficamos um pouco surpresos 
como está sendo utilizado os escassos recursos públicos, em especial na FGTAS onde o senhor nos 
trás desperdícios de valores aplicáveis, objetivo da fundação, ou senão mal aplicado, o que realmente 
nos deixa surpresos e nos deixa mais uma vez até angustiado em vermos os nossos recursos não 
sendo utilizado da melhor maneira possível, eu gostaria de questioná-lo, professor Mauricio, a 
FGTAS promover cursos profissionalizantes, de capacitação profissional ao nosso trabalhador que no 
meu entendimento só o curso de capacitação não basta, na questão do emprego, na minha análise, 
ele passa obrigatoriamente pelo empreendedorismo das pessoas, isto é, seria interessante se a 
fundação gaúcha do trabalho fizesse e acrescentasse, se é que está pensando em fazer, além de 
profissionalizar e capacitar os nossos trabalhadores em determinada profissão, também ensinar e 
despertar nele o espírito empreendedor, o empreendedorismo, isto é, se nós dermos um curso de 
mecânico, e além do curso torná-lo realmente um profissional de mecânica, mostrar como ele fará, ou 
como ele vai agir para montar a sua oficina mecânica, quem sabe ai passa, no meu entendimento, 
uma grande solução que é a questão do desemprego, que além dele fazer o seu próprio emprego, ele 
poderá também acrescentar outros empregos nessa sua empresa, então acredito que deva ser 
conciliado a capacitação profissional, e neste trabalho também, fazer o trabalho de ensinar ou 
despertar o empreendedorismo que com certeza a questão de emprego passa por essa questão, 
obrigado; Senhor Mauricio Augustin da Cruz; Vereador Adroaldo De Carli, eu fico feliz de ouvir a 
sua fala, e a sua fala retrata que o senhor é uma pessoa preocupada com essa questão, porque 
basicamente nós ouvimos a questão da qualificação profissional vinculada ao emprego formal, e eu 
gostaria de lhe dizer que essa é uma preocupação também do secretário Fernando Schüller e nós 
recebemos a tarefa do secretário e do presidente da FGTAS, de que uma parte do conteúdo 
ministrados nos cursos de qualificação profissional seja vinculado diretamente ao empreendedorismo, 
queremos que as pessoas se formem para o mercado de trabalho, e o trabalho envolve o trabalho 
individual, o cooperativo e também o emprego formal, só para lhe dizer que 20% do conteúdo 
programático,  dos programas de qualificação profissional, tem matérias que estão  ligadas à melhoria 
da auto estima do trabalhador, explicações de como funcionam o mercado de trabalho, em alguns 
cursos, não em todos, nós temos o empreendedorismo como foco, mas eu penso que isso pode ser 
ampliado, de forma bastante intensa porque se nós não preparamos o trabalhador para o emprego 
formal nós temos que dar a esse trabalhador as condições favoráveis para que ele possa 
desempenhar esse trabalho de forma autônoma; Presidente Vereador Vilson Paese; está satisfeito 
com a resposta vereador? Próximo Vereador Déio da bancada do PMDB; Vereador Josélio Guerra; 
senhor presidente, colegas vereadores, público presente, quero cumprimentar  o Vladimir e a 
Veronite, que fazem parte do FGTAS de Carazinho, cumprimentar o senhor Mauricio pela excelente 
palestra que é muito bom para explanar para nós o que acontece no estado, para nós aproveitar no 
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nosso município, eu vou ser bem objetivo, eu tenho aqui 94 questões, brincadeira, Sr. Mauricio eu fiz 
uma indicação ao executivo Municipal, pedi agora para a assessora buscar lá, oficio 07/2007, para o 
executivo criar o conselho Municipal do emprego, tendo em vista que há muito tempo não existe em 
Carazinho, deixando até de buscar esse recursos sabendo que para buscar esses recursos é 
necessário à criação desse conselho Municipal de emprego, tendo em vista que o senhor colocou 
que a dezesseis milhões para a qualificação profissional, conversando semana passada com um 
