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Ata da Reunião Ordinária do dia 17 de dezembro de 2007.....Ata 56 
 
Presidente Vereador Vilson Paese; Havendo quorum regimental e sob a proteção de Deus declaro 
aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal do dia 17/12/2007, convido o 
Vereador Josélio Guerra para fazer a leitura de um trecho da bíblia e solicito a todos que 
permaneçamos em pé,  logo após iremos cantar o hino nacional coloco em votação a ata da reunião 
ordinária do dia 10/12/2007, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovada a ata 
por unanimidade; solicito ao senhor Secretário Vereador Cláudio Santos para fazer a leitura da 
convocação do suplente de Vereador Marcos Soares; Secretário Vereador Cláudio Santos; 
Carazinho, 14 de dezembro de 2007. Convocação: Prezado Senhor: Pelo presente, estamos 
CONVOCANDO Vossa Senhoria para assumir na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 
17/12/2007, tendo em vista pedido de licença do Vereador Paulino de Moura, por motivos 
particulares, 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. Presidente Vereador Vilson Paese; Solicito ao 
Vereador Cláudio Santos que faça a leitura do expediente da presente reunião; Secretário Vereador 
Cláudio Santos; expediente 17/12/2007: Of. 253/07 do executivo municipal, encaminha  ao projeto 
de lei complementar n° 004/07, o qual cria  instituto de previdência dos servidores titulares de cargo 
efetivo no município de Carazinho – PREVICARAZINHO. Estabelece normas do regime próprio da 
previdência, revoga a lei complementar n° 62, de 29/10/01 e dá outras  providencias,  para 
apreciação sob regime de urgência. Of. 254/07 do executivo municipal, encaminha  ao projeto de lei 
n° 186/07, o qual da nova redação ao parágrafo 2° do art. 13 da lei municipal n° 4.365/92 que institui 
o plano diretor do município de carazinho, para apreciação sob regime de urgência. Of. 255/07 do 
executivo municipal, encaminha projeto de lei n° 187/07, o qual autoriza concessão de auxilio 
financeiro ao piquete de laçadores Pedro João da Silva, no valor de R$ 2.500,00, para apreciação 
sob regime de urgência. Of. 256/07 do executivo municipal, encaminha  ao projeto de lei 
complementar n° 005/07, o qual dá nova redação ao parágrafo único do artigo 71 da lei complementar 
07/90 – Estatuto dos servidores públicos municipais, para apreciação sob regime de urgência. Of. 
257/07 do executivo municipal, encaminha projeto de lei n° 188/07,  o qual autoriza a desafetação de 
área, para apreciação sob regime de urgência. Projeto de lei de autoria da mesa diretora, que 
Concede reajuste de vencimentos aos servidores da Câmara Municipal de Carazinho. Of. 064/07 da 
:Assembléia legislativa, convidando para audiência publica dia 18 de dezembro em Porto Alegre. Of. 
1739/07 da Casa Civil acusa recebimento do OD 1345/07. Convite da INLEGIS, para a realização de 
curso. Convite do governo do Estado para solenidade de contemplação dos hospitais, dia 18 de 
dezembro. Convite do COVERSUL.  para a realização de curso. Diversos cartões de natal de 
empresas e entidades de Carazinho. Diversos Comunicados do Ministério da Saúde, informando a 
liberação de Recursos Financeiros do Fundo Nacional. Diversos Comunicados do Ministério da 
Educação, informando a liberação de Recursos Financeiros do Fundo Nacional. Comunicado do 
BNDES, informando liberação de recursos financeiros para o município;  Presidente Vereador 
Vilson Paese; a seguir convido o Secretário Vereador Cláudio Santos para a leitura das indicações 
apresentadas pelos vereadores na noite de hoje; Secretário Vereador Cláudio Santos; indicações: 
3782/1463/07, Solicita serviços de calçamento na Rua Riachuelo, entre as ruas Tijuca e Visconde de 
Pelotas, no Bairro Aurora, Vereador Marcos Soares; 3783/1464/07, Solicita ao Executivo para que 
determine ao setor competente, colocação de placas de referências em todos os bairros, Vereador 
Marcos Soares; 3784/1465/07, Solicita ao executivo para que estude a possibilidade da criação do 
Balcão do Empregador, Vereador Marcos Soares; 3785/1466/07, solicita serviços de patrolamento, 
cascalhamento e compactação da Rua Fortaleza, Vereador Marcos Soares; 3786/1467/07, O 
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Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário  para 
aprovação seja enviado ofício de mesmo teor para o Executivo Municipal e Reitoria da UERGS 
solicitando a possibilidade de realizar ainda neste ano de 2007 uma Audiência Pública para discutir e 
dar explicações para a comunidade carazinhense sobre o fechamento da sede administrativa regional 
da UERGS em Carazinho. Representantes de entidades sindicais, estudantis e políticas mobilizam-se 
buscando a afirmação do setor público no nível de 3º grau, do ensino superior e da educação não 
pode simplesmente ser banida, ser abolida da perspectiva do Estado, pois é um elemento essencial 
para o desenvolvimento da região Norte. O município precisa zelar pelo patrimônio que é ter a 
presença da UERGS. É preciso que a população seja ouvida sobre aquilo que lhe pertence, Vereador 
Adroaldo De Carli; 3787/1468/07, solicita ao setor competente, pedido de construção de praça no 
Bairro Brandina, Vereador Marcos Soares; 3788/1469/07, O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental que após submetido ao plenário  para aprovação seja enviado ofício para o 
Executivo Municipal  solicitando ao Chefe do Poder Executivo para manter no cargo as diretoras e 
vice-diretoras eleitas pela comunidade escolar em suas escolas, e posteriormente nomeadas em 03 
de outubro de 2007 face a decisão judicial que considerou inconstitucional as eleições para estes 
cargos, mantendo estas nomeações até o final do período estipulado pela eleição, considerando a 
vontade da comunidade escolar no processo democrático, Vereador Adroaldo De Carli; 3789/1470/07, 
Solicita para que a Secretaria de Obras realize patrolamento e cascalhamento nas estradas do 
interior que ligam o município de Carazinho a São Bento, Vereador Adroaldo De Carli; 3790/1471/07, 
Solicita para que o Executivo Municipal disponibilize e cobre do governo do Estado auxílio financeiro 
e agilize o processo de construção de estações de tratamento de água e do esgoto sanitário em São 
Bento e demais bairros do Município de Carazinho, Vereador Adroaldo De Carli; 3791/1472/07, 
Solicita ao Executivo, a destinação das máquinas pertencentes à patrulha agrícola, para o distrito de 
São Bento, Vereador Antonio Azir; 3792/1473/07, solicita ao setor competente a compactação do 
saibro colocado na estrada que liga São Bento a Santa Terezinha, Vereador Antonio Azir; 
3793/1474/07, Solicita trabalhos de vistoria e posterior reparos se necessário nas estradas que dão 
acesso as propriedades rurais do Distrito de São Bento; Solicita trabalhos de reparos na 
pavimentação asfáltica da rua Guilherme Sudbrack, no bairro Braganholo. A rua encontra-se 
intrafegável pela quantidade de buracos existentes; Solicita trabalhos de reparos a rua da Paz, no 
bairro Princesa. Pois em alguns locais a rua encontra-se intransitável; Solicita trabalhos de reparos na 
pavimentação asfáltica da rua Ipiranga, no bairro Glória. Esta é uma reivindicação dos moradores; 
Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua Pedro Viau, no 
bairro Camaquã. Esta é uma reivindicação os moradores da rua; Solicita trabalhos de patrolamento, 
cascalhamento, compactação e limpeza da rua Arthur Pedro Diehl, no Residencial Aparecida; Solicita 
trabalhos de capina e limpeza nas ruas Quero-Quero e João de Barro, no bairro São Lucas. 
