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Ata da Reunião Ordinária do dia 30 de outubro de 2007.....Ata 47 
 
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 30/10/2007. 
Queremos cumprimentar a Ana que hoje está representando a imprensa, a Gazeta, e naturalmente 
nosso colega Vereador Paulinho Arsego, Paulinho sempre vereador, seja bem vindo à casa do povo 
que aqui é a tua casa, estou me sentindo com a sua presença e Convido o Vereador João Mafalda 
para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e solicito a todos que permaneçamos em pé. Coloco 
em apreciação a ata da reunião ordinária realizada no dia 22/10/2007, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que 
se manifestem, aprovado por unanimidade; Coloco em apreciação a ata da reunião extraordinária 
realizada no dia 24/10/2007, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por 
unanimidade; convido ao secretário Cláudio Santos para fazer a leitura da convocação do vereador 
suplente Vereador Marcos Soares; Vereador Cláudio Santos;  Carazinho, 29 DE outubro DE 
2007.CONVOCAÇÃO. Prezado Senhor: Pelo presente, estamos CONVOCANDO Vossa Senhoria 
para assumir na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 30/10/2007, tendo em vista pedido de 
licença do Vereador Paulino de Moura, por motivos pessoais, conforme atestado em anexo, conforme 
dispõe Regimento Interno, art. 11, inciso II, alínea e, desta Casa.  Sem outro motivo, colhemos o 
ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente. 
Vereador Vilson Paese. Presidente. EXMO. SR. MARCOS SOARES. MD. SUPLENTE DE 
VEREADOR DO PTB . NESTA; Venho por meio desta informá-lo que estarei incapacitado de 
participar da reunião do dia 30/10/2007,  por motivos pessoais, assim desde já autorizo a convocar o 
meu suplente, sem mais para o momento, atenciosamente Vereador Paulino de Moura, PTB; 
Convocação: pelo presente convocamos todos os senhores vereadores para a reunião ordinária a ser 
realizada dia 30/10/2007, terça-feira, com inicio previsto para as 15:00 horas, na sala sede deste 
poder  legislativo tendo em vista que na ultima segunda-feira não houve possibilidade da realização 
da mesma devido ao temporal que assolou o município de Carazinho, sala das reuniões 30 de 
outubro de 2007, Vereador Vilson Paese, Presidente, assinado pelos demais vereadores; Presidente 
Vereador Vilson Paese; a seguir solicito ao secretário a leitura do expediente da presente reunião; 
Secretário Vereador Cláudio Santos; expediente 30/10/2007: Of. 201/07 do executivo municipal, 
encaminha copia do contrato com o banrisul. Of. 202/07 do executivo municipal, encaminha projeto 
de lei n° 144/07, o qual autoriza doação de área a companhia de habitação do estado do Rio Grande 
do Sul – COHAB, para apreciação sob regime de urgência. Of. 203/07 do executivo municipal, 
encaminha projeto de lei n° 145/07, o qual autoriza doação de área a companhia de habitação do 
estado do Rio Grande do Sul – COHAB, para apreciação sob regime de urgência. Of. 204/07 do 
executivo municipal, encaminha emenda aditiva ao projeto de lei complementar n° 003/07, o qual 
altera os artigos n° 27, 111, 134, 138, 139, 159, 167, 169, 199 e 205 da lei complementar n° 110 – 
Código Tributário do município. Of. 205/07 do executivo municipal, encaminha projeto de lei n° 
146/07, o qual altera denominação de secretaria para apreciação sob regime de urgência. Of. 206/07 
do executivo municipal, encaminha projeto de lei n° 147/07, o qual inclui parágrafo único ao art. 2° da 
lei municipal n° 6.608/07, para apreciação sob regime de urgência. Of. 207/07 do executivo municipal, 
encaminha  projeto de lei n° 148/07, o qual amplia meta na lei municipal n° 6.256/PPA 2006/2009 e 
lei municipal n° 6.450/LDO 2007, com recursos provenientes do financiamento com o banco do Brasil/ 
Programa  Caminho da Escola/MEC/FNDE/BNDES, autoriza a inclusão da receita de capital 
operações de créditos internas e abertura de credito especial no orçamento de 2007, para apreciação 
sob regime de urgência. Of. 208/07 do executivo municipal, encaminha  projeto de lei n° 149/07, o 
qual autoriza abertura de credito suplementar no orçamento da Câmara Municipal, no valor de R$ 
22.000,00. Of. 209/07 do executivo municipal, encaminha projeto de lei n° 150/07, o qual autoriza a 
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FUNDESCAR a firmar contrato com a COOPRODUZ de Carazinho, para apreciação sob regime de 
urgência. Of. 210/07 do executivo municipal, encaminha projeto de lei n° 151/07, o qual inclui meta 
nas leis municipais n° 6.256 – PPA 2006/2009, n° 6.450 – LDO/2007 e abre credito especial no 
orçamento de 2007, no valor de R$ 13.000,00. Of. 211/07 do executivo municipal, encaminha projeto 
de lei n° 152/07, o qual da nova redação aos incisos I e II do art. 5° da lei municipal n° 6.084/04 que 
cria o fundo municipal do meio ambiente, para apreciação sob regime de urgência. Of. 212/07 do 
executivo municipal, encaminha projeto de lei n° 153/07, o qual da nova redação ao caput e ao § 1° 
do art. 1° da lei municipal n° 5.401/00 que cria o conselho municipal do meio ambiente e revoga a lei 
municipal n° 5.587/00, para apreciação sob regime de urgência. Convite da GESTÃO, para a 
realização de treinamento. Convite do UVERGS, para a realização de encontro de vereadores. 
Convite do GDAM, para a realização de cursos. Convite do IBRAP, para a realização de  curso. 
Convite do ASCAM, para a realização de cursos. Convite do DAP, para a realização de eventos  em 
novembro. Convite da UNIMED, para a realização de palestra A Importância de se falar sobre o 
transito,  a realizar-se dia 07 de novembro. Diversos Comunicados do Ministério da saúde, 
informando a liberação de Recursos Financeiros do Fundo Nacional; Presidente Vereador Vilson 
Paese; solicito ao secretário que proceda a leitura das indicações dos vereadores na tarde de hoje; 
Vereador Cláudio Santos; indicações: 2323/1258/07, 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 Municipal de Obras que providencie a construção de uma ponte 
ligando os Bairros Oriental e Loeff, através das Ruas Saldanha Marinho e Pernambuco, ou outras nas 
proximidades, que julgarem mais apropriadas se for o caso, pois esta é uma antiga reivindicação dos 
moradores. A presente indicação justifica-se pelo fato de que a construção de uma ponte para ligação 
entre os bairros Oriental e Loeff, viria a reduzir em muito o percurso das pessoas que tem acesso 
diário de um bairro para outro, bem como dos moradores de bairros próximos, como os bairros 
Braganholo, Medianeira, Vila Rica, pois atualmente é necessário fazer uma enorme volta. Muitos 
moradores, inclusive utilizam a referida passagem através de um pedaço de madeira que foi colocado 
no local oferecendo ligação de um lado a outro da sanga, Vereador Felipe Sálvia; 2324/1259/07, 
Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento e compactação das ruas Fortaleza e José Biachi 
no bairro Nossa Sra Aparecida, Vereador Marcos Soares; 2325/1260/07, Solicita conserto do 
calçamento da rua Cuiabá no bairro Floresta, Vereador Marcos Soares; 2326/1261/07, Solicita 
trabalhos de recapeamento asfáltico nas ruas do bairro Dileta, Vereador Marcos Soares; 
2327/1262/07, Solicita ao Executivo Municipal para que estude a possibilidade de reajuste salarial de 
8% ao funcionalismo público Municipal, Vereador Marcos Soares; 2328/1263/07, Solicita trabalhos de 
pavimentação na rua Caçapava no bairro Floresta, Vereador Marcos Soares; 2329/1264/07, Solicita 
ao setor competente para que efetue fiscalização junto aos bancos de nossa cidade, Vereador 
Marcos Soares; 2330/1265/07, Solicita recapeamento asfáltico da rua Senador Salgado Filho no 
bairro Conceição, Vereador Marcos Soares; 2331/1266/07, Solicita trabalhos de patrolamento, 
cascalhamento e compactação da rua Pedro Viau no bairro Camaquã, Vereador Marcos Soares; 
2332/1267/07, Solicita trabalhos capina e limpeza da rua Castro Alves, no bairro Santo Antônio. Esta 
é uma reivindicação dos moradores da rua; Solicita trabalhos General Cassal Martins Brum, no bairro 
São Pedro. Pois a referida rua encontrasse com vários buracos principalmente no final da mesma; 
Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento e compactação da rua Nenê de Sassi, no bairro 
Oriental. Esta é uma reivindicação dos moradores da rua; Solicita trabalhos reparos no trecho de 
calçamento da rua Mato Grosso, no bairro Oriental. Pois a referida rua encontra-se com vários 
buracos; Solicita trabalhos de reparos na rua Ceará no bairro Oriental. Pois os moradores reclamam 
dos buracos da rua; Solicita trabalhos de operação tapa buracos e de melhorias em toda em toda a 
extensão do trecho do calçamento da Rua São Paulo, Bairro Oriental; Solicita trabalhos de reparos no 
calçamento da rua Charruas entre as ruas Coroados e Riachuelo no bairro Princesa. Esta é uma 
reivindicação dos moradores da rua; Solicita trabalhos de capina e limpeza das ruas Piauí, 
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Pernambuco e Agnelo Senger, no bairro Oriental. Pois as referidas ruas encontram com matagal 
invadindo a rua, Vereador Luiz Leite; 2333/1268/07, O vereador abaixo assinado solicita que após 
lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, 
reiterando mais uma vez solicitação para que determine ao setor competente, a IMEDIATA 
recuperação de alguns trechos em péssimas condições de trafegabilidade das Ruas Pinheiro 
Machado e Minas Gerais, no bairro Oriental, visto que transitam por esses logradouros grande 
quantidade de veículos, em razão que são duas das principais ruas que dão acesso ao referido 
bairro, bem como são muito utilizadas por alunos, professores e funcionários que freqüentam a 
Escola Estadual Ernesta Nunes e o Campus da UPF. Não há condições de transitar pelo local, os 
buracos e ondulações são em grande quantidade ao longo de toda a extensão da Rua Pinheiro 
Machado e em grande parte da Rua Minas Gerais, causando inclusive danos aos veículos, e em dias 
de chuva em virtude dos buracos, formam-se no local grandes poças de água. CALAMIDADE é a 
palavra ideal para definir a situação destas ruas, entre tantas outras no município que encontram-se 
também em precárias condições, Vereador Felipe Sálvia; 2334/1269/07, 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 imediatos serviços de limpeza e capina 
na Rua Mato Grosso, no bairro Oriental, especialmente no trecho entre as ruas Minas Gerais e Silva 
Jardim, pois a mesma está sendo tomada pela capoeira que cresce em plena via pública, causando a 
todos que por ali trafegam um aspecto de abandono. Há mais de seis meses solicitamos que fossem 
realizados tais serviços, e até a presente data nada foi feito, o matagal continua crescendo, nem 
mesmo a aplicação de secante foi feita, para ao menos reduzir o crescimento da capoeira até que 
possa ser feita a limpeza e capina do local, Vereador Felipe Sálvia; 2335/1270/07, O vereador abaixo 
assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao 
Senhor Prefeito Municipal, reiterando mais uma vez o pedido para que determine ao setor 
competente que instale ou um redutor de velocidade, ou um quebra-molas, ou até viabilize a 
construção de uma rótula no entroncamento entre as ruas Silva Jardim, Mato Grosso e Travessa 
Oriental, com a maior brevidade possível. JUSTIFICATIVA: O fato de estarmos mais uma vez 
reiterando esta indicação é especialmente em virtude de que os moradores continuam nos 
procurando quase que diariamente, implorando-nos uma solução com relação ao cruzamento das 
ruas Mato Grosso, Silva Jardim e Travessa Oriental. Houve inclusive a denúncia de moradores junto 
a Promotoria Pública, pois cansados de solicitar providencias junto ao executivo, não tiveram outra 
alternativa. Nossa preocupação, assim como a das pessoas que por ali trafegam, é especialmente no 
sentido de que os condutores de veículos trafegam pelo local em alta velocidade e os pedestres que 
atravessam a referida via muitas vezes precisam correr para não serem atropelados. Os moradores 
das proximidades estão aterrorizados, pois não há como controlar a situação que os amedronta, pois 
há inúmeras crianças que freqüentemente atravessam a referida via. Há também uma grande 
quantidade de pessoas, trabalhadores e estudantes que utilizam um atalho nas proximidades para 
chegar até a Avenida Flores da Cunha, Vereador Felipe Sálvia; 2336/1271/07, Solicita para que a 
Secretaria de Obras realize melhorias no trecho do calçamento e operação tapa buracos em toda 
extensão da Rua Antônio Vargas, Bairro Loeff. Solicitação dos moradores e motoristas, Vereador 
Adroaldo De Carli; 2337/1272/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize patrolamento e 
cascalhamento em toda a extensão da Rua Walter Fetzer, Bairro Oriental. Solicitação dos motoristas 
e moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 2338/1273/07, Solicita para que a Secretaria de Obras 
realize operação tapa buracos em toda a extensão do asfalto da Rua Piauí e melhorias no trecho do 
calçamento da mesma, Bairro Oriental. Solicitação dos motoristas e moradores, Vereador Adroaldo 
De Carli; 2339/1274/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize melhorias em toda a extensão 
do trecho do calçamento da Rua Ermínia Tombini, Bairro Oriental. Solicitação dos motoristas e 
moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 2340/1275/07, Solicita para que o Executivo Municipal 
notifique o proprietário do terreno baldio localizado na Rua Diamantino Tombini esquina com a Rua 
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Piauí, Bairro Oriental para que tome as devidas providências para a limpeza do mesmo. Solicitação 
dos moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 2341/1276/07, Solicita para que a Secretaria de Obras 
finalize com urgência os trabalhos de reperfilagem asfáltica da Rua Silva Jardim, Bairro Oriental. 