empresário local aqui do município, é isso que nos preocupa, o empresário que tem uma empresa 
forte no ramo dos plásticos, ele está hoje com mais de 50 vagas para a sua empresa, tendo em vista 
que não tem uma pessoa apta aqui em Carazinho para trabalhar nesse segmento, tentando buscar 
fora do município que é o que nos preocupa porque a gente vê em Carazinho hoje a situação está 
deprimente, está horrível a situação do emprego, e a gente vê a situação do nosso povo de 
Carazinho que não tem emprego, perguntar para o senhor se esta comissão já foi criada no município 
ode Carazinho, nós colocamos aqui a disposição os vereadores para fazer parte, porque é muito 
importante essa situação, também perguntar para o senhor há quanto tempo não existe essa 
comissão, e quanto Carazinho já deve ter perdido de qualificação por não ter essa comissão; Senhor 
Mauricio Augustin da Cruz; Vereador Josélio Guerra, muito obrigado pela pergunta, a bem da 
verdade a questão do emprego aqui em Carazinho basta um dado para nós compararmos com 
Panambi, a cidade de Panambi tem a metade da população de Carazinho, e Carazinho teve 3.313 
empregos formais no ano passado, e a cidade de Panambi 3.180, com a metade da população, então 
a crise no emprego aqui é grande, é grave, e precisa de uma ação que não é meramente 
governamental, precisa de uma ação que envolve todos os setores, por isso que FGTAS tem a 
característica de ser tripartite, ela bota na mesa para conversar e para discutir condições de trabalho 
na cidade, os representantes dos trabalhadores, dos empregadores, e do governo local, a comissão 
de emprego aqui de Carazinho existe já, mas ela precisa ser reforçada, o quanto de recurso se 
perdeu eu não saberia estimar, mas eu posso lhe garantir o seguinte, de distribuição dos recursos do 
fundo de amparo ao trabalhador, é definido pelo Colefat que é o conselho gestor do fundo de amparo 
ao trabalhador, que decide a distribuição dos recursos através de resolução, então uma das 
características dessa resolução é que os que já tenham recebido em anos anteriores não recebem no 
ano posterior, eu penso que não foi o fato da comissão estar de reunindo com uma certa freqüência 
ou com a freqüência desejada que fez com que os recursos não viessem para Carazinho, esse ano 
não veio recurso para Carazinho porque a resolução do Colefat não contemplou a cidade, ela não faz 
uma indicação cidade por cidade, são cinco mil municípios no pais, mas ela dá características e isso 
fez com que Carazinho ficasse de fora, eu tenho convicção vereador, que no ano que vem nós 
teremos curso de qualificação profissional aqui na cidade e  é imperativo que a comissão Municipal 
de empregos se reúna, se organize e que essas pessoas responsáveis por essa comissão 
conversem muito fortemente e que cheguem a um consenso do que realmente Carazinho quer; 
Vereador Josélio Guerra; só para concluir, agradeço o Sr. Mauricio, e eu acho que é importante em 
todo o segmento, como a secretária da industria e comércio do município, desenvolvimento, que se 
atenha a essas empresas do nosso município aqui, as pequenas empresas, que dê esse apoio, vá 
até as empresa e veja realmente que tipo de mão de obra qualificada está precisando, que faça 
parceria então junto ao FGTAS, junto ao SINE, com está comissão, para que se busque esses 
recursos então, para qualificar, nós temos que dar esse apoio, as empresas locais do município, 
porque a situação realmente está deprimente, seria isso presidente, muito obrigado; Presidente 
Vereador Vilson Paese; próximo Vereador Paulino de Moura, bancada do PTB; Vereador Paulino 
de Moura; senhor presidente, senhores vereadores, imprensa escrita e falada, demais pessoas que 
nos dão a honra de estar na casado povo, nosso amigo e presidente da UACC, Paulo Muller, José 
Bortoloti e sua esposa, em especial aos professores pelo seu dia, professores que muita dedicação, 