Solicitação dos moradores das ruas; Solicita trabalhos de reparos no calçamento da rua Paulo 
Coutinho, no bairro Princesa; Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e 
limpeza no final da rua Rio Negro, no bairro Floresta. Pois o referido local encontra-se com inúmeras 
valas; Solicita trabalhos de reparos em todas as ruas do bairro Dileta, esta é uma reivindicação dos 
moradores; Solicita trabalhos de reparos no calçamento da rua Santiago Mattiotti, no bairro São 
Pedro. Pois existem inúmeros buracos causando acúmulo de água em dias de chuva, Vereador Luiz 
Leite; 379/1475/07, Solicita a Secretaria de Obras a realização de operação tapa buracos na Rua 
Ipiranga, B. Glória, Vereador Jaime Fragoso; 3795/1476/07, Solicita a realização de urgentes 
melhorias no calçamento da Rua Tamoios, B. Broecker, principalmente no entroncamento da Rua 
Epitácio Pessoa, Vereador Jaime Fragoso; 3796/1477/07, Solicita a reposição de tampa de vários 
bueiros localizados na Rua Xavantes, trecho entre as Ruas Fernando Ferrari até Montenegro, B. 
Conceição, Vereador Jaime Fragoso; 3797/1478/07, Solicita a Secretaria de Obras a limpeza dos 
tubos localizados na Rua Negrinho do Pastoreio esq. Rua Caçapava, B. Floresta; 3798/1478/07, 
Solicita trabalhos de conserto do calçamento da Rua coroados, no bairro Princesa por estar em 
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péssimas condições de trafegabilidade. Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de conserto do 
calçamento da Rua Eduardo Graeff. Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de conserto do 
calçamento da Rua Monte Alegre. Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de recapeamento 
asfáltico da Rua Padre Gusmão por se tratar de um corredor de ônibus e está em péssimas 
condições de trafegabilidade. Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de conserto do 
calçamento da Rua Tamoios. Solicitação dos moradores; Solicita urgentemente trabalhos de limpeza 
do Cemitério Municipal, de Carazinho; Solicita trabalhos de conserto do calçamento da Rua Antônio 
Vargas. Solicitação dos moradores; Solicita operação tapa buracos na Rua da Paz, trecho 
compreendido entre a Rua David Canabarro e Marechal Deodoro. Solicitação dos moradores; Solicita 
trabalhos de calçamento ou asfaltamento da Rua Edmundo José Loeff. Solicitação dos moradores; 
Solicita trabalhos de conserto do calçamento da Rua Santos Dumont. Solicitação dos moradores, 
Vereador Vilson Paese; 3799/148/07, Solicita a Secretaria de Obras realize, com urgência, a 
operação tapa buracos na Av. Flores da Cunha enfrente a Vida Ativa Academia, no centro da cidade, 
Vereador Josélio Guerra; 3800/1481/07, Solicita a Secretaria de Obras realize, com urgência, a 
operação tapa buracos na Rua Independência, no Bairro Gloria, Vereador Josélio Guerra; 
3801/1482/07, Solicita com urgência, a operação tapa buracos na Av. Flores da Cunha entra as ruas 
Rio Branco e Coronel Bueno de Quadros no Centro, Vereador Josélio Guerra; 3802/1483/07, Solicita 
para que o Executivo Municipal realize uma visita técnica estrada Santa Terezinha no Distrito de São 
Bento para realização de projeto e orçamento quantitativo da pavimentação de asfáltica da referida 
rua e trabalho de limpeza da mesma, Vereador Josélio Guerra; 3803/1484/07, para que a secretária 
de obras realize com urgência o conserto na ponte da Travessa independência na rua Independência, 
bairro Glória, Vereador Josélio Guerra; 3804/1485/07, O vereador abaixo assinado solicita que após 
lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal, 
reiterando mais uma vez nosso pedido para que determine ao setor competente, a recuperação de 
alguns trechos de diversas vias do Bairro São Lucas, em razão de que os moradores do local vem até 
esta casa constantemente reclamar da falta atenção dispensada com o mesmo, muitos chegam a 
dizer que tem a impressão de que não pertencem ao município, a não ser em épocas de campanha 
eleitoral, dizem que consideram-se abandonados pelo executivo municipal que há um bom tempo não 
realiza obras de melhorias nas ruas, que encontram-se em estado precário de conservação, 
dificultando o trânsito e o acesso de veículos. Este é um bairro de pessoas humildes, que já possuem 
inúmeras dificuldades, principalmente no que diz respeito ao lado financeiro, são pessoas simples, 
trabalhadoras e que, assim como os demais moradores de nosso município, merecem um mínimo de 
atenção e respeito e isso não está ocorrendo, Vereador Felipe Sálvia; 3805/1486/07, O vereador 
abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio 
ao Sr. Prefeito Municipal, reiterando mais uma vez nossa solicitação para que determine ao setor 
competente, a imediata realização de trabalhos de melhorias na Rua São João Batista, no Bairro 
Braganholo. A indicação justifica-se em virtude de que há no local, um acentuado trânsito de veículos 
de pequeno e grande porte, inclusive o transporte coletivo urbano, e como esta, se trata de uma das 
principais vias de acesso ao bairro, solicitamos que com a máxima urgência possível sejam tomadas 
providências no sentido de realizar a restauração da mesma que se encontra tomada por buracos ao 
longo de toda sua extensão, dificultando o acesso. Compreendemos que na verdade a grande 
maioria das ruas de nosso município encontra-se em estado caótico, realidade vislumbrada no dia a 
dia ao trafegarmos por qualquer um dos bairros, mas mais uma vez estamos reiterando este pedido, 
Vereador Felipe Sálvia; 3806/1487/07, Solicita que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 
efetuar a colocação de placas nas paradas de ônibus contendo informações sobre os horários e 
locais que o coletivo urbano circula no município, Vereador João Mafalda; 3807/1488/07, Reiterando 
solicitação ao Executivo Municipal para que seja feita operação tapa buracos na Rua Antônio Pasin, 
devido às péssimas condições de trafegabilidade da referida via, Vereador João Mafalda; 
3808/1489/07, Solicita que seja feita operação tapa buracos na Rua General Cassal Martins Brum, 
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devido aos inúmeros buracos existentes em toda extensão da via, Vereador João Mafalda; 
38091490/07, Solicita que seja efetuado o fechamento de um buraco no começo do asfalto da rua 
Marcílio Dias, Vereador Cláudio Santos;3810/1491/07, Solicita com urgência patrolamento, 
ensaibramento e compactação, bem como limpeza nas valetas da rua Assis Chateaubriand na Vila 
Rica, Vereador Cláudio Santos; 3811/1492/07, Solicita a realização de operação tapa buracos na rua 
Ibaré no bairro Floresta, Vereador Cláudio Santos; 3812/1493/07, Solicita com urgência melhorias em 
algumas ruas do bairro Fey; Solicita com urgência melhorias no calçamento da rua Monte Alegre no 
bairro Floresta, Vereador Cláudio Santos; 3813/1494/07, solicita a secretaria de obras para que 
realize com urgência melhorias em algumas ruas no bairro Fey, Vereador Cláudio Santos; 
3814/1495/07, reitera mais uma vez à secretaria de obras para que realizem melhorias no 
calçamento, esquina entre as ruas Rufino Leal com Barão de Antonina, bairro Sommer, Vereador 
Cláudio Santos; Presidente Vereador Vilson Paese; a seguir convido o Secretário Vereador Cláudio 
Santos para a leitura das dos requerimentos apresentadas pelos vereadores na noite de hoje; 
Secretário Vereador Cláudio Santos; requerimentos: 3753/370/07, O Vereador abaixo subscrito 
requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, 
seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES, relacionado 
a ELETROCAR: 1 – Que seja informado a esta Casa se há algum tipo de negociação relacionado à 
venda de projetos que a Eletrocar tem, pertinente à construção de usinas (PCHs)? 2 – Se confirmada 
a hipótese de venda, qual projeto será vendido e qual o valor da venda? 3 – Quem são os 
investidores interessados na compra? Com  urgência.  JUSTIFICATIVA: Nosso pedido de 
informações justifica-se pelo fato de que a ELETROCAR é uma empresa que pertence ao povo de 