Solicitação dos moradores e motoristas, Vereador Adroaldo De Carli; 2342/1277/07, Solicita para que 
a Secretaria de Obras realize patrolamento, cascalhamento, limpeza e melhorias no escoamento das 
águas das chuvas no início da Rua Minas Gerais, Bairro Oriental. Solicitação dos motoristas e 
moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 2343/1278/07, Solicita para que a Secretaria de Obras 
realize operação tapa buracos e de melhorias em toda em toda a extensão do trecho do calçamento 
da Rua São Paulo, Bairro Oriental. Solicitação dos moradores e motoristas, Vereador Adroaldo De 
Carli; 2344/1279/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de limpeza, capina de 
inços, matos no canteiro central e na Rua Goiás, Bairro Oriental. Solicitação dos moradores, 
Vereador Adroaldo De Carli; 2345/1280/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalho 
de limpeza, recolhimento de entulhos no passeio público atrás da Escola Ernesta Nunes localizado na 
Rua Minas Gerais, Bairro Oriental. Solicitação dos moradores e pedestres, Vereador Adroaldo De 
Carli; 2346/1281/07, Solicita ao setor competente para que com a maior brevidade realize a 
substituição de telhas quebradas do abrigo de parada de ônibus localizado na Rua Sarandi, B. Fey, 
Vereador Jaime Fragoso; 2347/1282/07, Solicita a realização de operação tapa buracos na Rua 
Miguel Bueno de Oliveira, B. Cantares, Vereador Jaime Fragoso; 2348/1283/07, Solicita a realização 
de melhorias no calçamento da Rua Pinheiro Machado, B. Oriental, Vereador Jaime Fragoso; 
2349/1284/07, Solicita a realização de melhorias em toda a extensão da Rua Silva Jardim, B. 
Oriental, Vereador Jaime Fragoso; 2350/1285/07, Solicita ao Executivo Municipal para que estude a 
possibilidade de conceder um reajuste salarial ao funcionalismo público municipal, visando repor as 
perdas salariais da categoria, Vereador João Mafalda; 2351/1286/07, Solicita ao Executivo Municipal 
para que seja construída uma capela mortuária no Bairro Oriental para atender também aos Bairros 
Marcondes e São José, visto que atualmente os corpos estão sendo velados em frente ao Campo do 
Brasil, em lugar impróprio, sendo esta uma reivindicação antiga dos moradores, Vereador João 
Mafalda; 2352/1287/07, Solicita ao Executivo Municipal para que junto ao Setor Competente estude a 
possibilidade de efetuar desapropriação de uma pequena parte da área localizada na Avenida Flores 
da Cunha, nº 71, para que seja alongada a Rua Duque de Caxias até a Rua Silva Jardim, onde 
atualmente há um corredor para passagem de pedestres, Vereador João Mafalda; Presidente 
Vereador Vilson Paese; nós suspendemos até a leitura das indicações aqui, para que o Cláudio 
possa continuar lendo, depois nós até iremos conversar sobre esse projeto então, podemos até 
sentar os 11 vereadores até porque tem um outro assunto que eu estou convidando os vereadores 
até a pedido da promotora Clarissa para nós tratarmos depois para quinta-feira de manhã,  uma 
reunião na quinta-feira juntamente com os promotores no ministério público, Vereador Cláudio 
Santos, por favor, para o término das leituras das indicações; Secretário Vereador Cláudio Santos; 
indicações: 2353/1288/07, Solicita conserto do calçamento da Rua São Vicente de Paula. Solicitação 
dos moradores; Solicita operação tapa buracos na Rua São Sebastião no Bairro Alvorada. Solicitação 
dos moradores; Solicita conserto do calçamento da Rua Tupiniquins no Bairro Conceição e Bairro 
Alvorada. Solicitação dos moradores; Solicita conserto do calçamento da Rua Tamoios no Bairro 
Conceição. Solicitação dos moradores; Solicita conserto do calçamento da Rua Dom João Beckin no 
Bairro São Pedro. Solicitação dos moradores; Solicita conserto do calçamento da Rua Monte Alegre 
no Bairro Floresta. Solicitação dos moradores; Solicita recapeamento asfáltico na Rua Albino 
Guerardht no Bairro Princesa. Solicitação dos moradores; Solicita recapeamento asfáltico na Rua Ivar 
Beckeman. Solicitação dos moradores; Solicita conserto do calçamento e limpeza do passeio público 
da Rua Humberto de Campos no Bairro Princesa. Solicitação dos moradores, Vereador Vilson Paese; 
2354/1289/07, Solicita com urgência melhorias no calçamento da Avenida Pátria nas proximidades do 
38º Batalhão da Brigada Militar, Vereador Cláudio Santos; 2355/1290/07, Solicita com urgência 
melhorias no calçamento da rua Tamoios, Minuanos e Parecis, ambas no bairro Conceição, Vereador 
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Cláudio Santos; Presidente Vereador Vilson Paese; após a leitura das indicações, solicito ao 
secretário que proceda a leitura dos requerimentos; Secretário Vereador Cláudio Santos; 
requerimentos: 2356/305/07, enviado oficio à comissão de constituição e justiça da Assembléia 
Legislativa e ao presidente do tribunal de justiça do RGS, desembargador Marco Antonio Barbosa 
Leal, Vereador Paulino de Moura; 2357/306/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que logo após ouvido em  plenário, seja enviado ofício com os mais sinceros votos de 
profundo pesar aos familiares da Senhora Neli Laura Papke Ely, pelo seu falecimento ocorrido no dia 
08 de outubro de 2007 em nossa cidade, os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, 
Vereador Adroaldo De Carli; 2358/307/07, 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 que 
viabilize a colocação de lâmpadas mais potentes a partir do entroncamento da Rua Mato Grosso com 
a  Rua Ceará ao longo da sua extensão  e também na Rua Mercedes M. Luz proximidades do Jornal 
Correio do Povo (trilhos viação férrea) e no trevo de acesso a rua Diamantino Tombini. Solicitação 
dos motoristas, moradores e pedestres. Solicita também à empresa Eletrocar, após verificação, 
medidas para solucionar definitivamente este problema da escuridão nas ruas, zelando pela 
segurança dos pedestres, motoristas e moradores desta localidade, Vereador Adroaldo De Carli; 
2359/308/07, Solicita que seja confeccionada uma placa a ser entregue durante uma sessão ordinária 
da Câmara Municipal, ao Padre JOÃO GHENO NETO, em homenagem aos 50 anos de sacerdócio 
em Carazinho, comemorados neste ano. Tal solicitação se justifica no fato de ser uma pessoa que 
sempre teve presença marcante em nossa cidade junto à comunidade, construindo uma história que 
faz parte da história de todos os carazinhenses, e que, sem dúvida, merece nosso reconhecimento, 
Vereador Vilson Paese; 2360/309/07, Solicita que seja enviado oficio com votos de profundo pesar 
aos familiares de Fernando Algayer falecido no dia 21 de outubro em nossa cidade, Vereador Vilson 
Paese; 2362/311/07, Solicita que seja confeccionada uma placa a ser entregue durante uma sessão 
ordinária da Câmara Municipal, aos Diretores da HÉLIOS TRANSPORTES E CARGAS LTDA, em 
homenagem aos 60 anos de atividade desta empresa em Carazinho, comemorados neste ano.Tal 
solicitação se justifica no fato de ser uma empresa que sempre apostou e investiu em nossa cidade, 
construindo uma história que faz parte da história de todos os carazinhenses, e que, sem dúvida, 
merece nosso reconhecimento, Vereador Vilson Paese; 2363/312/07, Solicita que seja enviado oficio 
ao SECRETÁRIO ESTADUAL DA SAÚDE, Sr. OSMAR TERRA, solicitando uma maior agilidade e 
esclarecimentos dos fatos na adulteração do leite no Rio Grande do Sul, tendo em vista que em 
Carazinho esta instalada a Parmalat, que vem de uma recuperação financeira, gera um grande 
número de empregos que certamente fica ameaçada perante as acusações, diminuindo a venda, pois 
as pessoas sentem-se apreensivas diante da perspectiva de estar adquirindo um produto que poderá 
afetar a saúde, Vereador Jaime Fragoso; 2364/313/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que logo após submetido ao  plenário para aprovação, seja enviado ofício ao Sr. Romeu 
Giacomelli Presidente da Eletrocar, para que solicitando ao departamento técnico da empresa para 
realizar uma vistoria  em todas as lâmpadas dos postes da Rua Charruas cruzamento com a  Rua 
Saldanha Marinho (parte da rua muito escura (baixada) localizadas no Bairro Princesa e para que 
seja feita a troca das lâmpadas queimadas e colocação de lâmpadas mais potentes nesta região.  