muita garra, muita honra, educam os nossos filhos, educam a nossa comunidade, um abraço ao meu 
filho Giovani que esta hoje com 12 anos assistindo a primeira reunião desde que eu sou vereador, 
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dizer ao diretor Mauricio que eu fiquei e gostaria que o senhor explanasse mais aos vereadores sobre 
a intenção da FGTAS, onde ela está hoje a oferecer ao município de Carazinho uma parceria, um 
convenio onde nós estaremos, e ai eu quero deixar também dito que é com muito orgulho que eu faço 
parte dessa equipe FGTAS, é com muito orgulho que eu participo das decisões relacionadas através 
do presidente Nedi, através do diretor Mauricio, através do assessor de gabinete da direção, nosso 
amigo Silvio, onde nós buscamos em 45 municípios a parcerização, porque isso? Eu gostaria que o 
senhor explanasse para os vereadores, para a comunidade, para que eles entendam onde que foi 
buscado também a diminuição de recursos, eu quero deixar claro que estive na outra administração 
da FGTAS, e hora estou nessa, eu acredito no que estou vendo, eu acredito no que estou ouvindo, 
porque vossa senhoria tem demonstrado através dessas ações e de execução, então eu quero 
parabenizar isso, que para a sociedade gaúcha isso realmente vai voltar em recursos de aplicação na 
população e na comunidade, e também um pouquinho mais sobre o emancipar, que o emancipar na 
minha visão vai ser um projeto que vai atingir as associações de bairro, os bairros do nosso 
município, onde as pessoas vão estar gerando o emprego, gerando o recurso no próprio bairro 
também, eu só queria que o Senhor colocasse essas duas situações, o convenio que nós hora 
oferecemos ao município e já oferecemos a 45 municípios e também um pouco mais do emancipar, 
que ele fique um pouco mais claro, agradeço a sua disponibilidade de estar em Carazinho, nós 
Câmara de Vereadores, nós comunidade, com certeza ganhamos com isso, quanto à situação da 
comissão Municipal de emprego eu quero tranqüilizar o Vereador Déio de que ela existe, ela não 
estava atuante, hoje ela vai sim estar buscando quais os recursos que Carazinho precisa e necessita, 
para que nós possamos em cima dessa qualificação, a FGTAS tem uma meta Vereador Déio, onde 
nós queremos com a direção através do Mauricio, através do Silvio, através do Nedi, colocar no 
mercado de trabalho no mínimo 50% daquelas pessoas que fizeram o curso, fez o curso, 50% dela já 
deverá sair no mercado de trabalho, porque é isso que nós queremos fortalecer, não adianta a 
pessoa ir lá, fazer o curso e não ter mercado de trabalho, então nós queremos colocar sim no mínimo 
50% dessas pessoas no mercado de trabalho já direto, porque, porque foi feito um convenio com o 
sistema S, que é Senai, Senar, Senac, instituições de credibilidade, e antes tinham pessoas que 
ficavam seis meses sem receber o diploma, o diploma é que oferece a vaga para ele, ele estando 
qualificado, tendo o diploma ele vai, na empresa buscar a vaga, ele vai poder apresentar esse 
diploma, agora através de uma decisão do diretor Mauricio, essa pessoa no ultimo dia de aula, ela 
terá o seu diploma em mãos, a própria FGTAS, através do Vladimir, através da equipe aqui de 
Carazinho, ela vai buscar colocar a pessoa qualificada no curso e no trabalho, então seria isso senhor 
presidente, senhores vereadores, quero agradecer a vossa senhoria por ter nos dado essa brilhante 
contribuição, obrigado; Senhor Mauricio Augustin da Cruz; Vereador Paulino de Moura primeiro eu 
gostaria de agradecer a vossa excelência pela oportunidade de estar aqui dialogando com a 
comunidade, de ter o seu trabalho junto a FGTAS porque o recorte técnico é importante, ele é 
fundamental, mas nós precisamos sempre de pessoas que tenham a sensibilidade e o tato e muito 
mais do que isso a disponibilidade de trabalho, hoje o senhor bem sabe que na fundação gaúcha do 