Carazinho, para tanto solicitamos que toda a venda de algo que pertence a Eletrocar nos seja 
informada, pois como representantes do povo temos o direito de estar a par das negociações que 
envolvem esta empresa. E é assim, agindo de forma transparente , que vamos ver nossa Eletrocar 
ser cada vez maior.  Nossa preocupação refere-se ao fato de que no passado já tentaram privatizar a 
nossa Eletrocar, então para que não fiquem dúvidas gostaríamos que nos fossem enviadas as 
informações acima solicitadas. Vereador Felipe Sálvia; 3815/373/07, O Vereador abaixo subscrito 
requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, 
seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES: 1 – Qual foi 
o valor do investimento da Prefeitura Municipal, com a realização do Rodeio, evento que fez parte da 
Programação do Natal Alegria 2007, e realizou-se de 13 a 16 de dezembro no Estádio Paulo 
Coutinho? 2 – Qual foi o valor do investimento da Eletrocar, no evento? 3 – Se houve a distribuição 
de ingresso doados com recursos pagos pela Prefeitura Municipal e Eletrocar, informar a quantidade 
dos mesmos e quais os critérios utilizados para a escolha dos beneficiados com a cortesia? 4 – Qual 
o total do investimento da Prefeitura Municipal para a realização do Rodeio, no estádio Paulo 
Coutinho? JUSTIFICATIVA: Nosso pedido de informações justifica-se pelo fato de que fomos 
informados que houve a distribuição de uma grande quantidade de ingressos gratuitos, “patrocinados” 
pela ELETROCAR e PREFEITURA MUNICIPAL. Nada contra a distribuição dos ingressos, mas que 
fossem distribuídos para todos, afinal de contas é dinheiro público, todos deveriam ter acesso, a 
exemplo da iniciativa do Prefeito de Sarandi que proporcionará a população um show a nível nacional 
da Dupla Gian e Giovani, GRATUÍTO para TODOS. Nossa intenção é saber se houve realmente a 
distribuição de tais ingressos e qual a quantidade, pois o que não concordamos é que alguns tenham 
sido beneficiados com a distribuição gratuita de tais ingressos e outros não. Se a intenção era 
proporcionar um belíssimo espetáculo a toda população carazinhense, porque então não se teve a 
iniciativa de fazer com que uma das noites do rodeio fosse de entrada franca, ou até mesmo em troca 
de 1 kg de alimento não perecível, quando aí sim estaríamos dando oportunidade a todos, até mesmo 
aquela pessoa mais humilde, Vereador Felipe Sálvia, Vereador Adroaldo De Carli e Vereador Josélio 
Guerra; 3816/374/07, Solicita que seja enviado oficio com votos de profundo pesar aos familiares do 
Sr. Jorge Kulman, pelo seu falecimento ocorrido no dia 12 de dezembro do corrente, Vereador Vilson 
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Paese; 3817/375/07, Solicita que seja enviado ofício a Eletrocar, para a realização da troca de poste, 
na Avenida Mauá, junto ao nº 185, Vereador Marcos Soares; 3818/376/07, Solicita que seja enviado 
ofício a SMEC, para que estude a possibilidade da instalação de creche, no Bairro Santo Antônio, 
Vereador Marcos Soares; 3819/377/07, Solicita para envio de ofício a Secretaria de Educação, para 
que estude o aumento de vagas nos EMEI, Esperança e Kênia Setti, para o próximo ano, Vereador 
Marcos Soares; 3820/378/07 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 nas 
lâmpadas de todas as ruas do distrito de São Bento e para que seja feita a troca das lâmpadas 
queimadas e colocação de lâmpadas mais potentes nesta região, Vereador Adroaldo De Carli; 
381/379/07, Solicita que seja enviado ofício a FAMURS, para que estude desde já as tratativas sobre 
o transporte escolar para o ano de 2008, Vereador Antonio Azir 382/30/07, Solicita que, seja enviado 
ofício ao DAER, solicitando que designe pessoal para realizar melhorias no acostamento da estrada 
que passa pelo Distrito de São Bento. Justificamos tal solicitação, devido à deficiência na segurança 
daquele local, pois quando chove alaga todo o acostamento obrigando as pessoas a caminharem no 
asfalto, tornando-se perigoso, principalmente para quem não tem opção, como os estudantes, 
Vereador Vilson Paese; 3823/381/07, Solicita que seja enviado ofício as Secretaria Municipal de 
Transito solicitando que a mesma faça um estudo de viabilidade para aumentar o numero de vagas 
de estacionamento para motos no centro da cidade, pois já recebemos diversas solicitações de 
motociclistas pois principalmente em horário comercial e muito difícil encontrar estacionamento na Av. 
Flores da Cunha onde existem poucas vagas de estacionamento, causando vários transtornos pois é 
proibido o estacionamento fora do limite demarcado, os motociclistas alegam também que no horário 
de banco onde os as vagas de estacionamento são mais disputadas devido ao horário, onde os moto-
boy acabam muitas vezes ficando sem vaga para estacionamento, Vereador Josélio Guerra; 
824/382/07, Solicita que seja enviado ofício às Centrais Elétricas Carazinho S.A. Eletrocar, solicitando 
que a mesma faça um estudo de viabilidade para efetuar melhorias na iluminação pública no Distrito 
de São Bento, principalmente na rua de acesso aos Balneários, pois já recebemos diversas 
solicitações dos moradores deste local, Vereador Josélio Guerra; 825/383/07, Solicita que seja 
enviado ofício aos membros do Conselho Municipal de Trânsito, para que os mesmos se manifestem 
sobre se já foi definido ou não em reunião do referido Conselho, assunto relativo à construção de um 
quebra-molas na rua Silva Jardim atrás da Delegacia de Policia. Tenho recebido informação de que 
este Conselho já deu parecer favorável a tal procedimento, Vereador Cláudio Santos; Presidente 
Vereador Vilson Paese; a seguir convido o Secretário Vereador Cláudio Santos para a leitura das 
moções apresentadas pelos vereadores na noite de hoje; Secretário Vereador Cláudio Santos; 
moções: 3826/655/07, enviado oficio de cumprimentos parabenizando a secretaria de educação 
Elisabete Medeiros, juntamente com toda a sua equipe de trabalho justo a secretaria de educação, 
pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo em prol da comunidade carazinhense, com ótimos 
resultados alcançados em todos os setores da educação, nestes 07 anos que vem conduzindo esta 
secretaria, Vereador Cláudio Santos; 3842/672/07, Solicita que seja enviado ofício de cumprimentos 
ao Poder Executivo, juntamente com toda a sua equipe, pela realização do Rodeio de Barretos, que 
foi realizado no último final de semana, Vereador Marcos Soares; 3841/671/07, Solicita que seja 
encaminhado ofício de cumprimentos, parabenizando o Sr. Sevenor Nunes, pelo cargo de Sub-
Prefeito de São Bento, cargo que assumirá em janeiro próximo, Vereador Antonio Azir; 3840/670/07, 
Solicita que seja enviado ofício de cumprimentos a Agente de Saúde Srta. Lisandra, pelo trabalho 
realizado no Distrito de São Bento, Vereador Antonio Azir; 3839/669/07, O Vereador abaixo assinado 
solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo 
de Carazinho a Equipe TW Transportes, que conquistou o título de Campeã do Campeonato 
Municipal de Bocha de Carazinho por equipe e a Equipe da Empresa Glória, que conquistou o Vice 
Campeonato, ao Sr. Roberto Martins (Robertinho), que foi o campeão do Torneio de Natal promovido 
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pela Liga Carazinhense de Bocha - realizado no último final de semana na Sociedade Recreativa 
Harmonia. Este esporte vem ao longo dos anos se desenvolvendo cada vez mais em nosso 
município, e é com imensa satisfação que queremos cumprimentar as duas equipes finalistas de 
nossa competição municipal do campeonato por equipes e ao atleta vencedor na categoria individual 
do torneio de Natal. Recebam assim, os cumprimentos e o incentivo deste Poder Legislativo 
Municipal, Vereador Felipe Sálvia; 3838/668/07, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de 
ouvido o Plenário, seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho ao SESC 
de Carazinho aos jovens Márcio Brum, atleta carazinhense da equipe do John Deere de Horizontina, 
que no último final de semana sagrou-se tri-campeã estadual de futsal série ouro e Márcio R. 