Solicitação dos moradores e pedestres, Vereador Adroaldo De Carli; 2365/314/07, O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que logo após ouvido em  plenário, seja enviado ofício com os 
mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sr. Constantino Paz , pelo seu falecimento 
ocorrido no dia 28 de outubro de 2007 em nossa cidade, os nossos mais sentidos pêsames pelo 
infausto ocorrido, Vereador Adroaldo De Carli e Vereador Josélio Guerra; 2366/315/07, Solicita que 
seja enviado oficio com votos de profundo pesar aos familiares do Sr. Constantino Rodrigues Paz, 
falecido dia 28 de outubro em nossa cidade, Vereador Vilson Paese; 2367/316/07, Solicita que seja 
enviado oficio com votos de profundo pesar aos familiares da Senhora Giovani de Quadros Severo, 
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pelo seu falecimento ocorrido no dia 26 de outubro do corrente, Vereador Antonio Azir; 2368/317/07, 
que seja concedido certificado de reconhecimento pelos excelentes serviços prestados a todos os 
funcionários da eletrocar que trabalharam no serviço de recuperação das redes de energia em nosso 
município, Vereador Antonio Azir;  Presidente Vereador Vilson Paese; questão de ordem Vereador 
Antonio Azir;  Vereador Antonio Azir; devido ao adiamento da reunião e dos acontecimentos 
ocorridos desde ontem na nossa cidade, eu solicito com a concordância do plenário a inclusão de um 
requerimento, a mesa diretora, que diz o seguinte teor, Vereador Antonio Azir sugere a mesa diretora, 
que em sessão a ser designada pelo senhor presidente, seja concedido certificado de 
reconhecimento pelos excelentes serviços prestados a todos os funcionários da eletrocar que 
trabalharam no serviço de recuperação das redes de energia em nosso município, eu até sugiro que 
esse seja por parte de todos os vereadores, por que eu vi desde o meio dia de ontem, até o dia de 
hoje os funcionários incansavelmente trabalhando praticamente em todas as ruas visando à 
recuperação da rede elétrica, até permitindo em tempo recorde a vinda. Existe uma moção mas eu  
creio que esses funcionários merecem mais que uma moção, que muitas vezes vai para a 
presidência, vai para a mesa dos diretores e que quando realmente exercem esse papel, lá na rua, 
são os funcionários que lutaram contra a chuva, contra os perigos, eu acho que a Câmara pode 
confeccionar um certificado em nome do Poder Legislativo, e fazer uma sessão aqui de entrega a 
estas pessoas que realmente merecem o nosso reconhecimento, é a nossa sugestão, eu gostaria de 
ver se o plenário acolhe ou não; Presidente Vereador Vilson Paese;  eu coloco o requerimento; 
Vereador Luiz Leite; questão de ordem senhor presidente, eu gostaria se o Vereador Antonio Azir 
concordar que incluísse aí junto o corpo de bombeiros, e a brigada militar, também que fizeram um 
trabalho que a gente acompanhou, excelente, incansável, para resolver os problemas das famílias 
atingidas e também em parte da cidade inteira que foi um caos em Carazinho, em todos os sentidos; 
Presidente Vereador Vilson Paese;  tem um requerimento que já foi lido pelo próprio autor, com 
uma emenda do Vereador Luiz Leite, questão de ordem Vereador Déio, bancada do PMDB; 
Vereador Josélio Guerra; PMDB está de acordo, senhor presidente, está de acordo com o 
requerimento; Presidente Vereador Vilson Paese; está de acordo, então até por questão de justiça, 
que o requerimento do Vereador Antonio Azir, realmente concordo em todos os sentidos também, 
porque era três da manhã, a Eletrocar ainda estava cruzando a avenida, as ruas da nossa cidade 
trabalhando ininterruptamente e continua trabalhando porque nós temos cinco bairros as escuras, 
mas juntamente com isso também tem a secretária de obras que não parou de trabalhar,  caminhão e 
máquina, eu fico me perguntando se nós vamos conceder à alguém e nós poderíamos estender mais 
esse requerimento para outros departamentos que também fizeram o mesmo trabalho, questão de 
justiça até de nossa parte para que nós não deixemos ninguém fora, então, Vereador Antonio Azir, se 
vossa excelência permitir,  que seja redigido esse requerimento, e colocando todos os 
departamentos, questão de ordem Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite; inclusive, a gente fala e 
esquece algumas entidades, o próprio hospital comunitário através dos seus servidores lá, que 
tiveram um dia e uma noite incansável de trabalho em torno de 30 pessoas que se dirigiram até lá, 
com acidentes, com diversos problemas; Presidente Vereador Vilson Paese; hospital comunitário 
ou hospital de caridade? Vereador Luiz Leite; hospital comunitário, hospital de caridade; Presidente 
Vereador Vilson Paese; hospital de caridade, então faremos a redação desse, a principio está aceito 
e vai a votação junto com os demais, solicito para darmos andamento a leitura das moções; 
Secretário Vereador Cláudio Santos; moções: 2369/512/07, Solicita que, seja enviado ofício ao 
Psiquiatra Dr. Jacson Hubner desejando pleno êxito em suas funções profissionais em nossa cidade, 
bem como parabenizar pelo trabalho que vem realizando aos munícipes em especial aos 
dependentes químicos que a ele estão sendo enviado, Vereador Cláudio Santos; 2370/513/07, 
Solicita que, seja enviado ofício parabenizando o psiquiatra Dr. Paulo Kohman em reconhecimento 
aos relevantes serviços prestados à comunidade carazinhense ao longo de vários anos, 
principalmente aos mais necessitados bem como aos dependentes químicos e alcoólatras, Vereador 
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Cláudio Santos; 2371/514/07, Solicita que seja enviado oficio de cumprimentos aos Senhores 
ROMEU KIPPER E RICARDO KIPPER PROPRIETÁRIOS DA EMPRESA HÉLIOS COLETIVOS E 
CARGAS LTDA E AO DIRETOR MOISÉS K. DOS SANTOS, bem como a todos os funcionários e 
colaboradores desta empresa, pela passagem do seu 60º aniversário, comemorado neste mês de 
outubro. Ao longo destes 60 anos de atividade, a empresa Hélios tem prestado relevantes serviços de 
transporte aos cidadãos de nossa cidade, encurtando distâncias e realizando sonhos, Vereador 
Vilson Paese; 2372/515/07, Solicita que, seja enviado ofício parabenizando o Sr. Gilberto Wollchich 
proprietário do Gasparzinho Choperia pela inauguração que se realizou na última terça-feira dia 
23/10/07 em nossa Cidade. Parabéns ao Sr. Gilberto e demais funcionários do Gasparzinho choperia 
pelo novo investimento feito em nosso município e pela nova oportunidade de diversão que será 
proporcionada para nossa população, Vereador Josélio Guerra; 2373/516/07, O Vereador abaixo 
assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de congratulações do Poder 
Legislativo de Carazinho, ao Sindicato dos Empregados no Comércio de Carazinho e ao SESC, por 
ocasião da comemoração do DIA DO COMERCIÁRIO, que será comemorado no próximo dia 30 de 
outubro. Em todo o Brasil, no dia 30 de outubro, comemora-se o “Dia do Comerciário” em razão de 
que no início do século passado começaram a surgir às primeiras associações e uniões que depois 
se transformariam em sindicatos de empregados no comércio, contra os abusos a que eram 
submetidos pelos empregadores. Os comerciários eram obrigados a cumprir jornadas de trabalho 
superiores há 12 horas diárias e trabalhar aos domingos e feriados sem direito a folga, além de 
conviverem com a ameaça de demissão, caso reclamassem desse regime de servidão. Foi através 
dessas organizações que no dia 29 de outubro de 1932, aproximadamente cinco mil comerciários, no 
Rio de Janeiro, organizaram uma grande manifestação, marchando em direção ao Palácio do Catete, 
onde foram recebidos pelo então Presidente da República, Getúlio Vargas. Neste memorável 
encontro, os comerciários entregaram ao presidente as reivindicações da jornada de trabalho de oito 
horas diárias e repouso remunerado aos domingos. Este fato marcou a categoria dos comerciários 
como os precursores da luta dos trabalhadores na conquista da jornada de trabalho de oito horas 
diárias e repouso aos domingos e feriados. O dia 30 de outubro ficou então marcado como o “Dia do 
Comerciário” e a reivindicação da categoria foi, posteriormente, estendida a todos os trabalhadores 
do Brasil. Queremos então parabenizá-los pela trajetória de conquistas ao longo dos anos, desejando 
ainda, que o espírito de luta e determinação esteja sempre presente para que nunca desistam de 
buscar seus direitos, conquistando melhores salários, melhores condições de trabalho e de vida, pois 
o comerciário é hoje um importante alicerce no desenvolvimento do País. Recebam assim todos os 
comerciários a homenagem deste Poder Legislativo Municipal, Vereador Felipe Sálvia; 2374/517/07, 
O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de 
congratulações do Poder Legislativo de Carazinho, ao sindicato dos Servidores Públicos Municipais, 
por ocasião da comemoração do DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, comemorado na data de ontem, 
28 de outubro. Seria impossível falar do servidor público sem citar sua dedicação e perseverança. É 
sempre bom lembrar a função nobre que têm aqueles que trabalham no serviço público e que lidam, 
não só com o que é do governo mas também de todas as pessoas. O nosso respeito é dedicado a 
você que tem a função tão especial de zelar pelo bem público. Esta data possui especial significado, 
seja pela sua abrangência, seja pela sua importância. Sim, essa é uma data abrangente, pois 
contempla milhões de brasileiros, servidores públicos, cujo imprescindível é bem servir ao Governo, 
seja ele Federal, Estadual ou Municipal. É, também, uma ocasião muitíssimo importante, pois, de 
uma forma ou de outra, diz respeito a toda a sociedade nacional, beneficiária do produto do trabalho 
dedicado de todos os funcionários públicos. O 28 de outubro é apenas simbolismo: o dia do servidor 
é todo dia! Não há um só minuto do ano em que um funcionário público não esteja prestando serviço 
à população, seja nas escolas, seja nos hospitais, seja nas repartições. Todos precisamos do serviço 
público e, por isso mesmo, sabemos de sua extrema importância! Quero assim levar meu abraço 
caloroso também a todos os servidores desta Casa que, junto de nós, Vereadores, tão bem 
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desempenham suas funções, e tão bem representam sua categoria. Por seu intermédio, gostaria de 
cumprimentar a todos os funcionários públicos pelo seu dia. Tenham a certeza de que, em mim, 
vocês terão sempre um aliado para qualquer hora.  Recebam assim todos os servidores públicos a 
homenagem deste Poder Legislativo Municipal, Vereador Felipe Sálvia; 2375/518/07, O Vereador 
abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de congratulações do 
Poder Legislativo de Carazinho ao Pastor João Maria da Silva Hermel, por ocasião das 
comemorações referentes ao aniversário de 68 (sessenta e oito) anos de existência da Igreja 
Evangélica Assembléia de Deus, e também por ocasião do recebimento da entrega do Titulo 
Honorífico Comenda “O BOMBEADOR” ao Pastor João Maria, que tão bem vem pregando a palavra 
ao longo dos anos de dedicação a Igreja, tendo inclusive passado por 24 países difundindo os 
ensinamentos do Senhor. A Igreja Evangélica Assembléia de Deus, tem proporcionado aos seus fiéis, 
dias de chuva de bênçãos, como na noite de ontem durante a cerimônia de comemoração do 
aniversário da Igreja, quando tão bem recepcionou seus convidados em um momento muito bonito, 
com apresentações que chamaram a atenção de todos os presentes, momentos que com certeza 
ficarão guardados na memória de todos que tiveram a ilustre oportunidade de se fazerem presentes. 