trabalho não fica quem não trabalha, Dr. Nedi, senhor presidente, gosta de dizer o seguinte, eu chego 
cedo, saio tarde, venho todo o dia, essa é a nossa meta, trabalhar, trabalhar e trabalhar para que a 
comunidade possa trabalhar, quanto à proposta de parceria que para o município de Carazinho, 
basicamente é o seguinte, as 142 agencias que nós temos 45 % eram responsáveis por 2,5% da 
produção, então se nós tínhamos sete mil colocações no estado no mercado de trabalho, colocação 
de emprego, só 2,5% dessas colocações eram realizadas por 45 agencias, que consumiam mais de 
um quinto do nosso recurso, ou seja, nós tínhamos muitas agencias produzindo pouco e gastando 
muito, essas agencias nós chamamos de agencia sem custos para a FGTAS, que só permaneceriam 
abertas se não tivesse custo algum, procuramos os municípios, no sentido de que os prefeitos 
pudessem manter a agencia aberta e tivemos a parceria de 45 dos municípios, enfim não tivemos 
que fechar agencia alguma, tem uma zona intermediária que são cerca de 20 agencias, que são 
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responsáveis por 26,5 % da nossa produção, então são agencias importantes, que nós não podemos 
fechar de forma alguma, uma porque a comunidade precisa muito daquilo, o mercado de trabalho não 
se auto regula em função  do seu tamanho, e outra porque essa produção é importante na nossa 
remuneração que vem do ministério do trabalho, então a agencia de Carazinho é uma agencia muito 
importante para nós, se encontra nesse grupo intermediário, das agencias que produzem 26,5 % do 
nosso total, só que nós temos a convicção e eu gostaria que as pessoas que estão aqui presentes e 
já tiveram a possibilidade de freqüentar a nossa agencia, uma porque ali ao lado tem o instituto de 
identificação das carteiras de identidade e também a nossa agencia faz as carteiras de trabalho, eu 
tenho convicção que as pessoas sabem e vêem que nós poderíamos fazer mais e melhor, só que 
efetivamente, senhores, muito embora o nosso empenho em economizar o recurso público, em 
investir esse recurso de forma focada, nós não temos condições de contratar pessoal, então o que 
nós fizemos no município de Carazinho foi pedir para o prefeito Municipal, que eu sei também que 
está exaurido pelas responsabilidades que os municípios tem, e isso é uma realidade que  nós 
conhecemos, uma das lutas, acredito eu dos municípios é pela repactuação pela reorganização do 
pacto federativo, para que o governo federal não fique com tanto dinheiro, e que os municípios 
possam ser melhor contemplados, eu também sei que os municípios foram sobrecarregados de 
responsabilidades a partir da constituição de 88, mas nós entendemos que o que estamos propondo 
para o município é muito mais e tão importante quanto qualquer outro serviço público, e mais como 
nós somos o braço executor da secretaria de justiça e desenvolvimento social, nós temos condições 
através dessa parceria de trazer inúmeros projetos e inúmeros produtos para beneficiar essa 
comunidade, então o prefeito nos recebeu muito bem, nos deu uma indicação positiva da participação 
da municipalidade nesse processo, nos disse que tem muito interesse em que isso aconteça, que ele 
vai criar as condições necessárias para que isso ocorra num curto espaço de tempo, então Vereador 
Paulino de Moura eu fiquei bem satisfeito com a visita, acredito que a nossa meta em Carazinho foi 
atingida, e eu tenho convicção e só um dado ilustrativo, nós compramos recentemente  500 
computadores, e todas as nossas agencias vão ser interligadas e informatizadas, e mais, o big 
brother vai estar na agência, todas as nossas 142 agencias além de contar com o sistema integrado 
em que nós vamos poder saber on line o que está acontecendo na agencia, também estamos 
colocando câmeras nessas agencias em que eu posso da minha mesa lá em Porto Alegre, abrir a 