Bandeira (Xôxo), também atleta de nosso município, integrante da equipe Cortiana/UCS, de Caxias 
do Sul, vice-Campeã estadual de futsal série ouro. Merece destaque o empenho e a dedicação 
destes atletas, que ao longo dos anos vem dedicando-se a este esporte, fazendo um belíssimo 
trabalho nas equipes por onde passam, divulgando o nome de Carazinho não só no estado, mas em 
várias regiões do país. Recebam assim, o reconhecimento deste Poder Legislativo municipal, que 
orgulha-se ao ver jovens carazinhenses fazendo parte de equipes que com suas decisivas 
participações chegaram as finais do Campeonato Estadual de Futsal 2007, Vereador Felipe Sálvia; 
3837/667/07, Solicita que, seja enviado ofício parabenizando a Equipe do Fórum de Carazinho pela 
conquista do título de Bi-Campeão do torneiro alusivo ao dia da Justiça, torneio realizado no dia 
08/12/2007 na sede dos comerciários, Vereador Josélio Guerra;3836/666/07, Solicita que, seja 
enviado ofício parabenizando o Sr. Nei César Mânica e demais colaboradores pela comemoração dos 
50 anos, comemoração realizada no dia 30/11/2007 no parque da Expodireto, e contou com a 
presença de mais de 1600 colaboradores e simpatizantes, Vereador Josélio Guerra; 3835/665/07, 
Solicita que, seja enviado ofício parabenizando a Sra. Marina Lorenzon pelo  1º lugar no Campeonato 
Estadual de Xadrez, queremos parabeniza-la pela excelente apresentação na pelo excelente 
desempenho na competição, Vereador Josélio Guerra; 3834/664/07, Solicita que, seja enviado oficio 
de cumprimentos ao Sr. Nicolau Kern, presidente da Associação Tricolor, Pela festividade de 
comemoração aos 24 anos de conquista do título mundial. Ao Sr Nicolau, parabéns pela realização 
desta bonita festa que contou com jogadores consagrados do Grêmio, que fizeram história no time 
tricolor como Mazaropi, China e Luis Eduardo. A todos os gremistas nossas congratulações, Vereador 
Vilson Paese; 3833/663/07, Solicita que, seja enviado oficio de cumprimentos ao pastor João Carlos 
de Oliveira da Igreja Assembléia de Deus-Madureira, pela realização da 2°Conscientização 
Missionária realizada nos dias 14, 15 e 16 do mês corrente. Ao pastor João que se dedica com muita 
determinação e entusiasmo a evangelização, nossas felicitações pela realização deste evento, 
Vereador Vilson Paese; 383/662/07, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o 
Plenário, seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho ao jovem jornalista 
LEANDRO BECKER do Jornal Diário da Manhã de Carazinho, cumprimentando-lhe por ser um dos 5 
(cinco) finalistas ao VII Prêmio CPFL de Imprensa com reportagem sobre aquecimento global. A 
entrega do prêmio ocorreu na noite do último dia 11, em Campinas/SP, onde houve a participação de 
320 trabalhos, de jornalistas do Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul. Queremos destacar o excelente trabalho que vêm sendo desenvolvido por este jovem 
jornalista, que em tão pouco tempo de profissão, traz para Carazinho esta grande conquista, que 
mesmo que não tenha vencido o prêmio, com certeza merece destaque, pois estar entre os primeiros 
colocados entre jornalistas de todo o Brasil significa a expressão de um trabalho bem feito. Receba o 
reconhecimento do Poder Legislativo Municipal que nada mais é do que o reconhecimento pelo belo 
trabalho que vem sendo desenvolvido, Vereador Felipe Sálvia; 3831/661/07, O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício parabenizando o Jornal Diário da Manhã de Carazinho, na pessoa do Sr. Jornalista Leandro 
Becker por ser finalista ao VII Prêmio CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz de imprensa em 
São Paulo realizado em parceria com a revista imprensa e apoio da BBC de Londres. Jornalista 
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concorreu com a reportagem “Aquecimento Global: o mundo pede socorro”. Nossos parabéns por 
representar o município de Carazinho em nível nacional pelas suas reportagens especiais 
consideradas a essência do jornalismo, Vereador Adroaldo De Carli; 3830/660/07, O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício parabenizando a Universidade de Passo Fundo – Campus Carazinho, na pessoa dos Srs. 
Orguim da Rocha – Diretor do Campus, Rogério Silva – Coordenador De Extensão do Curso de 
Direito e a Sra. Renata Tagliari – Coordenadora Adjunta do Curso de Direito da UPF Carazinho, pela 
parceria firmada com a Prefeitura e Procon para a instalação do Balcão do Consumidor. O balcão do 
consumidor vai servir como um suporte ao Procon, onde serão recebidas reclamações de 
consumidores e, através de uma audiência extra-judicial, será buscada a conciliação entre as partes 
envolvidas. Para implementação do projeto no município, a UPF vai disponibilizar acadêmicos do 
Curso de Direito, que vão trabalhar na mediação extra-judicial orientados por professores.  Além de 
agilizar o processo dos consumidores, o trabalho proporciona a prática jurídica aos acadêmicos, que 
vão atuar prestando atendimento, identificando os problemas e encaminhando os clientes para o 
Procon, caso não consigam mediar o conflito. Desejamos a direção e demais colaboradores sucesso 
a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 3829/659/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de mesmo teor 
parabenizando o  Colégio Notre Dame Aparecida de Carazinho, na pessoa da Sra. Lenir Schineider – 
coordenadora pedagógica e a Rádio Diário da Manhã de Carazinho, na pessoa da Sra. Diretora 
Jussara Alberton Sirena pela realização da  Campanha Caravana do Brinquedo e distribuição de mais 
de duas toneladas de alimentos neste mês de dezembro, o que garantirá um natal alegre de 
aproximadamente 200 famílias de Carazinho. Desejamos a direção e demais colaboradores sucesso 
a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 3829/658/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o  
Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte de Carazinho, na 
pessoa da Sra. Elizangela Kaminski Bandeira – Gerente da Unidade de Carazinho, pela formatura da 
primeira turma curso de Desenvolvimento de Líderes que foi realizado entre os dias 22 de novembro 
e 06 de dezembro de 2007. O objetivo foi o de qualificar os profissionais, oportunizando através de 
técnicas e ferramentas de gestão empreendedora, a evolução na arte de coordenar equipes e 
despertando nos alunos o seu estilo próprio de liderança tendo como base o estudo sobre escolas de 
administração, liderança e o seu auto-diagnóstico. Nossos parabéns a direção e a todos os 
concluintes do curso de desenvolvimento de líderes, Vereador Adroaldo De Carli; 3828/657/07, 
Solicita que, seja enviado ofício ao reitor da UERGS ( Universidade do Rio Grande do Sul ), Profº 
Carlos Alberto Martins Callegaro, manifestando a minha inconformidade com o fechamento do Centro 
Regional III da referida instituição. Espero que seja então pelo menos cumprida á promessa de 
implantar já no ano que vem um curso de Pós Graduação em nosso município, Vereador Cláudio 
Santos ; 3827/656/07, Solicita que, seja enviado ofício ao Sr. Jocélio Cunha, vice-presidente da ACIC 
e Coordenador da Junior Achievement em nosso município extensivo a todos os envolvidos no 
projeto pela formatura de mais 60 alunos ocorrida no último dia 13 do corrente nas dependências do 
Clube Comercial, Vereador Cláudio Santos; 3826/62/07, Solicita que, seja enviado ofício 
parabenizando Orguim da Rocha e demais membros pela eleição da presidência do CONSEPRO 
ocorrida dia 14 do corrente. Desejo pleno êxito em suas atividades e que possam realizar um ótimo 
trabalho em prol de nossa comunidade, Vereador Cláudio Santos; Presidente Vereador Vilson 
Paese; queremos fazer o registro das pessoas presentes nessa reunião que assinaram o livro na 
entrada e certamente já chegaram mais pessoas, então nós iremos ao longo da reunião citar os 
nomes de todos, Pedro Mockffa, presidente dessa comunidade, o presidente me disse que não vai 
fazer uso da palavra, vai falar o sub-prefeito Ari Sandri e também o Ivo Bueno Boaini líder 
comunitário, vão usar a palavra antes dos vereadores, registramos também a presença do Ari Sandri, 