Constantemente vemos vidas sendo transformadas, restauradas e isto nos faz ver que todo o 
trabalho que tem sido feito ao longo de todos estes anos de dedicação e empenho vale a pena. Que 
Deus continue se fazendo presente no nosso meio, pois como seus servos, temos entre outras, a 
missão de servirmos como instrumentos no que dizer respeito ao consolo, pois são muitas as almas 
que precisam de nossa ajuda, seres humanos carentes, abatidos, sem perspectiva de vida e muitas 
vezes até sem vontade de viver. Que esse compromisso de atender e ajudar as pessoas 
necessitadas, conduzindo-as pelos caminhos do Senhor continue sendo umas das melhores 
prerrogativas desta Igreja que é um orgulho para todos nós carazinhenses. Com certeza o 
recebimento desta Comenda, é o reconhecimento pelos belíssimos trabalhos desenvolvidos em prol 
de nossa comunidade tão necessitada de DEUS. Recebam assim, o reconhecimento deste Poder 
Legislativo Municipal, Vereador Felipe Sálvia; 2376/519/07, O Vereador abaixo assinado solicita que, 
depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho 
a Senhora Ilânia Pretto Martins Pinto, Diretora Presidente, a Senhora Janesca Martins Pinto, Diretora 
Vice-Presidente e a Sra. Jussara Alberton Sirena, Diretora Executiva do Jornal Diário da Manhã de 
Carazinho, extensivo aos demais  e funcionários,  por ocasião da comemoração ao aniversário de 27 
(vinte e sete) anos de fundação do Jornal em nossa cidade. Mais uma vez, destacamos o excelente 
trabalho que vêm sendo desenvolvido ao longo de todos esses anos por toda a equipe de jornalismo 
do Jornal Diário da Manhã, proporcionando a todos os carazinhenses informações objetivas, com 
explanação de idéias, sem ser imparcial ou indiferente a acontecimentos que fazem parte do 
cotidiano de nossa cidade. Este jornalismo, que busca formar um pensamento crítico, alem de 
simplesmente informar é com certeza um dos pontos que faz do Jornal Diário da Manhã um jornal 
especial, que defende a liberdade de expressão, divulgando opiniões e posicionamentos, defendendo 
acima de tudo a verdade e o real interesse público. Por este exemplo de dedicação, entendemos que 
toda a equipe do JORNAL DIÁRIO DA MANHÃ, merece o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido 
ao longo destes vinte se sete anos de história, Vereador Felipe Sálvia; 2377/520/07, O Vereador 
abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de congratulações do 
Poder Legislativo de Carazinho ao Sr. Romeu Elias Kipper, Presidente da EMPRESA HÉLIOS – 
Coletivos e Cargas, extensivo aos demais membros da diretoria e funcionários,  por ocasião da 
comemoração ao aniversário de 60 (sessenta) anos da empresa. Destacamos o excelente trabalho 
que vêm sendo desenvolvido ao longo de todos esses anos por esta empresa que foi fundada em 
1947, proporcionando a todos os carazinhenses um transporte de qualidade, sem falar na geração de 
empregos diretos e indiretos. Não há como não cumprimentá-los pois, felizmente com empenho e 
dedicação temos hoje uma empresa de transporte reconhecida nacionalmente, com credibilidade, 
preocupada sempre em proporcionar aos seus clientes as melhores condições possíveis de 
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transporte, valorizando acima de tudo a vida de seus passageiros ao proporcionar-lhes plenas 
condições de segurança. Por este exemplo de dedicação, entendemos que toda a equipe da HÉLIOS 
– Coletivos e Cargas,  merece o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido ao longo destas seis 
décadas de sucesso, Vereador Felipe Sálvia; 2378/521/07, O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de 
congratulações de mesmo teor do Poder Legislativo de Carazinho, a Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Carazinho – CDL, a Associação Comercial e Industrial de Carazinho – ACIC, ao SESC, ao 
SENAC, ao Sindicato do Comércio Varejista de Carazinho, ao Sindicato dos Comerciários de 
Carazinho e a todas as empresas que atuam no ramo do comércio de Carazinho por ocasião da 
comemoração do DIA DOS COMERCIÁRIOS, comemorado no dia 30 de outubro de 2007. Neste dia 
homenagem aos profissionais do comércio cujas vidas são exemplos de doação e amor, nossas 
felicitações pela passagem do seu dia. Dedicação, trabalho são fundamentais para dignificar a 
profissão e construir um futuro mais humano e feliz. Segue endereços em anexo, Vereador Adroaldo 
De Carli e Vereador Josélio Guerra; 2379/522/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de mesmo teor 
parabenizando a Ulbra Carazinho, na pessoa do Senhor Remi Rigo – Diretor do Campus Carazinho e  
da Sra. Rosângela Werlang – Coordenadora de Pesquisa e Extensão da Ulbra, pelo realização nos 
dias 23 e 24 de outubro de 2007 do V Fórum de Pesquisa e Extensão e entrega do Prêmio 
Monografia do Ano da Universidade Luterana do Brasil. Prêmio teve como objetivo estimular a 
produção científica entre os alunos da graduação, além de divulgar os trabalhos realizados pela 
Universidade junto às organizações da sociedade civil. E os vencedores do prêmio Monografia do 
Ano são: Francine Pedroso de Oliveira, do Curso de Administração, com o trabalho “Perfil do 
Empreendedor em Organizações bem sucedidas em Carazinho”, Elisângela Schons, do Curso de 
Direito, com o trabalho “Educação como instrumento de emancipação”, Giseli Cristina Walker, do 
Curso de Enfermagem, com o trabalho “Qualidade de vida da equipe multiprofissional”, Jaina Raqueli 
Pedersen, do Curso de Serviço Social, com o trabalho “Os desafios do trabalho do Assistente Social 
no Serviço Sentinela do município de Carazinho”. A estes acadêmicos e seus professores 
orientadores e demais colaboradores, nossos parabéns, Vereador Adroaldo De Carli; 2380/523/07, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício parabenizando o Senhor proprietário Gilberto Wolschick, pela 
inauguração no dia 23 de outubro de 2007 de mais um empreendimento no município de Carazinho, 
a Choperia Gasparzinho. Desejamos a direção e funcionários sucesso a todos neste novo 
empreendimento, Vereador Adroaldo De Carli; 2381/524/07, O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de 
congratulações do Poder Legislativo de Carazinho, a Associação Médica de Carazinho, à Unimed, a 
Pronto Clínica, ao CAPSEM, por ocasião da comemoração do DIA DO DENTISTA, comemorado no 
dia 25 de outubro de 2007. Neste dia homenagem aos profissionais da saúde cujas vidas são 
exemplos de doação e amor, nossas felicitações pela passagem do seu dia. Dedicação, trabalho são 
fundamentais para dignificar a profissão e construir um futuro mais humano e feliz. “Quando 
praticamos o bem, deixamos um rastro de luz na eternidade, Vereador Adroaldo De Carli; 
2382/525/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Direção do Jornal Diário da Manhã, na 
pessoa da Sra. Jussara M. Alberton Sirena Diretora  Executiva em Carazinho, pela comemoração dos 
27 anos de circulação do Jornal Diário da Manhã . Manifestamos nossos reconhecimentos a toda 
equipe do jornal que vem ao longo destes anos proporcionar aos leitores informações, cultura e 
entretenimento, motivo este que fazem deste jornal um referencial em nossa cidade, Vereador 
Adroaldo De Carli; 2383/526/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Empresa Ramos e Copini 
Auto Peças, na pessoa do Senhor gerente Moacir Lângaro, em proporcionar um dia especial para as 
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crianças carentes de Carazinho. Distribuindo 350 brinquedos as crianças carentes da Escola 
Municipal de Ensino Infantil Princesinha no dia 11 de outubro de 2007 Desejamos a direção e 
funcionários sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 2384/527/07, O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício 
parabenizando o Colégio Sinodal Rui Barbosa, na pessoa da Senhora Carine Mokfa Leiria – 
professora da 3ª Série do Ensino Fundamental, pela visita com seus 17 alunos nas instalações da 
Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho na tarde do dia 25 de outubro de 2007. Os alunos 
foram recebidos pelo Senhor Vereador Adroaldo De Carli e pelo Diretor de Expediente Senhor Sérgio 
Almir Peixoto. Durante a visita, os alunos queriam saber detalhes do funcionamento da casa. E sendo 
um dos objetivos deste trabalho incentivar os alunos a debater em sala de aula valores como ética, 
participação política e solidariedade. Atividades como esta desenvolvida pelo colégio permitem que 
os alunos despertem para a cidadania desde cedo. A estes estudantes e seus professores e demais 
colaboradores, nossos parabéns, Vereador Adroaldo De Carli; 2385/528/07, O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício parabenizando a Empresa Hélios Coletivos e Cargas, na pessoa do Senhor Sócio-Presidente 
Romeu Kipper, pela comemoração aos 60 anos de fundação da empresa comemorado  no dia 16 de 
outubro de 2007. Presente em 11 estados brasileiros a Hélios conta com uma frota de noventa ônibus 
e sessenta veículos entre caminhões e caminhonetas. Com frota própria realiza viagens nacionais e 
internacionais. Comercializa ainda passagens de todas as companhias aéreas. Ao longo de suas seis 
décadas de história a Hélios Coletivos e Cargas está em evolução constante e melhora a cada dia os 
serviços prestados à comunidade. Desejamos a direção e funcionário sucesso a todos, Vereador 
Adroaldo De Carli; 2386/529/07, Solicita que seja enviado oficio de cumprimentos ao Senhor DANIEL 
HOLANDA, DIRETOR DO SERCESA, pela passagem do 41º Aniversário deste clube esportivo, 
comemorado no mês corrente, Vereador Vilson Paese; 2387/530/07, O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício 
parabenizando o Sr. Antônio Carvalho funcionário das Lojas Berlanda, pelo recebimento do Prêmio 
Comerciário do Ano de 2007 no dia 25 de outubro de 2007 promovido pelo Sesc de Carazinho. 
Parabéns pela conquista, Vereador Adroaldo De Carli; 2388/531/07, O Vereador abaixo assinado 
solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo 
de Carazinho, ao Sr. ANTONIO CARVALHO, por ocasião da entrega do título que lhe foi concedido 
como  “COMERCIÁRIO DO ANO”, que foi entregue em solenidade realizada no último dia 25 de 
outubro. Queremos então, parabenizá-lo pela conquista deste título de Comerciário do Ano, que 
certamente pela sua dedicação é mais que um simples prêmio, é o reconhecimento pelo trabalho 
bem feito, pois conforme suas próprias palavras, ao longo de seus trinta anos de profissão, sempre 
primou pela satisfação de seus clientes. A história relatada, vencedora do concurso, é a prova da 
dedicação e do comprometimento com o trabalho desenvolvido. Receba assim a homenagem deste 
Poder Legislativo Municipal, pois com certeza este título representa para você bem mais do que 
podemos imaginar, pois no tão concorrido mercado de trabalho é muito estimulante ser prestigiado, 
faz com certeza trabalharmos ainda mais entusiasmados.Com cópia a Loja Berlanda, Vereador Felipe 
Sálvia; 2389/532/07, seja enviado oficio parabenizando o Jornal Diário da Manhã que completou 27 
anos no mês de outubro; Vereador Josélio Guerra; 3390/533/07, Solicita que, seja enviado ofício de 
mesmo teor parabenizando os funcionários da Eletrocar, Senhor Capitão Bertoglio Comandante do 
Policiamento do 38º Batalhão da Brigada Militar de Carazinho e demais soldados do Batalhão, 1º 
Tenente Ênio Souza de Oliveira Comandante do Corpo de Bombeiros de Carazinho e demais 
soldados do Corpo de Bombeiros, os Fiscais de Transito que trabalharam com muito empenho e pelo 
excelente trabalho pela recuperação das residências realizado no dia 29/10/07 e 30/10/07 após o 
Temporal ocorrido em nossa cidade, é muito gratificante para a população poder contar com o apoio 
destas entidades neste momento em que tudo foi perdido em suas residências, Vereador Josélio 
Guerra; 3391/534/07, enviado oficio ao secretário de obras Sr. Adair Bonaldi Flores, ao diretor da 
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Corsan, Sr. Hermógenes Bodanese pelo excelente trabalho que estas equipes vem realizando no 
município, Vereador Marcos Soares; 3392/535/07, Solicita que, seja enviado ofício a Fundescar, O 
Grupo de Ciclismo Heróis do Asfalto de Carazinho, à Associação Desportiva Olímpica e o curso de 
Educação Física da ULBRA Campus Carazinho parabenizando pela realização do SEGUNDO 
CIRCUITO CICLISTICO HERÓIS DO ASFALTO, que se realizou no último dia 28 do corrente em 
nossa cidade, onde reuniu competidores de vários municípios do estado e também de Santa 
Catarina, Vereador Cláudio Santos; 3393/536/07, Solicita que, seja enviado ofício à presidente do 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e/ou superdotação/altas habilidades, 