câmera e saber o que está acontecendo dentro da agencia, como é que está o movimento, nós 
conseguimos com isso, fazer com que aja uma aproximação da FGTAS e os nossos colaboradores lá 
na ponta, e fazer com que os nossos colaboradores tenham um sentimento de presença, e que esse 
sentimento de presença também possa gerar um sentimento de aproximação, e de compromisso com 
o trabalho que está sendo realizado ali, eu tenho convicção de que sem a participação do município, 
sem a integração do prefeito nesse processo, sem o assentimento de vossas excelências nesse 
sentido, para essa casa certamente virá um projeto de lei autorizativo a que o município subscreva 
um convenio de cooperação técnica, sem a colaboração de vossas excelências, esse projeto e esse 
processos não ocorrerão como deveriam, com relação ao projeto emancipar, Vereador Paulino de 
Moura, o que eu posso colocar é que o projeto emancipar é um projeto diferente de projetos sociais 
que comumente nós vemos aí pelo Brasil, esse é um projeto que tem porta de entrada e porta de 
saída, é um projeto que não tem o viés assistencialista, esse projeto não tem a intenção de fazer com 
que as pessoas permaneçam reféns do governo, não tem a intenção de que as pessoas permaneçam 
atreladas ao poder político, o projeto emancipar pretende que as pessoas e o próprio nome já diz se 
emancipe, se liberte, possa autonomamente desenvolver as suas potencialidades, autonomamente 
criar o seu trabalho, sua renda e seu emprego, com liberdade exercer as suas escolhas, eu não 
gostaria de antecipar em demasia, senhor presidente, senhores vereadores, o projeto senão o 
secretário vai me xingar, tem um lançamento programado para isso, esse lançamento pretende ter a 
participação dos veículos de comunicação, da comunidade em geral, se eu fizer um detalhamento 
muito especifico eu vou acabar sendo xingado, e eu não gostaria que isso ocorresse; Vereador 
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Paulino de Moura; eu agradeço o diretor Mauricio, entendo a sua preocupação, mas eu acho que 
esse projeto ele vai ser assim uma sumidade, realmente você dá o peixe pra pessoa, você vai ensinar 
ela a pescar, então como eu já seu e não vou divulgar antes do secretário, mas a comunidade de 
Carazinho, os colegas vereadores, entendam que isso vai ser bom para o nosso município, vai ser 
junto às associações de bairros, muito obrigado diretor; Presidente Vereador Vilson Paese; após a 
explanação do Dr. Mauricio queremos dizer a vossa excelência que leve nosso abraço ao secretário 
da administração, aos secretários onde a FGTAS está vinculada, também ao nosso amigo Silvio, 
desejamos uma boa estada ao nosso município, retorne mais vezes e pode ter certeza que a 
explanação realmente foi importante para os vereadores e para a comunidade, e dizer mais para a 
vossa excelência, que além da RBS, que está presente nessa reunião, através do Antonio da rádio 
comunitária, registrando e deve divulgar amanhã através de sua rádio, também a rádio Gazeta, aqui 
presente, o jornal diário e a rádio Diário da manhã que se encontra presente também, vai levar ao 
nosso município o conhecimento, o assunto que veio a baila hoje, a explanação que o Doutor 
Mauricio trouxe a nós, queremos também antes de nós entrarmos para a votação de requerimentos e 
projetos para a conclusão do grande expediente, registrar a aqui a presença do Vladimir do SINE, do 
Romano, presidente do PMDB, do professor Savoff que não foi saudado no inicio, do suplente de 
vereador Marcos Soares e demais amigos aqui presentes, Dr. Mauricio o nosso abraço, numa 
segunda-feira chuvosa, vossa excelência deixa a capital e vem para o interior, mas precisamos de 
homens atuantes e com muita seriedade nesse país, nesse rio grande, em nosso município, quando 
vossa excelência coloca o que aconteceu através dos cursos, leve sim,  desse Poder Legislativo aqui 