sub-prefeito, da sua esposa Elza Sandri, Zeli Terezinha da Silva, Delires Mockffa, Rosane Britzke, 
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Gilmar Flores dos Santos, Lisandra dos Santos, Josefina Machado, Leontina Maria Galvão, Sebastião 
Vaz, Fermino Araldi, nosso carazinhense empresário Irlei Marchetti juntamente com a arquiteta 
Raquel Bresolin, Aristóteles de Oliveira, Ivo Ohse, Almiro da Silveira, Pedro Genipe Bandeira, seja 
bem vindo, Ana Maria Leal da Rádio Gazeta, Carolina Hommerding do Diário da manhã, sempre 
presentes e acompanhando as reuniões ordinárias, extraordinárias e todo o trabalho do legislativo, 
nosso amigo João Dezoito  acompanhado pelo Luis de Quadros presidente do Sindicato dos 
servidores públicos de Carazinho, Hercílio Batista Soares, meu vizinho e tesoureiro do sindicato dos 
servidores públicos, Roselaine Soares, João Luis Portela, Ivo Bueno Boiani, já citado e que vai falar 
depois, Leila Xavier Carvalho, Adair da Rocha carvalho, também o nosso amigo, João da Veiga 
Antunes, radialista, advogado e ex-servidor público, segurança do osso município, solicito aos lideres 
de bancada, questão de ordem Vereador Adroaldo De Carli;  Vereador Adroaldo De Carli; senhor 
presidente, em conjunto já com as outras bancadas também, queremos solicitar oficialmente que seja 
suprimido o intervalo regimental, já que estamos num local fora da nossa sede, como também 
suprimirmos o grande expediente, os vereadores então usarão a palavra para justificar os seus 
trabalhos, pelo tempo estipulado pela vossa presidência, na questão da ordem do dia; Presidente 
Vereador Vilson Paese; já houve esse acordo entre as lideranças, não é preciso nem consultar, o 
intervalo regimental está suprimido por respeito e consideração ao povo de São Bento, para tocarmos 
essa reunião porque depois as 11:00 horas sete vereadores estarão se deslocando para Porto Alegre 
para duas audiências públicas amanhã, com relação inclusive uma delas com possibilidade de fechar 
a nossa regional da policia civil, questão de ordem Vereador Jaime Fragoso; Vereador Jaime 
Fragoso; o PSDB presidente pede a votação em bloco e em destaque o pedido de informação, não 
sei se vai ser pedido o destaque aquele do vale, acho que seria na questão do projeto do vale e no 
pedido de informação, em bloco; Presidente Vereador Vilson Paese; será colocado em destaque e 
eu gostaria também de colocar em destaque o meu projeto  que não poder ser votado em bloco até 
porque existe um parecer do IGAM argüindo a inconstitucionalidade desse projeto, mas faço um 
apelo aos colegas  para que, o projeto se nós analisarmos não tem nada de inconstitucional para que 
nós derrubássemos esse parecer e aprovássemos esse nosso projeto, questão de ordem Vereador 
Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; os projetos da pauta de nº 06 , nº 07 e nº 08 serão votados em 
separado, é isso? Presidente Vereador Vilson Paese;  o projeto de nº 07, autor a mesa diretora 
também separado, o projeto de minha autoria, nº 08 e de nº 09 que é a prestação de contas de 
2000/1999, do ex-prefeito Aylton Magalhães também será votado em separado; solicito ao sub-
prefeito e eu vi uma moção parabenizando o sub-prefeito que deverá assumir no dia 1º do ano que 
vem, quem está aí é o sub-prefeito atual que usasse a tribuna para falar como está o nosso distrito 
para toda a comunidade e para nós vereadores que é esse o motivo de nós estarmos aqui, solicito a 
Vossa senhoria que se dirija até a tribuna; Senhor Ari Sandri, sub-prefeito Distrito de São Bento; 
meu boa noite a todos, quero agradecer a todos os vereadores, presidente Vereador Vilson Paese, 
quero dizer que eu tenho lavoura aqui e lavoura lá em Palmeiras, fui lá falar com o prefeito a semana 
passada, falei para ele que não adiantava que eu não queria mais, o que eu tinha que fazer eu já fiz, 
quando eu assumi a primeira semana já cheguei na eletrocar e pedi que o pessoal roubava luz, 
cheguei lá e pedi para o Vereador Felipe Sálvia, disse Felipe, então eu vou te mandar 100 metros de 
fio para fazer instalação nova em São Bento, pegamos as estradas em péssima condição, em 
primeiro lugar pedreira não tinha, vinha lá de vez em quando uma carga de brita, hoje eu quero que o 
novo sub-prefeito assuma, faça o que eu fiz, e continua porque tem mais e treze pedreiras que nós 
conseguimos e temos todas as estradas empedradas, graças ao meus esforço, não ganhei um carro 
da prefeitura nunca, quando eu entrei i finado Iron me prometeu dar um carro, Pinheiro Marcado tem 
um operador de máquina direto, tem um auto direto para eles, eu usava o meu veiculo aqui minha 
camioneta, nunca recebi nada, ainda tem gente falando que eu ganho dois, três mil reais, então o 
Felipe anuncia, eu tenho até vergonha de dizer isso aqui, mas a minha mulher fazia comida para os 
funcionários e nunca foi cobrado, eu dava festa no final de ano e nunca foi cobrado, eu não queria 
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mesmo mais, porque eu tenho com o que viver e não preciso, sou aposentado, e tem mais, o que eu 
ganho aqui Felipe, o que um sub-prefeito ganha, R$ 400,00 ganha por mês para colocar minha 
camioneta para correr para conseguir pedra, o Passarinho e o Jorge Esteris diziam, Sandri eu te dou 
as pedras se tu ficar ali na estrada, senão eu não te dou as pedras, antes de eu assumir aqui o 
veiculo trazia os alunos aqui nesse asfalto , não tinha estrada, o meu trator foi diversas vezes, hoje 
entra carreta em qualquer lavoura em dia de chuva, isso eu gostaria de dizer, então eu saio de 
cabeça erguida, vou cuidar dos meus negócios, cuidar da minha saúde, não preciso , para ganhar R$ 
400,00 tenho até vergonha, mas foi promessa do Iron que ele ia aumentar, promessa do Alexandre 
que ele ia aumentar, e até hoje eu não vi nada, então eu acho que a comunidade de São Bento tem 
que ficar faceira comigo, fiz aquela praça ali, graças a Deus se eu sair de São Bento, tem a pracinha 
feita do meu bolso, mas eu queria ser ao menos uma vez sub-prefeito para mostrar como se trabalha, 
tem o poço artesiano que foi feito lá, graças ao antigo PMDB, junto com o Felipe, lutamos e fizemos o 
poço, graças ao PMDB, mas prometeram fazer o encanamento e até hoje não fizeram, estão lá em 
baixo tomando água de sanga para tomar, pedi o terreno para esse Holandês aqui que disse se você 
quiser pegar o terreno dentro da minha área pode para fazer o poço de saúde, foi batalhado, mas não 
adianta, o prefeito não sai do chão, eu nunca vi um prefeito como esse, eu sou independente de 
partido, eu não tenho partido, o partido o cara usa na época de eleição, depois não precisa mais usar, 
agora esse prefeito que está ai, pelo amor de Deus, promete as coisas e não cumpre, faz o cara de 
bobo, fui lá no Holandês consegui o terreno e até hoje não veio posto de saúde para São Bento, 
então me desgostei da política e acho melhor sair fora , muito obrigado a todos; Presidente Vereador 
Vilson Paese; passamos de imediato a palavra ao líder comunitário, o Ivo Boaini, na tribuna Ivo pelo 
espaço de 5 minutos; Senhor Ivo Boiani; eu quero cumprimentar o presidente e todos os vereadores 
que é uma honra tê-los aqui na comunidade, acho que teria que ter mais seguido essas reuniões no 
interior, para os vereadores acompanharem mais de perto assim como na cidade aqui no interior, 
porque acho que o problema não está só em Carazinho, só lá na cidade, na região urbana, está na 
região rural também, no interior, o problema hoje afeta geral, eu não quero me expandir muito aqui 
porque o presidente falou que eu tenho 5 minutos, eu quero ver se consigo colocar pelo mínimo as 
necessidades que tem aqui no distrito, em primeiro lugar faço uma solicitação, ali em frente da minha 
casa uma canalização que vem em de frente do correio corre água, vem pelo bueiro ali, já foi feito 
solicitação para o prefeito também e não foi resolvido e fica vergonhoso na entrada do Distrito, 
reforçando o pedido que foi feito anterior para ver se fazem uma limpeza nesta 330 que corta o 