professora Lisandra Sandri Rhoden, pela realização do evento, Ação Social “Alertar e Prevenir!” que 
se realizou no último dia 27 do corrente tendo como local a praça Albino Hillebrand, Vereador Cláudio 
Santos; 3394/537/07, Solicitam que seja enviado ofício de mesmo teor parabenizando o Sra Adriane 
Pilger presidente da Associação de moradores do bairro São Jorge e o Sr. Arlindo Alves Presidente 
do Centro Comunitário do Bairro São Jorge, que trabalharam com muito empenho e pelo excelente 
trabalho pela recuperação das residências realizado no dia 29/10/07 e 30/10/07 após o Temporal 
ocorrido em nossa cidade, é muito gratificante para  a população poder contar com o apoio destas 
pessoas neste momento em que tudo foi perdido em suas residências e que atenderam o pedido dos 
Vereadores Adroaldo De Carli e Josélio Guerra para disponibilizar aos desabrigados a associação do 
bairro São Jorge para que abrigassem suas famílias ate que seja recuperada suas moradias, 
Vereador Adroaldo De Carli e Vereador Josélio Guerra; Presidente Vereador Vilson Paese; após a 
leitura das indicações, requerimentos e moções, eu pergunto as bancadas, antes que nós entramos 
na ordem do dia então, se faremos o grande expediente, o intervalo regimental, ou se suprimimos o 
intervalo, e também se suprimimos o grande expediente, até porque haverá discussões de 
requerimentos e moções e o vereador vai ficar muito à vontade até para discutir com amplitude os 
assuntos até porque estamos passando aí uns dias de muita turbulência,  com esse temporal, mas eu 
pergunto as bancadas, se pretende fazer o grande expediente, vamos suprimir o intervalo regimental 
e o grande expediente, só com isso, senhores vereadores, para quem quiser discutir requerimentos e 
moções fica muito à vontade até para falar com amplitude de todos os assuntos da semana, 
suprimido o intervalo regimental e também o grande expediente, e passaremos de imediato então 
para a votação dos requerimentos, solicito ao secretário então a leitura do nº e autor do requerimento 
para votação em bloco; Secretário Vereador Cláudio Santos;  requerimento nº 01 autoria Vereador 
Paulino de Moura, PTB; nº 03 Vereador Adroaldo De Carli, PMDB; nº 08 Vereador Jaime Fragoso 
PSDB; nº 09 Vereador Adroaldo De Carli, PMDB; Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em 
discussão a urgência dos requerimentos, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovada 
a urgência dos requerimentos 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, aprovados todos os 
requerimentos por unanimidade; Secretário Vereador Cláudio Santos a leitura do nº e autor das 
moções; Secretário Vereador Cláudio Santos; moção de nº 01 Vereador Cláudio Santos, PSDB; nº 
02 Vereador Cláudio Santos, PSDB; nº 03 Vereador Vilson Paese, PDT; do mesmo teor Vereador 
Adroaldo De Carli PMDB e Vereador Felipe Sálvia PDT; nº 04 Vereador Déio, PMDB; moção do 
mesmo teor Vereador Adroaldo De Carli PMDB; nº 05 Vereador Felipe Sálvia, PDT; nº 06 Vereador 
Felipe Sálvia PDT; nº 07 Vereador Felipe Sálvia, PDT; nº 08 Vereador Felipe Sálvia PDT; moção do 
mesmo teor Vereador Adroaldo De Carli e Vereador Déio PMDB; nº 10 Vereador Adroaldo De Carli e 
Vereador Déio PMDB; nº 11 Vereador Adroaldo De Carli PMDB; nº 13 Vereador Adroaldo De Carli, 
PMDB; nº 15 Vereador Adroaldo De Carli, PMDB; nº 18 Vereador Vilson Paese, PDT; nº 19 Vereador 
Adroaldo De Carli PMDB e no mesmo teor Vereador Felipe Sálvia PDT; nº 16 Vereador Adroaldo De 
Carli PMDB; nº 22 Vereador Josélio Guerra PMDB; nº 24 Vereador Cláudio Santos PSDB; nº 23 
Vereador Marcos Soares PTB; nº 25 Vereador Cláudio Santos, PSDB; nº 26 Vereador Adroaldo De 
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Carli PMDB; Presidente Vereador Vilson Paese; está 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; esta em 
discussão as moções com as urgências já aprovadas, Vereador Felipe Sálvia peço a vossa 
excelência que assuma os trabalhos da mesa, para mim não importa, para discutir Vereador Adroaldo 
De Carli; Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, colegas vereadores, funcionárias 
eficientes aqui que nos auxiliaram para ligarmos o referido microfone, demais funcionários da casa, a 
imprensa representada aqui pelo Diário da Manhã, e gazeta, Diário da Manhã não está, não, estava 
aqui o Serginho, estava aqui a pouco, Diário da Manhã e rádio Gazeta, hoje realmente atípico, terça-
feira, três horas da tarde, então realmente muitos da comunidade não estavam sabendo, do nosso 
horário, da nossa reunião, fato já amplamente divulgado, pelo ocorrido em nossa cidade no dia de 
ontem, então nós basicamente, presidente, nós olhamos hoje o jornal Diário da Manhã, onde 
colocava dez minutos de terror em Carazinho, realmente foram até mais que dez minutos, mas foi 
muito mais, acho que até vinte minutos, acho que até meia hora, mas foi realmente horrível, para a 
gente ter a noção do que a natureza pode nos aprontar em tão pouco tempo, muita coisa que se 
constrói, nós observamos isso ontem, anos que se leva para construir a natureza em dez minutos 
proporciona um prejuízo, destrói muita coisa, que as pessoas muitas vezes doaram até sua própria 
vida  para construir, exemplos são muitos, podemos aqui citá-los, mas eu lembro do Ginásio João 
Mareck, que é o maior ginásio de esportes de nossa cidade, a comunidade lá do bairro Glória, onde 
realmente foi impressionante o que aconteceu, toda a cobertura do pavilhão vindo a cair, realmente 
nos deixou com bastante receio, mas segundo informações não houve vitimas fatais, o que nos deixa 
por outro lado satisfeitos nesse sentido, porque por muitas vezes o que aconteceu poderia ter 
ocasionado até vitimas fatais, então graças a Deus, até o momento não houve, acho que até por 
causa do horário, era um horário que as pessoas estavam no trabalho, estavam nas escolas, 
crianças, então a coisa não foi numa proporção tão indesejável, mas eu gostaria de salientar aqui 
presidente, é ali, é nessas horas, que nós temos que reconhecer, o trabalho solidário da comunidade, 
das pessoas que se envolvem eu estive pessoalmente visitando vários bairros em nossa cidade, 
auxiliando também, até uma empregada que trabalha lá em casa, levei até a casa dela que tinha 
destelhado, agente vai auxiliando conforme a gente consegue, fazer, nessas horas realmente é muito 
difícil, mas a gente chegava lá e os vizinhos já vinham com a escada, com uma telha emprestada, 
então esse espírito de solidariedade em Carazinho às pessoas até sem estrutura, mas se dispondo a 
colaborar nesse momento tão difíceis, e a gente quer dizer aqui temos moções e requerimentos que 
nós vimos, reconhecer o trabalho eficiente da eletrocar, eu que estive lá como diretor por um ano em 
meio, o colega Felipe esteve lá por quase quatro anos como diretor técnico, justamente nesse 
sistema operacional, ver a disposição do corpo funcional, no mesmo momento tão logo terminou essa 
tormenta, esse vendaval, estavam lá, com seus equipamentos, correndo até certos riscos porque era 
fio para tudo que é lado na avenida mas estavam lá tentado da melhor maneira, na maior brevidade 
possível, repor a rede elétrica, o que ocorreu por volta das três da madrugada, isso nos deixa 
bastante orgulhosos, vermos uma equipe bastante preparada na Eletrocar e também a empresa na 
sua retaguarda também provisionada de equipamento e materiais para essas horas difíceis, assim 
que tem que ser, assim que tem que ser também o executivo, fazer o planejamento, porque isso não 
avisa, quando vem e realmente a devastação é grande, então a gente quer parabenizar todas 
aquelas pessoas, eu e o Vereador Déio fizemos até um requerimento, uma moção, para a senhora 
Adriane Pilger, presidente do bairro São Jorge, seu Arlindo Alves que é o presidente do centro 
Comunitário São Jorge, no qual estivemos pessoalmente solicitando o empréstimo que cedesse 
aquele centro comunitário para abrigar aquelas pessoas do bairro São Jorge, mas 
especificadamente, do loteamento Passo da Areia, onde tiveram algo assim que foi surpreendente a 
devastação que ocorreu lá, acredito que quase a maioria das casas foram atingidas, tiveram danos, 
mas algumas até danos irreparáveis, porque o vento lá foi realmente forte, arrancou telhados inteiros, 
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demoliu casas, há fotos até no diário da manhã, se consegue observar, o desespero das pessoas, e 
não tinham onde ficar aquela noite, estavam desesperados, pra onde eu vou, como é que eu vou, 
então nós tivemos essa idéia, fomos até a residência do presidente, ele prontamente, e ai vem o 
espírito de solidariedade, prontamente liberou o centro comunitário, para uem quisesse se abrigar lá, 
prontamente conseguimos um veiculo para transportar quem inclusive quisesse levar alguns móveis 
que foram recuperados, muitos móveis foram perdidos, isso tudo que a gente observou, e viu, o 
Vereador Cláudio Santos também estava lá, observou e até me levou junto em alguns lugares porque 
estava antes de mim lá, observamos realmente a dificuldade que estavam aquelas pessoas, isto nos 
deixa até emocionados e nos deixa até bastante satisfeito de ver pessoas com essa natureza, 
Vereador Déio; Vereador Josélio Guerra; gostaria de endossar suas palavras, agradecer por nos 
acompanhar no Passo da Areia, mas o que me preocupa vereador, é a situação daqueles moradores, 
daquelas casas, a gente sabe do problema sério de habitação no nosso município, mas senhor 
presidente, o Vereador Cláudio Santos é testemunha, o Vereador Adroaldo De Carli é testemunha, da 
precariedade daquelas casas, da situação das massas dos tijolos, aquela massa esbrugava nas 
mãos, não tinha massa, não tinha cimento lá, acho que era cimento para dez casas fizeram 20 ou 30 
casas, a preocupação é grande com relação a esse respeito, e tenho certeza que há de se investigar 
isso, a questão dos telhados eu nunca vi fazer uma casa sem ter armação em cima, não entendo de 
construção, mas sem ter as vigas em cima para prender o telhado, estava presa direta a cinta em 
cima, acho que tinha que ter uns ganchos aqueles, para prender as telhas, estavam diretas em cima, 
aquilo, qualquer vento derruba até casa, realmente eu não sei quem é que fez as casa, mas acredito 
eu foi uma construtora, mas acredito que haveria de ter na liberação dessas casas, o setor de 
fiscalização da prefeitura deveria ter fiscalizado essas residências lá; Vereador Adroaldo De Carli; 
obrigado Vereador Déio, pela complementação, então nós observamos que como está não pode 
ficar, alguma coisa tem que ser feita para aquele povo, alguma indenização eles deverão ter com 
certeza, não é possível, que fique assim perdendo seu imóvel, a maioria dos imóveis começaram a 
ser pagos agora, então acredito eu que deva ter algum seguro, isso deve-se tudo ser observado nas 
próximas horas, mas importante no primeiro plano é nós apoiarmos esse povo aí, e abrigarmos essa 
comunidade, que ficou desabrigada, esse é o primeiro passo que se dá, depois com calma se faz as 
coisas que tem que ser feitas nos seus devidos lugares, a gente quer ressaltar também a equipe do 
corpo de bombeiros, que nós estivemos circulando, e vendo o corpo de bombeiros trabalhando 
ativamente, do hospital comunitário como disse o Vereador Luiz Leite, aumentando seu efetivo para 
receber as pessoas que foram atingidas pelo vendaval, enfim, mostrou uma mobilização comunitária, 
do executivo alguns setores estavam lá, nós observamos isso também, então isso mostra realmente 
que nessas horas que a gente vê o ser humano, o interesse do ser humano, e nós evidentemente, 
dentro das nossas possibilidades, também fizemos a nossa parte, assim como tenho certeza todos os 
vereadores se enganjaram nessas obras difíceis da nossa comunidade, entoa a gente quer aqui 
reforçar essas moções, esses requerimentos,  que a bancada do PMDB vai aprovar, por 
unanimidade com certeza nesta casa, que é o reconhecimento que nessas alturas a gente deve 
fazer, e que isso continue sempre, nas horas boas, nas horas ruins que a gente esteja realmente do 
lado da comunidade, obrigado senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao 
vice-presidente Vereador Felipe Sálvia, que assuma os trabalhos da mesa; Presidente Vereador 
Felipe Sálvia; com a palavra Vereador Vilson Paese bancada do PDT; Vereador Vilson Paese; 
senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, a Ana da nossa querida rádio Gazeta, 
Paulo Arsego, mais uma vez nossa saudação e o nosso respeito, eu pergunto aos senhores aqui, eu 
estou sentindo um retorno, um fluxo muito forte aqui do microfone, está ruim, dá para ouvir direito aí? 