que todos os fatos venham à tona, não é possível num estado falido, onde se tem muito poucos 
recursos, as pessoas fazem festival com o dinheiro do povo, está na hora de nós banirmos esse tipo 
de servidor público, muito obrigado, nosso abraço, e queremos dar três minutos para que os 
vereadores possam se despedir então do Dr. Mauricio, e também do Silvio, para conclusão então de 
vossa excelência; Senhor Mauricio Augustin da Cruz; só um agradecimento especial para a 
comunidade, um agradecimento especial para os vereadores, vossa excelência, lhe dizer que dá 
visita que o senhor fez há uns dez dias atrás, acredito eu, quinze dias, mais ou menos isso, junto com 
o Vereador Antonio Azir, que nessa visita eu percebi que nessa comunidade tem pessoas de bem e 
tendo pessoas de bem fica muito mais fácil de nós trabalharmos, então muito obrigado, uma boa 
noite a todos, e colocamos a FGTAS a disposição da comunidade , se tiverem alguma reclamação, 
colocamos a coordenação da nossa agencia, o Vladimir, para quaisquer dúvidas, e os 
encaminhamentos que forem necessários e agradecemos mais uma vez a oportunidade, boa noite a 
todos; Presidente Vereador Vilson Paese; agradecimento também ao Vereador Paulino de Moura 
que fez o requerimento a essa casa também, e o registro também da presença do...nesse plenário, 
então para nos despedirmos do Dr. Mauricio, Dr. Silvio, nós queremos convidá-los para que 
permaneçam até a conclusão dessa reunião se assim vossas senhorias quiserem; na ordem do dia a 
votação de requerimentos e moções, eu peço de imediato ao secretário que proceda a leitura do 
numero e autor dos requerimentos; Secretário Vereador Cláudio Santos; requerimento de nº 01 
Vereador Felipe Sálvia, PDT; nº 03 Vereador Jaime Fragoso PSDB; Presidente Vereador Vilson 
Paese; questão de ordem Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite; eu queria requerer a votação 
em bloco se ninguém requereu ainda dos requerimentos; Presidente Vereador Vilson Paese; 
havendo a concordância das demais bancadas, requerimentos, moções e projetos, serão votados em 
bloco então, 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; está em discussão os requerimentos com as urgências já 
aprovadas, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade; solicito ao 
senhor secretário para que proceda a leitura nº e autor das moções; Secretário Vereador Cláudio 
Santos; moção nº 01 Vereador Felipe Sálvia PDT; nº 02 Vereador Felipe Sálvia PDT; nº 03, nº 05,  nº 
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17 , nº 19 e moção de nº 21 também tem o mesmo teor, moção de nº 04 Vereador Felipe Sálvia, PDT 
anexo várias outras moções com o mesmo teor; nº 06 Vereador Adroaldo De Carli, PMDB; nº 07 
Vereador Adroaldo De Carli, PMDB anexa moção de outros vereadores, moção nº 08 Vereador 
Adroaldo De Carli PMDB; moção nº 09 Vereador Adroaldo De Carli PMDB; nº 14 Vereador Josélio 
Guerra PMDB; nº 15 Vereador Josélio Guerra PMDB; nº 18 Vereador Felipe Sálvia PDT; nº 20 
Vereador Vilson Paese PDT; Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em discussão a urgência 
das moções, das 20 moções, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovado por unanimidade; coloco agora em discussão as moções com as urgências já 
aprovadas, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade; solicito ao 
secretário que faça a leitura do autor e numero dos projetos e também senhor secretário, que faça a 
leitura do parecer da comissão de justiça e da ordem econômica e social;  Secretário Vereador 
Cláudio Santos; Projeto de lei autor executivo Municipal. P-1940/184/07. Nº 114/07. Presidente 
Vereador Vilson Paese; em tempos senhor secretário, o projeto nº 01 da pauta de hoje a noite  iria a 
votação em segundo turno, tem que haver um prazo regimental de no mínimo dez dias, e foi bem 
lembrado pelo Vereador Adroaldo De Carli e esse projeto então nós tiramos da pauta, não irá à 