distrito, ver as placas de sinalização que estão bastante danificadas, tem um monte de pessoas 
idosas que gostam de fazer sua caminhadinha, como é que vai caminhar, não dá mais, por que vocês 
estão sabendo que está sendo investido ali mais uma empresa em São Bento, com isso o movimento 
vai aumentar cada vez mais, quero deixar bem claro isso que o problema da comunidade está aqui 
no distrito e não lá em Carazinho, eu queria saber de um assunto que até para fiquei chocado, o povo 
da comunidade também está chocada, quanto a questão da troca de sub-prefeito, porque isso está 
sendo feito de lá para cá, e a comunidade não sabe, fiquei sabendo hoje através do Sandri que está 
colocando aqui, eu também me preocupei com o Sandri, que a comunidade não sabia que ele estava 
saindo eu acharia que teria que o presidente conversar com o executivo ou com o prefeito Municipal, 
para ver se dá para a comunidade escolher esse sub-prefeito, enquanto não tiver uma votação, se 
tiver como fazer uma lei na Câmara  de vereadores, vários municípios tem essa lei, a comunidade se 
sente mais animada e a pessoa que for votada se sente mais animada, porque meu nome está lá faz 
quatro anos, o Ari Sandri sabe que meu nome está lá, falando de problema do Distrito, isso que foi 
colocado do poço artesiano, o verão está ai , o poço está feito, a canalização não foi feita, estamos 
esperando, já foi solicitado, acho que já saiu até nos jornais isso aí, outra questão das máquinas que 
estão aí que foi uma consulta popular, que eu ajudei a trazer, que era para  ficar três meses em cada 
município, e eu não sei onde que anda, porque ninguém mais solicitou, então esse seria outro 
problema que teria que ser resolvido imediatamente porque os lavoreiros, os agricultores vivem disso 
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aí, falando em questão de saúde, esse posto de saúde o recurso veio, segundo estou sabendo, 
porque tem a documentação lá que consta, 50% do recursos veio, eu conversei com o prefeito, ele 
disseque ia deixar 100% para ser construído, eu fiquei um dia inteiro para marcar audiência com ele e 
não consegui, o local foi escolhido o lado que tem iluminação pública e onde tem duas residências 
para evitar de ser invadido, eu queria deixar bem claro esses pedidos, eu queria agradecer esse 
espaço concedido por vocês, que vocês continuem fazendo o que estão fazendo, que desse jeito 
estamos vencendo o ano de 2007, e vamos ter um ano de 2008 muito melhor, obrigado, boa noite; 
Presidente Vereador Vilson Paese; dizer ao Sandri também e ao Ivo, quando o Iron assumiu a 
primeira vez o mandato como prefeito, foi implantado no município de Carazinho quando pertencia 
aos demais, hoje, novos municípios, que a indicação seria feita através dos moradores, e as pessoas 
assinavam lá nos distritos, naquela oportunidade, foi o caso aqui de Segredo, assinaram as duas 
relações, acho que seria democrático, seria o melhor com votação no distrito que só ele conhecem as 
pessoas, mas como o sub-prefeito é um cargo de confiança do prefeito, certamente isso é um pouco 
difícil de acontecer, mas quero dizer a vocês que todas as reivindicações feitas por vocês foi anotada 
pelos vereadores e nós iremos levar em conta isso sim nessa reunião, é para isso que nós estamos 
aqui, ouvindo vocês, esse é um dos motivos das reuniões sair de dentro da casa dos vereadores sair 
da Câmara ir para os bairros e vir para os distritos, para que os lideres possam falar para que a gente 
tenha conhecimento, com relação à passagem, requerimento que foi apresentado por vários 
vereadores, muitas vezes no DAER, pedindo a canalização, e onde tem a passagem da água ali para 
que tenha condições de colocar ao menos um pó de brita para que aqueles estudante eu saiam do 
colégio, as pessoas idosas que querem caminhar, mas nós vamos levar todas essas anotações, 
passamos de imediato aos requerimentos, solicito ao Secretário Vereador Cláudio Santos, que faça a 
leitura do nº e autor do requerimento; Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem senhor presidente; 
Presidente Vereador Vilson Paese; questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe 
Sálvia; por questão de ordem eu gostaria de retirar aquele pedido de informação da semana passada 
de minha autoria para maiores estudos; Presidente Vereador Vilson Paese; por solicitação do autor, 
Vereador Felipe Sálvia, bancada do PDT, nós estamos fazendo a retirada do mesmo, está atendido o 
seu pedido;  Secretário Vereador Cláudio Santos; requerimento de nº 02, Vereador Marcos Soares, 
PTB; nº 03 Vereador Marcos Soares, PTB; nº 04 Vereador Marcos Soares, PTB; nº 05 Vereador 
Adroaldo De Carli, PMDB; nº 06 Vereador Antonio Azir PTB; nº 07 Vereador Vilson Paese PDT; nº 08 
Vereador Déio, PMDB; nº 09 Vereador Déio, PMDB; nº 11 Vereador Cláudio Santos, PSDB; 
Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em discussão a urgência dos requerimentos, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade, antes de eu colocar em 
discussão os requerimentos com as urgências já aprovadas, eu quero falar para os vereadores que 
como haverá um deslocamento e nós iremos sair antes das 11 ainda à Porto Alegre, eu gostaria que 
os vereadores quando fossem discutir os requerimentos aproveitar e já discutir quem quiser, as 
moções, para que só numa discussão nós pudéssemos agilizar essa reunião, há o acordo de todos 
os vereadores, pode ser assim, para que o vereador não tenha que voltar várias vezes na tribuna e 
com isso nós vamos atrasar cansando aos moradores aqui de São Bento, e também a nossa ida à 
Porto Alegre, coloco em discussão os requerimentos com as urgências já aprovadas, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade, solicito ao Secretário Vereador Cláudio 
Santos que faça a leitura do nº e autor das moções, desculpa há um pedido de informação que foi 
pedido destaque, Vereador Adroaldo De Carli, Vereador Déio e Vereador Felipe Sálvia, então para 
leitura, está em discussão a urgência desse requerimento pedido de informação, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade, coloco agora em discussão o pedido de 
informação com a urgência já aprovada, para discutir Vereador Adroaldo De Carli, bancada do PMDB; 
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Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui do Distrito 
de São Bento, o Sandri, em seu nome quero cumprimentar a toda a comunidade aqui presente, 
demais servidores dessa casa que nos acompanham nessa reunião, é importante que o legislativo 
também se faça presente nas comunidades do interior, dizer que nós sempre defendemos essa 
comunidade, que sendo do interior merece ter privilégios no que tange a boas estradas até porque 
eles tem essa questão da distância que nós da cidade não temos, deve ter esse privilégio, importante 
ressaltar que observei aqui o trabalho voluntário que o seu Sandri comentou dessas pessoas da 
comunidade que fazem porque estão trabalhando na sua comunidade, para terem melhores 
condições de vida, senhor presidente a respeito desse requerimento pedido de informação 
juntamente com o Vereador Felipe Sálvia e Vereador Déio, neste final de semana o rodeio na nossa 
cidade, programado por promotores evidentemente, nós apenas temos alguns itens, na questão de 
fazer nosso trabalho como legisladoras, que é a função principal do órgão fiscalizador, então nós 
gostaríamos de saber o quanto foi gasto em termos de patrocínio da prefeitura Municipal, como 
também da eletrocar, nós soubemos que houve muitos ingressos distribuídos gratuitamente na 
comunidade e nós gostaríamos de saber qual é o critério dessa distribuição de ingressos e saber qual 
o montante que foi distribuído de ingressos e quem distribui esses ingressos, uma questão tranqüila, 
acredito que irá passar até por unanimidade, não estamos questionando a promoção, mas sim essa 
questão que nós gostaríamos de ver diminuídas essas dúvidas porque a comunidade nos solicita 
informações, muitas vezes o vereador, eu confesso que não tenho o que dizer a esse respeito, nós 
precisamos estar sabendo para darmos o retorno da comunidade, muitos disseram porque eu não 