Nós mudamos, e parece que, me disseram que a mesa não foi mudada ainda, mas se não houver 
melhoria nós nem iremos pagar essa mudança aí, eu estou sentindo um retorno muito ruim, senhor 
presidente, senhores vereadores, realmente o dia de ontem foi assustador, parecia que tudo vinha 
abaixo, e aí eu vejo como o homem é pequeno perante a natureza, perante o que Deus criou, e o 



 14 

nosso mundo onde nós habitamos, de nada adianta o cara dizer que é forte, que é todo poderosos, 
que manda em tudo, nós realmente mandamos em muito pouco, quase nada, quem manda é o 
criador, e esperamos e ainda queremos acreditar que o planeta terra possa ter um controle, menos 
ganância e mais cuidado com o meio ambiente, que daí talvez nos cobrem menos, agora esses 
temporais, essas coisas, se nós analisarmos nos estados unidos e outros países, quando há esses 
tornados, que nós só assistimos pela televisão, que arranca tudo, imagina o sofrimento daquelas 
pessoas, e senhor presidente, quando nós vamos e hoje nós fomos na companhia do Vereador 
Antonio Azir, do João Batista, e nós fizemos quase a maioria dos bairros da nossa cidade, onde em 
todos os bairros nós encontramos casas, porque a mansão de dois milhões e a casa de dois mil é a 
casa que o cidadão pode ter, porque se ele pudesse escolher, ele ficaria com a casa do Ernesto 
Kelller aqui no centro, ele não tem condições de vir morar no centro, na avenida, ele tem que morar 
lá, e com aquela casa, e aquela casa de cinco mil reais, é o patrimônio dele, é o patrimônio dela, é o 
patrimônio daquela família, simples, mas que também é um cidadão, é um semelhante a nós e é um 
filho de Deus, então a gente não entende, quanto o cara mais sofrido é, menos condições tem, 
parece que o castigo cai mais nas mãos dessas pessoas, e nós ontem vivenciamos Paulinho, no 
bairro Alvorada, quando saiu todo a parte de cima do oitão e foi cair no meio da rua, senhores 
vereadores, e as pessoas estavam dentro, uma senhora com duas crianças, e saíram depois quando 
caíram as paredes, Vereador Antonio Azir, imagine se fosse a noite, que eles não iam ter condições 
de ver e sair, então ia ter vitimas fatais, então ainda agradecemos a Deus por ter cuidado da vida das 
pessoas, senhores vereadores, no orçamento passado, o Vereador Vilson Paese, trabalhou muito 
para que fosse aprovada uma emenda, e eu colocava na época e vossas excelências devem lembrar 
muito bem, eu colocava 0,5 % do orçamento, num orçamento de cinqüenta e seis milhões, 0,5 % 
corresponde a quinhentos e poucos mil reais, de seguro, da seguridade, até para que as pessoas não 
aproveitem, bota fogo na casa e depois vai receber, que malandragem existe em todo lugar, uma 
coisa assim todo mundo sabe que há uma avaliação do imóvel, realmente houve um acordo, teve um 
pessoal da prefeitura falando comigo, e nós estivemos analisando, tem um certo valor hoje, não é o 
valor que nós queríamos, mas há um valor para que nós possamos usar agora, nessas condições, 
que eu acredito que tenha sido decretado em Carazinho também, o município de calamidade pública, 
ou de emergência, não sei se o prefeito decretou, não sabem nada os lideres do governo, foi 
decretado? Então certamente a defesa civil vem em proteção e apoio a essas pessoas, com relação 
ao que o Déio colocou aqui, no a parte que fez ao Vereador Adroaldo De Carli, eu quero dizer que 
sempre que o cara for fazer um à parte, tem junto com o projeto arquitetônico, planta acima, planta 
abaixo, memorial descritivo, o orçamento, o projeto hidráulico, todo projeto, tem um responsável 
técnico pela obra, mas o financiamento ,se esse imóvel é financiado, o agente financeiro também tem 
um responsável técnico, que é co-responsável, então eu quero pensar qual é a empresa, qual é a 
construtora, qual é o arquiteto, o engenheiro que construiu, e outra coisa, todo imóvel financiado, tem 
que ter um seguro, até para que essas pessoas não fiquem desabrigadas, mas eu acho que se 
fizeram o imóvel tem que ter um responsável técnico, e o responsável tem que dizer, a casa está em 
condição de ser habitada, e tem segurança e tem qualidade, é isso que nós esperamos, nós como 
somos vereadores, eleitos pelo povo, não importa o partido, que quando tu entra aqui tu tem que 
esquecer a agremiação, e o povo são todos moradores de Carazinho, nós temos que pensar na 
defesa desse povo, principalmente aqueles, eu sempre digo, nós temos que ajudar quem não 
enxerga, conduzir essas pessoas, e a caminhar quem não consegue caminhar, então nós estamos 
aqui, os dez vereadores, que hoje compõe esse colegiado, para que nós num somatório junto com o 
executivo, junto com todos esses segmentos que vocês falaram aqui, que com desprendimento vem 
ajudando em forma de solidariedade a comunidade, mas do que nunca nós não temos condições 
com o recurso da Câmara, até porque não é legal, mas tudo que for possível nós temos que fazer 
para que diminua o sofrimento, e que Deus de muita coragem, muita força, muito animo a essas 
pessoas que ficaram sem nada, e que o mínimo que nós podemos fazer é prestar a nossa 
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solidariedade e ajudar da forma com que nós podemos fazer, dando um bom atendimento, indo até 
eles, buscando recursos de onde for, para que nós possamos levantar novamente a casa dessas 
pessoas, era isso senhor presidente, senhores vereadores; Presidente Vereador Felipe Sálvia; 
devolvo os trabalhos ao presidente e passo a palavra ao Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio 
Azir; senhor presidente, senhores vereadores, imprensa presente, aos funcionários nossa saudação, 
saudação especial ao ex-vereador Paulo Arsego, foi um grande parlamentar nessa casa, teve um 
papel reconhecido por todos, que concorreu à vice-prefeito na última eleição, creio eu senhor 
presidente que todos os vereadores se envolveram na tarde de ontem auxiliando a nossa 
comunidade que realmente precisava de todo o apoio possível, e homem público nesse momento não 
pode esconder-se, homem público tem a vocação da solidariedade, realmente ontem era o momento 
que exigia esse espírito de homem público, nós também vimos, presenciamos o prefeito em exercício 
Sergio Weimann, já que o prefeito Alexandre Goellner encontrava-se na capital do estado, também se 
empenhando, organizando o Poder Executivo, as próprias centrais elétricas, para apoiar e para 
colocar em prática os meios necessário para atender melhor a nossa população, principalmente 
aquela atingida pelo vendaval, pelas chuvas de ontem, entendo também a posição do Vereador Déio, 
mas creio que bastante precipitada, quando se fala aqui do material utilizado e das construções do 
Passo da Areia, o Vereador Vilson Paese com muita propriedade e muito conhecimento colocou aqui 
que toda obra financiada, além da empresa possuir o responsável técnico, o órgão financiador 
também possui um responsável técnico, e não libera o financiamento se este imóvel não estiver 
dentro das exigências do projeto,  porque se nós formos discutirmos e levarmos para esse lado, nós 
temos que ver quem construiu o João Mareck, uma obra de muitos anos, uma obra que certamente 
não foi construída com cimento de quinta categoria, uma obra que retorceu os ferros, que arrancou 
todo o telhado, certamente os pedágios da Coviplan também não foi de quinta categoria a 
construção, certamente as casas financiadas pela caixa federal das pessoas de um poder aquisitivo 
melhor, que também tiveram seus telhados arrancados, também não foram de quinta categoria, então 
contra a natureza, contra a vontade divina, que muitas vezes nos trás até sofrimento, muitas vezes 
até não entendemos, nós não podemos fazer disso um palanque político, ou buscar culpados para 
alguns acontecimentos, porque ontem mesmo comentava com o Vereador Vilson Paese, 
passávamos por casebres de dois mil reais, com telhas emendadas, muitas vezes até juntadas talvez 
e passávamos também numa grande obra Vereador Vilson Paese, onde inclusive o engenheiro se 
encontrava presente, onde todo o telhado tinha ido abaixo, inclusive com toda a ferragem, mas isso 
não é o mais importante no momento, não é o mais importante ficarmos aqui discutindo o certo ou o 
errado, o importante é sim continuarmos desempenhando juntamente com todas as entidades, todas 
as pessoas, que não foi somente o dia de ontem, a chuva continua castigando essas pessoas, e nos 
próximos dias necessitarão de muita ajuda, de telhas, de mão de obra, para que possam recuperar o 
que o tempo trouxe de prejuízo, inclusive a defesa civil já foi acionada e nos próximos dias não só 
deverá vir a Carazinho mas também deverá estar trazendo, remetendo principalmente telhas para 
ajudar essa população atingida, o prefeito já decretou também situação de emergência, 
provavelmente após os estudos que serão feitos pela defesa civil o estado de calamidade pública em 
nosso município até para que possa receber recursos, e receber esses bens que o estado possui 
para esses momentos, então senhor presidente, quero aqui reconhecer o trabalho de todos os 
senhores vereadores, de todas as entidades já mencionadas, de todas as pessoas já mencionadas 
pelos vereadores anteriormente e dizer que o poder legislativo está de parabéns, porque nesse 
momento independente de sigla partidária, independente de ideologia, independente de política, 
todos a sua maneira agiram e procuraram ajudar os seus semelhantes, muito obrigado; Presidente 
Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir Vereador Josélio Guerra, o Déio, 
bancada do PMDB; Vereador Josélio Guerra; senhor presidente, senhores vereadores, publico 
presente, cumprimentar o Paulinho, amigo nosso, cumprimentar a Ana, o Diário da Manhã já não se 
encontra mais presente, funcionários da casa, ontem foram massacrados também pelo vento, um 
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vendaval muito forte, eu até não ia me manifestar porque o meu colega vereador representou a 
bancada do partido na tribuna, mas como fui citado por ter sido precipitado pela situação do Passo da 
Areia, quero me dirigir ao senhor Vereador Antonio Azir, não me lembro de ter visto o senhor lá no 
Passo da Areia, gostaria de ter visto o senhor lá preocupado com aquelas famílias, onde perderam 
suas casas vereador, Vereador Cláudio Santos estava lá, PSDB, como o senhor diz, não 
representando bandeiras nem siglas, parabenizo o vereador por estar lá, com capa de chuva, 
trabalhando por aquelas famílias, desculpa vereador, não concedo, muito obrigado vereador, eu peço 
a palavra senhor presidente, e dizer para o senhor vereador, se o senhor estivesse ido lá naquelas 
residências, visto o que aconteceu aquelas famílias, onde as casas caíram ao chão vereador, o 
senhor vem falar do João Mareck, com certeza arrancou o telhado, falar da Coviplan arrancou o 
telhado, a maioria das casas de Carazinho arrancou o telhado, da minha casa arrancou o telhado, da 
minha indústria arrancou o telhado, várias residências arrancaram o telhado, mas cair as casas ao 
chão não aconteceu vereador, não havia cimento lá senhor vereador, não havia cimento, está lá para 
ver, pelo pouco que eu entendo de obra, após secar a massa no mínimo tem que ficar branca, ela 
estava marronzinha, se esbrugava na mão, senhor vereador, tem uma senhora que está na CTI, caiu 
a casa em cima dela senhor vereador, não estou aqui para criticar, apenas para defender essa 
comunidade, eu muito me entristeço de ver pessoas querendo defender essa situação, onde a gente 
vê o efeito estufa, onde é muito preocupante, a gente vê a situação do parque da cidade, onde foi 
derrubado mais de 500 arvores Vereador Felipe Sálvia, lá naquelas residências não tinha caibro, 
simplesmente as telhas foram presas em cima da cinta, não sei onde está a madeira, falaram que era 
para fazer ponte, banco de praça, enfim que era para tanta coisa, até hoje não vi nada, banco de 
praça, ponte, lá na Conceição aquela pinguela está até hoje lá, tem que pular por cima de uma tábua 
na outra, não tem onde se agarrar, até hoje não vi essas madeiras senhor vereador, muito me 
entristeço de ver o meu colega vereador chegar aqui e dizer que eu me precipitei, mas tudo bem, é 
sua opinião e eu respeito senhor vereador, respeito, mas gostaria de ter visto o senhor lá, também 
meu colega Vereador Adroaldo De Carli, pela moção feita para a senhora Adriane Pilger, e o senhor 
Arlindo Alves, por ter cedido o pavilhão da São Jorge para colocar aquelas famílias que estavam lá, 
embaixo do mau tempo, sem ter onde ficar, e quero também fazer um alerta ao senhor líder do 
governo para que nessas intempéries que aconteçam, que o executivo e a assistência social, as 
obras estejam mais preparadas que primeiro vamos pensar naquelas famílias que estão lá a mercê, 
com a casa despencada, primeiro lugar pensar nas pessoas, um local para colocar essas pessoas, 
uma alimentação, enfim pensar nas pessoas primeiro, para depois abrir as estradas, primeiro se 
preocupar com as pessoas, eu e o meu colega Vereador Adroaldo De Carli nos comovemos lá, fomos 
atrás primeiramente de um local para abrigar aquelas pessoas, para tirar os móveis de lá que já 
estavam saqueando, porque há pessoas de má fé Vereador Antonio Azir, infelizmente há pessoas de 
má fé que vão lá saquear os móveis daquelas pessoas, isso aconteceu no João Mareck; onde 
estavam ali amigos meus, teve lá um grupo de meninos que foram lá saquear, zinco que estavam 
voando, chegaram  a dar um coice no padre que estava lá para pegar aquele zinco, para mim isso aí 
no mínimo é cadeira elétrica, um sujeito desse, não é querer fazer demagogia Vereador Antonio Azir, 
a pessoas de má fé na política, em tudo, então digo para os senhores, abrigá-las e não vir aqui fazer 
demagogia, querer me chamar de precipitado, enfim, seja lá o que for, vamos nos preocupar com 
essas pessoas, com essas carências, com o que elas estão precisando, é esse o intuito do político,  