votação no 2º turno, os  demais projetos conforme a ordem, todos eles irão à votação em bloco, 
desculpa secretário, vossa excelência proceda novamente à leitura do autor e numero do projeto com 
os pareceres das duas comissões; Secretário Vereador Cláudio Santos; Projeto de lei autor 
executivo Municipal. P-1940/184/07. Nº 114/07. Ementa: dá nova redação aos artigos 7º, 11, 15, 20, 
25, 34, 48, 53, 54 e 80 da lei municipal nº 5.634/02, a qual institui o estatuto do CAPSEM. Projeto de 
lei autor executivo Municipal. P- 2133/206/07. Nº 130/07. Ementa: autoriza a abertura de crédito 
suplementar no orçamento de 2007, no valor de R$ 109,789.01. Projeto de lei autor executivo 
Municipal. P-2183/211/07. Nº 133/07. Ementa: autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento 
junto ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social – BNDES- através do banco do 
Brasil, credenciado pelo BNDES, na qualidade de agente financeiro, a oferecer garantias e dá outras 
providencias correlatas. Projeto de lei executivo Municipal. P-2226/215/07. Nº 135/07. Ementa: 
autoriza concessão de auxilio financeiro à sociedade de amparo à infância carazinhense SAIC e 
abertura de crédito suplementar no orçamento de 2007, no valor de R$ 4.000,00. Projeto de lei 
executivo Municipal. P- 2227/216/07. Nº 136/07. Ementa: autoriza concessão de auxilio financeiro à 
Câmara de dirigentes lojistas de Carazinho – CDL, abertura de crédito suplementar e transferência de 
recurso orçamentário do legislativo para o executivo, no valor de R$ 3.000,00. Projeto de lei executivo 
Municipal. P- 2228/217/07. Nº 137/07. Ementa: autoriza abertura de crédito suplementar e 
transferência de recurso orçamentário do legislativo para o executivo, no valor de R$ 2.000,00. 
Parecer da comissão de justiça e finanças que é o mesmo em todos os projetos, muda apenas 
presidente, relator e membro, mas o parecer é o mesmo, parecer da comissão de justiça e finanças 
de todos os projetos: O presente projeto de lei é constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a 
opor. Presidente Vereador Felipe Sálvia, secretário Vereador Adroaldo De Carli e membro Vereador 
João Mafalda; Parecer da comissão da ordem econômica e social que também é o mesmo de todos 
os projetos, variando apenas o relator e secretário; Parecer: o presente projeto de lei encontra-se 
apto a ser incluído na ordem do dia. Presidente Vereador Luiz Leite, secretário e relator Vereador 
Josélio Guerra e membro Vereador Antonio Azir; Presidente Vereador Vilson Paese; senhores  
vereadores, antes de nós colocarmos em votação eu quero até para que a comunidade tenha 
conhecimento, o Poder Legislativo em nome dos dez vereadores, retirou da rubrica de diárias dos 
mesmos, num acordo dos dez vereadores, e nós passamos cinco mil reais, dois projetos, para o CDL 
para promover o natal alegria mais lindo e mais iluminado para o povo de Carazinho, e também para 
a feira do livro, três mil para o CDL e dois mil para a feira do livro, isso tenho que cumprimentar, 
parabenizo a todos os vereadores por essa iniciativa e por essa atitude exemplar; coloco em 
discussão o parecer da comissão de justiça e finanças de todos os projetos, vereadores favoráveis 
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permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado o parecer da comissão de 
justiça e finanças por unanimidade; coloco agora em discussão o parecer 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 todos os pareceres 
dos projetos da ordem econômica e social por unanimidade; coloco agora em discussão os projetos 
com todos os pareceres já aprovados, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovados todos 
os projetos por unanimidade; 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 22/10/2007 as 19:15 horas, nosso boa noite a todos. 
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