ganhei ingresso, o meu vizinho ganhou, eu não ganhei, como é que foi isso, gostaríamos de saber 
qual é esse critério do valor expedido nesta promoção, era isso senhor presidente, senhores 
vereadores muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão o 
requerimento pedido de informação, para discutir Vereador Cláudio Santos, bancada do PSDB; 
Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, colegas vereadores, moradores de São Bento que já 
foram nominados anteriormente, representantes da imprensa, gostaria de falar a respeito desse 
pedido de informação, talvez foi feito, no meu entendimento, questionamentos equivocados, talvez 
deveria ser feito quanto foi proporcionado de alegria e satisfação à comunidade de Carazinho, com a 
vinda do Rodeio de Barretos, São Paulo, para Carazinho, porque quando algumas pessoas teriam 
oportunidade de assistir teriam oportunidade de ver um evento como esse que foi proporcionado pela 
Prefeitura, e pela eletrocar, pela justificativa, eu estranho quando se fala tanto nas pessoas humildes, 
tirar um quilo de alimentos das pessoas humildes para assistir acho que não seria a melhor forma, 
talvez passasse todo o investimento veria um pedido de informação da mesma forma, se fosse pago 
todo o investimento, a choradeira ia ser grande porque se pagou todo o investimento, se pagasse a 
metade a choradeira viria pela metade, então a felicidade das pessoas de ter tido essa oportunidade 
de conviver com algo diferente, essa foi a maior contribuição em termos efetivos, inclusive senhor 
presidente tive acesso por curiosidade com relação ao numero de ingressos que foram doados, 
vários e vário ingressos foram dados as rádios para fazer sorteio,  muitos sorteios foram feitos 
através das emissoras de rádio, inclusive também na rádio comunitária onde eu trabalho 
voluntariamente e tem gente querendo me tirar de lá, inclusive se faz presente nessa reunião, foi 
doado há muitos e muitos carentes, foram mais de mil e novecentos ingressos doados na quinta-feira, 
muitos ingressos foram dados, em torno de 500 ingressos foram pegos e não compareceram então 
mesmo que se desse toda a estrutura do César Paraná para que as pessoas fossem usufruir, 
certamente teria ingresso que não seria ocupado, esse pedido de informação em minha opinião é 
desfocado que mais de mil e novecentos ingressos foram doados na quinta-feira e mais de 500 
ingressos não compareceram, eu acho que foi um investimento que o executivo e a eletrocar fez na 
felicidade, nos sorriso de várias crianças, a satisfação de várias pessoas que estiveram lá é mais 
importante que o que foi investido em termos financeiros, até o porque se fosse pago todo mundo 
como diz aqui no pedido de informação, se não viesse como pedido de informação viria como 
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protesto porque qualquer tipo de coisa que se faz em Carazinho se acha errado; Presidente 
Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir Vereador Déio, bancada do PMDB; 
Vereador Josélio Guerra; senhor presidente, senhores vereadores, público presente, gostaria de 
cumprimentar a imprensa presente, Diário da Manhã, Gazeta a Ana, ao presidente do Distrito aqui, ao 
sub-prefeito Sandri, cumprimentar o Ivo, dizer a você que nós vamos tomar providencias com relação 
aos pedidos, cobrar do executivo, e do DAER esses pedidos do senhor, quero cumprimentar ao Erlei, 
amigo nosso, a Raquel que acompanha, enfim a todos que estão presentes Aqui no distrito, 
funcionários da casa, eu fiz várias indicações, moções e requerimentos, até uma indicação já que foi 
colocado para discutir nesse momento, a respeito de uma indicação que é um pedido para o conserto 
de uma ponte na travessa Independência, Bairro glória, essa semana uma senhora me procurou na 
Câmara, me passando que uma criança havia caído dentro da sanga, pelas má condições da referida 
ponte que está em péssimas condições, inclusive com foto em anexo, não tem nem onde se agarrar 
para fazer a travessia e realmente as dificuldades são muito grandes, acredito eu, tomara Deus que 
não ocorra nada pior naquele local, então eu faço essa indicação ao executivo, às obras, que 
realmente atenda aqueles moradores daquela referida rua, falar a respeito desse pedido de 
informação, que eu e meu colega Vereador Adroaldo De Carli e o Vereador Felipe Sálvia entramos, 
dizer ao meu colega Vereador Cláudio Santos, que o rodeio de Barretos foi muito bom vereador, 
muito importante , lindo, maravilhoso mesmo, todo mundo gostou, foi um evento onde a gente vê a 
que as pessoas de carazinho estão muito carentes de eventos, é muito importante, mas dizer ao 
vereador, que não é a questão do evento, a questão dos critérios utilizados para a distribuição desses 
ingressos, porque muitas pessoas vieram até nós, inclusive a mim vereador, gostaria de um ingresso, 
já que o executivo está patrocinando, a eletrocar, gostaríamos de ir só que não temos recursos, aí 
surgiu boato de que alguns vereadores teriam ingressos para destinar, só que ninguém viu esses 
ingressos, ao menos nós da oposição, e não estamos fazendo oposição ao rodeio, mas aos critérios 
utilizados porque o vereador colocou que foram mil e novecentos ingressos que foram destinados, 
mas a gente ficou sabendo que apenas os amigos do rei e a comunidade ficou a ver navios, então se 
tivesse utilizado outro tipo de critério, já que foi investido cinco mil, dez mil, vinte mil, enfim a gente 
não sabe e é por isso que a gente fez esse pedido de informação para realmente chegar o montante 
de dinheiro que foi investido no rodeio, para saber exatamente o que aconteceu, se poderia se utilizar 
outros tipos de critérios, por exemplo, foi investido vinte mil, o rodeio vai custar oitenta, cem mil reais, 
desse de abatimento no ingresso esse valor, mas não pegar e carta marcada para as pessoas esse 
ingressos, aposto que aqui de São Bento ninguém recebeu ingresso, lá em carazinho muita gente 
não recebeu ingresso, é essa a nossa preocupação de realmente fiscalizar o Poder Executivo, seria 
isso muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir 
Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores vereadores, todas as 
pessoas presentes, já nominadas, os funcionários, nossa saudação, quanto ao pedido de informação, 
creio eu que ele não merece muito comentário, porque foi uma das maiores festas, um dos maiores 
eventos que Carazinho já teve ou nessa região, realmente a oposição tem que se preocupar com 
este tipo de coisa, quando a nossa comunidade fica contente, isso é incrível, quando não se faz, se 
diz que não se faz nada em Carazinho, que o povo não tem festa, que o povo não tem eventos, 
quando se faz se reclama, realmente quem viu a festa, quem participou é de se preocupar, porque a 
população estava festejando, estava alegre, estava divertida, e o povo realmente precisa desse tipo 
de evento, em todos os municípios do nosso Brasil, sem exceções, promovem eventos ao seu povo, 
o Vereador Felipe Sálvia e o Vereador Adroaldo De Carli, que trabalharam e foram diretores da 
eletrocar, sabem que a eletrocar sempre apoio eventos, e o Vereador Cláudio Santos foi muito feliz e 
muito claro quando disse aqui, que os ingressos foram distribuídos à imprensa, para que fizessem o 
marketing, a propaganda, através de sorteio para que o povo comparecesse, e o povo compareceu 
em massa, as quatro noites, Carazinho está de parabéns, a região está de parabéns, e porque não 
dizer a administração está de parabéns, muito bem, muito feliz, parabenizando o Poder Executivo por 
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esse evento, eu prefiro que se critique por fazer, do que se critique por não fazer, porque o 
comentário é um só, foi um verdadeiro show, e acho que tem vereador que vive em outra cidade, 
porque eu não vi ninguém reclamando, ingresso e nem reclamando do show ou do espetáculo, 
Carazinho viveu quatro noites maravilhosas se Deus quiser o ano que vem esse show vai voltar 
porque a comunidade correspondeu as expectativas, e tem mais, todos os vereadores aqui são 