eu acho que é ajudar as pessoas, não fazer demagogia, seria isso senhor presidente, muito obrigado; 
Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir Vereador Cláudio Santos; 
Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, colegas vereadores, nós realmente estivemos ontem 
a tarde toda no Passo da Areia, até estava almoçando, ou tentando almoçar quando o Vereador 
Antonio Azir me ligou, para eu a gente saísse por aí para ver a situação de todos os bairros, o que 
tinha acontecido, no caminho quando me dirigia ao local onde havia nos combinado pra encontrar, 
voltei, pensei e fiz  da mesma forma que fiz em toda minha vida, inclusive, antes de ser vereador, fui 
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até o corpo de bombeiros, e me coloquei a disposição, porque eu acho nobre a atitude de cada 
vereador, de tentar buscar, auxiliar, aquelas pessoas que perdem principalmente, seus objetos, suas 
casas, felizmente não houve nenhuma perda de pessoas, não houve nenhuma morte, mas ali nos 
bombeiros é o local onde as pessoas buscam o primeiro socorro, e muitas vezes falta ajuda, para 
cortar uma arvore, para subir uma escada, para cortar uma lona, e lá eu me dirigi e em coloquei a 
disposição, do Sargento que já sabe desse trabalho que realizo há um bom tempo, com os 
bombeiros, e começamos a esperar para onde ir, e antes de ir senhor presidente, foram gastos 
inúmeros metros de lonas, lá no local onde estavam os bombeiros, chegava gente desesperada, 
chegava gente chorando, e a gente estava ali, mas o que me chama a atenção senhor presidente, lá 
no Passo da Areia onde a minha equipe foi designada, para ajudar a cobrir as casas, é de que 
somente depois de todas as casas terem suas situações amenizadas, é que um grupo de sete ou oito 
pessoas começaram a conversar com o Vereador Cláudio Santos, até então ninguém havia me 
notado, porque ninguém veio em momento algum falar comigo sobre qualquer situação, claro que 
depois começaram a aparecer outros e aí, as pessoas começaram a ser procuradas também, mas no 
momento em que estavam lá, as casas sendo cobertas, e nós temos o prazer em ajudar, e o 
desprazer em ver a situação desesperadora, lá no residencial Passo da Areia, onde teve uma 
senhora que ao chegar em casa, foi abrir a porta da frente, não conseguia, talvez tenha emperrado a 
chave, e disse então eu vou abrir a porta dos fundos, e quando foi pelos fundos não existia paredes, 
nem porta, havia tudo sido derrubado, como teve a dona Frida, senhora de idade, que ao ver,ao 
sentir, todo o vendaval, e a casa tremer pois segurar a parede que acabou caindo sobre ela, esteve, 
não sei se ainda está internada na CTI, mas passa bem, como também, teve outra pessoa que foi 
para a CTI, porque quando chegou em casa e viu a situação, foi acometido de um infarto, foi levado 
para a CTI, então foram várias as situações e eu acredito, senhor presidente, até respondendo as 
colocações do Vereador Déio, eu estive por vários momentos com a presidente da associação do 
Bairro São Jorge, e em nenhum momento me dirigi a ela para que pedisse isso, talvez no momento 
não me veio a cabeça porque nós tínhamos já a informação de que a Acapesu, de que a Eletrocar, e 
também o ginásio da UACC, estava a disposição das pessoas que necessitassem, e quisessem ser 
abrigadas, já estavam a disposição esses locais, informações que tínhamos, demagogia, tudo bem, 
mas tínhamos informação de que o ginásio da UACC estava a disposição, mas da mesma forma, já 
lhe concedo a parte Vereador Antonio Azir, da mesma forma em que nós, só senhor presidente para 
fazer um parâmetro, fazer um parêntese aí, e fazer uma comparação, da mesma forma em que nós 
estivemos na sexta feira da semana passada, tentando buscar da clinica, não lembro o nome da 
clinica lá no bairro ouro preto, um senhor que está lá internado pela assistência, que é alcoólatra, nós 
estivemos lá por mais de 45 minutos tentando convencê-lo a levá-lo para o Cetrat para tratar do 
alcoolismo, e ele foi insistente durante 45 minutos, dizendo que não necessitava, porque a rua, era o 
local dele e para a rua ele gostaria de voltar, quando saísse de lá, quando se tenta, e o Vereador 
Antonio Azir quando secretário de obras foi, sabe disso, quando se tenta tirar alguém de uma casa de 
risco da beira da sanga para tentar levar para um outro local, muitas vezes se agarram e não querem 
porque aquele é o habitat deles, ontem lá no Passo da Areia, já que foi mencionado, que lá eu estive, 
muitas pessoas não saiam, não tiravam suas coisas, justamente pelo medo de serem saqueadas, 
pela ânsia dessas pessoas que às vezes aproveitam a desgraça dos outros para levarem aqui que 
vêem pela frente, isso acontece, o desespero eu acho que no momento era mais de nós tentarmos 
unir forças, pensamentos, atitudes, para tentar solucionar a situação dessas pessoas, do que discutir 
a situação, nós vimos realmente Vereador Déio, não entendo nada de construção, mas dava para se 
ver que talvez houvesse que se colocar mais cimento do que areia, mais foi dito antes, não quero ser 
repetitivo, acredito eu de que houve responsável técnico por isso, essa questão já está na justiça, 
contra a construtora, já existe isso na justiça, mas acreditava eu, conversando com uma amiga minha 
de infância, e que fomos colegas de aula, que havia perdido também parte da casa dela, quando 
enxergou começou a chorar, você também é sensível a isso, eu dizia a ela como digo agora também, 
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o momento não era de se preocupar o que vamos fazer com o que está acontecendo com as casas, 
mas sim o que vamos fazer, o que nós podemos realizar para o momento das pessoas, para que 
futuramente então se busque, quero dizer também antes de dar o à parte Vereador Antonio Azir, que 
casualmente quando cheguei, ou antes de chegar, quando sai dos bombeiros a bateria do telefone 
acabou, como não tinha como carregar acabei ficando sem contato, mas teve moradores, três ou 
quatro moradores, vieram me falar, que de Porto Alegre, o ex-vereador, Ronaldo Nogueira, já havia 
entrado em contato com eles por telefone, que ficassem tranqüilos, dentro do possível, que ele 
estaria vindo a Carazinho, como virá, para conversar com essas pessoas que perderam essa parte 
das casas, e solucionar o problema que eles tiveram, então tem pessoas, talvez o Ronaldo envolvido 
pela COERJ, isso eu acho, Vereador Déio, uma atitude digna, de um homem, de um cidadão, essa 
atitude eu acho digna, porque mesmo sabendo das dificuldades, e mesmo sabendo do que vai ouvir 
quando chegar ali dos que perderam as suas casas estavam dando satisfação como uma das partes 
integrantes desta casa, pior, acredito eu, foi a construtora responsável, que nem lá apareceu para dar 
satisfação de alguma coisa, e que está se negando na justiça, de fazer aquilo que  deve ser parte da 
construtora, e nós esperamos que com o decorrer do tempo, as coisas aconteçam, só para não me 
alongar demais, Vereador Antonio Azir, o tempo que o senhor havia pedido; Vereador Antonio Azir; 
Vereador Cláudio Santos, obrigado pela sua educação em dar um a parte, eu só gostaria de dizer 
que o engenheiro Déio, quer dizer, o Vereador Déio, ele se altera muito na tribuna, quando o assunto 
não deve ser dessa forma, em primeiro lugar, não somente eu, creio que todos os vereadores, estive 
em todos os bairros, inclusive no Passo da Areia também, também não vi o vereador nos outros 
bairros também, mas não é por isso que eu vou dizer que o vereador não esteve nos outros bairros, 
até porque o vereador não é dono da verdade, nem dono da razão, mas é lamentável, o despreparo 
deste vereador, que já é notório, despreparo do Vereador Déio já é público em todo município, 
misturar uma calamidade pública, quando as pessoas estão sofrendo, quando as pessoas perderam 
o seu patrimônio, quando as pessoas muitas vezes não sabem para onde vão, vir puxar assunto já 
encerrado sobre corte de eucalipto, misturar este assunto, isto é má fé, isto é usar o momento 
delicadíssimo que nós estamos vivendo, para fazer demagogia, para fazer uma política barata, eu 
sinto muito que isso aconteça no Poder Legislativo de Carazinho, porque isso realmente nos 
envergonha, num momento em que todos deveriam estar unidos, buscando solução, os 10 
vereadores deveriam estar juntos, se pretende fazer um governo paralelo, buscando atitudes porque 
hoje, o município colocou a defesa civil a disposição, colocou três locais a disposição para abrigar a 
população, a Acapesu não estava alagada, eu estive lá e o vereador Paese também esteve, a sede 
da eletrocar o Vereador Felipe Sálvia conhece muito bem, é muito bom aquele ginásio, o Caíque 
também estava à disposição, também estava a disposição o ginásio da UACC, então bastava 
simplesmente um pouquinho de humildade para ajudar as pessoas e se dirigir às autoridades 
municipais, ação social, habitação, para saber quais os procedimentos, estavam sendo tomados, e eu 
não aceito que se critique aqui a secretaria de obras, quando a secretaria de obras estava tirando 
arvores, que estavam penduradas também colocando em risco a vida das pessoas, creio eu que 
ontem todos foram heróis, e que não cabe aqui na casa do povo, utilizar-se  de um cargo, para criticar 
uma secretária, e os trabalhadores que tanto trabalharam ontem,  dia da chuva, isso não é nem um à 
parte, é um desabafo assim como todos os vereadores fazem aqui nessa casa, obrigado; Vereador 
Cláudio Santos; senhor presidente só para finalizar, acho importante também aos vereadores essa 
colocação, até porque muitas vezes se discute muitos projetos, aqui na casa e que os vereadores às 
vezes entendem de forma diferente, às vezes até a própria constitucionalidade ou não, ontem lá nos 
bombeiros, chegou um rapaz que por varias vezes, teve negado pelo Ibama o corte de uma arvore 
torta que estava em cima da casa dele, e que o Ibama, não permitiu o corte, e que ontem rachou a 
casa dele no meio, ao cair a arvore, então às vezes é de se pensar, quem é o responsável, mas e a 
casa que foi, e o abalo que se teve, às vezes tem que se pensar melhor nas decisões que se toma, 
pelo mérito, para tentar buscar para que as cosias sejam de forma melhor, o Ibama não permitiu 
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nenhuma vez o corte dessa arvore, que infelizmente veio a cair em cima da casa desse rapaz e que 
gerava risco essa arvore antes quando poderia ter sido cortada e acabou não sendo, eu gostaria só 
de finalizar mesmo, de cumprimentar o sempre vereador Arsego, que esta nesta casa, está nos 
acompanhando, e dizer de que o momento é de refletirmos, porque não foi à toa que isso aconteceu 
ontem aqui em Carazinho, já aconteceu em vários municípios, e eu acho que vale a comunidade de 
Carazinho repensar mais naquilo que o todo poderoso, naquilo que Deus, tem feito na nossa 
comunidade, acho que a gente deve refletir um pouco mais sobre esses acontecimentos, não discutir 
de quem é a culpa, mas tentar ver mais de forma espiritual aquilo que Deus está querendo nos 
mostrar seria isso senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; questão de ordem 
Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; eu não vou usar a tribuna, eu só gostaria senhor 
presidente, estou recebendo um comunicado, sobre a reunião com a promotora, só que é as 11:15 
horas da manhã essa reunião, não dá para vossa senhoria entrar em contato com a promotoria para 
ser mais cedo? Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Felipe Sálvia, para que vossa 
excelência entenda, ela tem audiência durante toda manhã, e para que nós, não passamos a tarde 
toda no ministério público, ela está convidando, é um convite, mas me pediu que eu repassasse a 
todos os vereadores, naturalmente se for 11:15 horas os vereadores estarão dispensados ao meio 
dia, estaremos livres, porque o assunto a ser tratado tem muito haver com esse problema que houve 
aqui em Carazinho no dia de ontem e que ela quer colocar, então é importante que como essa casa 
está todo mundo unido para que possamos solucionar, vamos até ouvir o ministério público, vamos lá 
que temos trinta minutos para ficar lá e acho que não é muita coisa, então é a solução, mas se for de 
tarde nós vamos passar a tarde toda empenhado, empenhado não, mas cada um tem o seus 
compromissos, então é por isso, até eu fiz questão que fosse de manhã nesse horário mesmo, 
gostaria que os vereadores que pudessem se fazer presentes, é um convite e pediu que eu 
transmitisse e reforçasse esse convite, por isso que nós colocamos para pegar a assinatura, ela 
pediu inclusive o teu telefone, Vereador, mas independente disso ela pediu que eu reforçasse o 
convite, por isso que eu estou fazendo esse convite, não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovado os requerimentos por unanimidade; desculpa vereadores eu quis ser rápido e 
agora me penitencio, os requerimentos já tinham sido aprovados, eu coloco de novo, está em votação 
as moções com as urgências já aprovadas, obrigado vereador, obrigado, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que 
se manifestem, aprovadas todas as moções por unanimidade, mas eu reconheço quando cometo 
uma gafe e peço desculpa aos nobres pares, até porque nós somos falíveis, errei e me penitencio, eu 
solicito ao secretário, questão de ordem Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos; senhor 
presidente, até aceitando a solicitação do Vereador Adroaldo De Carli para que o processo nº 04 da 
pauta do relatório de execução orçamentária de setembro de 2007, seja votado em separado, dos 
outros três projetos; Presidente Vereador Vilson Paese; sem sombra de dúvida, colocaremos o 
projeto de nº 04 separado e os demais projetos serão votados em bloco, solicito ao secretário a 
leitura do autor e nº do projeto e também o parecer da comissão de justiça e também da ordem 
econômica e social; Secretário Vereador Cláudio Santos; Projeto de lei autor executivo Municipal. 
P- 2185/213/07. Nº 134/07. Ementa: autoriza desafetação de área. Projeto de lei autor executivo 
Municipal. P- 2281/221/07. Nº 140/07. Ementa: autoriza abertura de crédito suplementar e 
transferência de recurso orçamentário do Legislativo para o executivo, no valor de R$ 2.400,00. 
Projeto de lei autor executivo Municipal. P- 2315/230/07. Nº 149/07. Ementa: autoriza abertura de 
crédito suplementar no orçamento da Câmara Municipal no valor de R$ 22.000,00. Parecer da 
comissão de justiça e finanças, é o mesmo parecer de todos os projetos, conforme parecer do IGAM, 
o presente projeto de lei é constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor; Carazinho 06 
de outubro de 2007. Vereador Felipe Sálvia presidente, Vereador Adroaldo De Carli, secretário e 
Vereador João Mafalda membro; parecer da comissão de ordem econômica e social que também é o 
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mesmo parecer de todos os projetos: o presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na 
ordem do dia, Vereador Luiz Leite, presidente, Vereador Josélio Guerra secretário e membro 
Vereador Antonio Azir; Presidente Vereador Vilson Paese; eu coloco em discussão o parecer da 
comissão de justiça e finanças, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por 
unanimidade; coloco 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 por unanimidade; coloco em discussão os projetos 
com os devidos pareceres já aprovados, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado 
por unanimidade; solicito ao Secretário Vereador Cláudio Santos, que proceda a leitura do nº e autor 
do projeto e também o parecer; Secretário Vereador Cláudio Santos; relatório contábil. Autor 
legislativo Municipal. P- 2229/218/07. Ementa: relatório de execução orçamentária set/2007. 
Comissão de controle financeiro e orçamentário. Parecer:  após análise dos relatórios de execução 
orçamentária: balancete contábil e o balancete da despesa, bem como conciliação bancária relativa 
ao mês de setembro de 2007, esta comissão conclui referidos relatórios estão em conformidade com 
normas técnicas da contabilidade pública, solicitando ao plenário desta casa e aprovação deste 
parecer. Carazinho, 29 de outubro de 2007. Vereador Adroaldo De Carli, presidente e relator; 
Vereador João Mafalda secretário, Vereador Jaime Fragoso, membro. Presidente Vereador Vilson 
Paese; eu coloco em discussão o parecer da comissão de controle financeiro e orçamentário, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade; senhores vereadores só mais um 
minutinho, as representações e cedência do auditório na semana que passou: Vereador Felipe 
Sálvia, eu só quero ler, depois darei todas as questões de ordem dos demais vereadores, para que 
eu possa ler as representações e cedências do auditório: No dia 23 de outubro – terça-feira – O 
Auditório da Câmara foi cedido à 39ª CRE – Coordenadoria Regional de Educação, para reunião de 
diretores, das 8:00 horas às 17:00 horas; No dia 24 de outubro – quarta-feira – A Câmara foi visitada 
por 15 alunos da 3ª Série do Colégio Rui Barbosa, juntamente com a Professora Jose. Foram 
recebidos pelo Diretor de Expediente e Ver. Vilson Paese; Na apresentação do Plano Diretor de 
Carazinho, no Clube Comercial, a Câmara foi representada pelo Presidente Vilson Paese, na 4ª feira, 
dia 24 de outubro, às 20:00 horas; No dia 25 de outubro – quinta-feira, às 8 horas, o Presidente 
Vilson Paese esteve na Rádio Diário da Manhã, participando de um tema sobre Interiorização da 
Câmara de Vereadores; No dia 25 de outubro – quinta-feira – O Auditório da Câmara foi visitado por 
17 alunos da 3ª Série do Colégio Rui Barbosa, juntamente com a Professora Karine. Foram recebidos 
pelo Diretor de Expediente e, também, pelo Servidor da Casa Rudimar Barcellos e vereador Adroaldo 
De Carli; A Assessora do Vereador Vilson Paese, Simone Nascimento, representou o Vereador Vilson 
Paese, na Praça Albino Hillebrandt, no Projeto Ação Social, Alertar e Prevenir, nas áreas das 
deficiências físicas, auditivas, visuais e mentais; No dia 28 de outubro – domingo - A Assessora 
Simone Nascimento representou o Vereador Vilson Paese, na Festa dos Comerciários, no CTG 
Rincão Serrano, no almoço comemorativo; No dia 28 de outubro – domingo – No culto da Igreja 
Assembléia de Deus, nos seus 68 anos de atividades, foi entregue o Título Honorífico o Bombeador 
ao Pastor João Maria Hermel, a Câmara foi representada pelo Presidente Vilson Paese e mais os 
Vereadores Adroaldo De Carli, Josélio Guerra, Cláudio Santos, Felipe Sálvia e Antônio Azir; com 
relação, Vereador Antonio Azir, já te darei a questão de ordem, com relação À DRª CLARISSA 
SIMÕES MACHADO CONVIDA TODOS OS 10 VEREADORES DESTA CASA, PARA UMA 
AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DIA 1º DE NOVEMBRO DE 2007, QUINTA-FEIRA, 
COM INÍCIO ÀS 11h E 15 Min. ASSUNTO: MEIO AMBIENTE; já tem a assinatura de todos os 
vereadores, e mais uma vez eu solicito então que todos nós nos façamos presentes nesse convite do 
ministério público e com a parte Vereador Antonio Azir, questão de ordem; Vereador Antonio Azir; 
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senhor presidente, só para comunicar aos senhores vereadores e as pessoas presentes, que este 
vereador, o Vereador João Mafalda e o futuro presidente dessa casa Vereador Luiz Leite, nós 
estivemos em Porto Alegre na ultima quinta-feira, dia 25, onde estivemos no IGAM, tribunal de 
contas, também na Assembléia Legislativa, visitando aqueles deputados que defendem Carazinho na 
frente da comissão parlamentar de inquérito dos pedágios, e trazemos boas noticias ao nosso 
município, inclusive estaremos discutindo com os senhores vereadores na próxima semana, o 
ingresso de uma ação civil pública para que todos os carros emplacados no município de Carazinho 
não paguem o pedágio situado no nosso município, obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; 
com relação a isso Vereador Antonio Azir, o deputado Sossela nos passou alguma coisa na sexta-
feira à noite, e está vindo um dossiê completo para nós  e já foi conversado inclusive com o promotor 
Belegante para que essa ação seja movida e já outros municípios tiveram ganho no tribunal, e 
Carazinho não pode mesmo, Carazinho tem dois presídio, um para os delinqüentes e outro para as 
pessoas de bem, que tem que pagar para entrar e sair, aí está a justificativa, é o momento esse 
mesmo, Vereador Felipe Sálvia, questão de ordem; Vereador Felipe Sálvia; eu gostaria de fazer um 
requerimento verbal para eu a sessão da próxima segunda-feira fosse antecipada, prorrogada para a 
próxima quarta-feira, não na segunda fizesse na quarta-feira, que sexta-feira é feriado, nós tivemos 
essa semana um problema de tempestade, tormenta, e os vereadores em comum acordo resolveram 
pedir através de requerimento; Presidente Vereador Vilson Paese; vossa excelência já conversou 
com as bancadas Vereador Felipe Sálvia? Não preciso perguntar as bancadas, já houve esse acordo, 
havendo acordo das bancadas não tenho nenhuma duvida, para proceder à leitura de um trecho da 
Bíblia; quarta-feira, só quero comunicar as vossas excelências que essa reunião que nós faremos na 
quarta-feira será realizada no bairro oriental, como não saiu à reunião e até o parabenizo os 
vereadores por nós passarmos a quarta-feira e não segunda-feira, já visto o feriado, e quem sabe até 
lá o tempo nos de uma trégua, porque nos parece que quando a gente quer levar a sessão para os 
bairros, o clima não tem nos ajudado, mas esperamos a proteção divina e que quarta-feira seja uma 
noite iluminada como sempre, bem estrelada e que a lua esteja linda para que possamos fazer uma 
bela reunião, Vereador Adroaldo De Carli, questão de ordem; Vereador Adroaldo De Carli; já que a 
reunião será no bairro oriental, para que o horário fosse as 20:30 horas, horário de verão, para que a 
comunidade que trabalha possa ter tempo de ir para casa, enfim muitos querem jantar antes da 
reunião, já me disseram isso, então quem sabe a gente em vez de iniciar as 19:00 horas inicia um 
pouco depois, as 20:30 horas, dá tempo do pessoal ir para casa do trabalho e retornar para a 
reunião, eu até estou entusiasmado que o pessoal do bairro vai realmente querer assistir essa 
reunião, se o plenário acatar, iniciamos as 20:30 horas; Presidente Vereador Vilson Paese; vossa 
excelência coloca com propriedade, realmente para que de melhores condições as pessoas que 
chegam do trabalho, e é para isso que nós estamos lá no bairro, nós já íamos fazer isso Adroaldo, 
mesmo marcado para as 19:30 nós íamos iniciar as 20:00 horas, as 20:30 horas então, a reunião 
ordinária de quarta-feira que faremos no bairro oriental, vai iniciar as 20:30 horas, mas vamos iniciar 
nesse momento, britânico, 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 
no bairro oriental dia 07/11/2077 as 20:30 horas, uma boa tarde a todos. 

 
 
 
 
 

Vereador Vilson Paese   Vereador Cláudio Santos 
Presidente       Secretário 