esclarecidos, creio eu que não tem nenhum analfabeto aqui, este evento foi promovido por uma 
empresa promotora de eventos, todo mundo sabe, que faz no Brasil inteiro, o município, a eletrocar, 
simplesmente são uma pequena parcela como outras empresas do nosso município também tem 
contribuído, então nós vamos fazer um pedido de informação em cima de um grande evento, de um 
grande sucesso, isso é tentar melar o grande sucesso que foi isso, eu sinceramente voto contrário e 
repudio esse tipo de atitude, obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, 
para discutir Vereador Felipe Sálvia, bancada do PDT; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, 
senhores vereadores, quero saudar meu amigo Ari Sandri, por tabela saudar a todas pessoas aqui do 
distrito de São Bento, saudar o empresário Nei Marketti,  a arquiteta, todo o pessoal de Carazinho, 
inclusive os funcionários da Câmara que estão em peso aqui hoje esperando um projeto para ser 
votado, dizer para vocês que vários trabalhos apresentei nessa noite, mas não tem a reunião que eu 
vá em bairro, no distrito que eu não veja falar em saúde, hoje eu vi falar um senhor sobre posto de 
saúde, aqui no distrito de São Bento, e a gente sempre briga pela saúde, tenho brigado, os 
vereadores são testemunhas, que eu tenho brigado pela falta de medicamentos, acontece nas vilas 
de nossos bairros, nos postos de saúde, falta remédio, falta exame, falta remédio para dor de barriga 
de criança, para infecção de garganta, gardenal de uso continuo, falta tudo, agora é o seguinte, o que 
eu vejo as pessoas falarem para enganar o plenário, nosso pedido de informação é bem claro, e o 
vereador é eleito para isso, para fiscalizar os atos do Poder Executivo, é isso, nós fomos claros, 
dissemos que o rodeio foi um show, foi um show, eu estive lá, gostei, agora o que eu não gosto, é que 
façam politicagem com o dinheiro do povo, dê ingresso para amigos, para os colegas, para os 
companheiros, que muitas pessoas me pediram ingresso, como vereador eu não tinha para dar, nós 
não somos contra o evento, agora é um dever do vereador saber, é minha informação que foram 
dados mais de dois mil ingressos, quanto custou esses ingressos, porque não fizeram show de graça 
uma noite e deixava o povão inteiro ir, cobrasse três noites e uma noite deixar o povão inteiro ir, 
criticar faz parte da oposição, claro que faz parte, se fosse para não ter oposição, ser só situação, não 
precisava ter partidos, e se tem partido, tem partidos de oposição, nós o PDT e o PMDB somos 
oposição a esse governo, e aí a gente tem que falar, eu vejo em Carazinho, que nós fizemos no 
bairro oriental, que tem criança de 15 anos que não viu patrola, não conhece patrola, pode rir mas é 
verdade, daí eu vejo um evento desse aí gastar, pode gastar eu fui da eletrocar, eu ajudei a aprovar 
eu e o Vereador Adroaldo De Carli como vereadores ajudamos a aprovar, mas nunca foi desse jeito, 
nunca foi desse jeito, nós aprovava verba para o natal alegria, o natal alegria aprovava cantor, eu 
tenho inveja do prefeito de sarandi, que está trazendo João e Giovani, uma dupla nacional, famosos, 
mas é para todo povo de sarandi poder assistir, ali aquele povo pobre que não tem dinheiro para 
entrar, não pode entra no atlético, isso nós temos que criticar sem medo, porque pra isso que nós 
fomos eleitos, a gente não pode ter medo de falar, dizer para vocês, Ari Sandri, que eu sei do teu 
trabalho, tua família, eu cansei de ver tua família dar alimentação para o pessoal das obras, dizer que 
você nunca ganhou dois ou três mil por mês, que um CC2, quem sabe aqui, os vereadores sabem 
disso, não ganham isso, CC2 ganha de quatrocentos a quinhentos reais se não me engano, só que 
eu reconheço teu trabalho, reconheço o que tu fez na praça ali, fique registrado aos moradores, que o 
Vereador Felipe Sálvia reconhece o trabalho do Sandri e de sua família aqui no Distrito de São Bento, 
muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir Vereador 
Marcos Soares; Vereador Marcos Soares; senhor presidente, senhores vereadores, imprensa e 
moradores de São Bento, eu gostaria de cumprimentar o Sandri do excelente trabalho que fez na 
comunidade até hoje, junto com o Jorge esteris, eu sei o trabalho que vocês fizeram pelo interior, 
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patrolamento, colocação de pedras em todas as granjas, até a residência de todos os moradores do 
interior, então quero te cumprimentar pelo teu trabalho, tu foi um batalhador, eu reconheço o teu 
trabalho em São Bento aqui junto com o Jorge Esteris, também gostaria de falar sobre o pedido de 
informação, que os vereadores entraram na noite de hoje, quando vem alguma coisa para Carazinho, 
claro que o município tem que ajudar, hoje se nós trouxer o Gian e Giovani para Carazinho tenho 
certeza que na próxima sessão teria pedido de informação, Carazinho nunca teve um show, pela 
primeira vez eu como morador de Carazinho há 40 anos, eu nunca tinha assistido um show da 
qualidade desse show que veio agora de Barretos para Carazinho, por isso eu fiz uma moção 
parabenizando as pessoas que trouxeram esse show, estão de parabéns, Carazinho tem que trazer 
grandes shows, trazer novidades para o nosso povo, também entrei com uns trabalhos ma indicação 
a Elisabete Medeiros pedindo para que ela construa junto ao nosso bairro Santo Antonio, uma creche 
que iria abranger o Bairro Santo Antonio, Camaquã e São Pedro,que são áreas que realmente 
precisam de uma creche, as senhoras que residem nesses bairros, tem me procurado pedindo para 
que eu entre na Câmara com trabalhos pedindo para a construção de uma creche, está na hora do 
bairro Santo Antonio ter uma creche, então através do Vereador Cláudio Santos, que é o líder do 
governo, gostaria que fosse junto comigo ao prefeito pedisse que fosse construído uma creche no 
bairro Santo Antonio; Vereador Cláudio Santos; um a parte, já existe em tramitação, um terreno do 
DAER enorme lá a única dificuldade está sendo em que o servidor do DAER não saiu ainda da casa, 
a partir do momento que sair da casa, certamente que lá será transformado numa creche; Vereador 
Marcos Soares, eu já sabia disso, eu estive falando com a secretária em Porto Alegre hoje, e ela 
estava me falando sobre isso, então vamos lutar para conseguir no próximo ano, que o Bairro Santo 
Antonio tenha uma creche, para poder servir a todos os moradores, seria isso, muito obrigado; 
Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, não havendo mais vereador que queira 
discutir coloco em votação a urgência do pedido de informação, vereadores favoráveis ao pedido de 
informação permaneçam como estão os demais que se manifestem, rejeitado por cinco votos a 
quatro, passamos de imediato as moções, secretário, para leitura do nº  e autor das mesmas; 
Secretário Vereador Cláudio Santos; moção de nº 01 Vereador Marcos Soares, PTB; moção de nº 
02 Vereador Marcos Soares, PTB; nº 03 Vereador Adroaldo De Carli, PMDB subscrito por outros 
vereadores; moção nº 09 Vereador Felipe Sálvia, subscrito por outros vereadores, nº 04 Vereador 
Adroaldo De Carli, PMDB; nº 05 Vereador Adroaldo De Carli; nº 06, Vereador Adroaldo De Carli; nº 07 
Vereador Antonio Azir; nº 08 Vereador Antonio Azir; nº 11 Vereador Vilson Paese; nº 10 Vereador 
Felipe Sálvia; nº 12 Vereador Vilson Paese; nº 13 Vereador Déio; nº 14 Vereador Déio; nº 15 Vereador 
Déio,; nº 16 Vereador Felipe Sálvia; nº 17 Vereador Cláudio Santos; nº 18 Vereador Cláudio Santos; 
nº 19 Vereador Cláudio Santos; Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em discussão a urgência 
das moções, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade; está em 
discussão as moções com as urgências já aprovadas, Vereador Antonio Azir; tínhamos acordado 
vereador que o vereador só iria usar a tribuna uma vez, para as moções e requerimentos; Vereador 
Antonio Azir; mas nós só discutimos o pedido de informação naquele momento, não houve, 
discussão de requerimentos; Presidente Vereador Vilson Paese;  mas eu quero dizer a vossa 
excelência que vai ser discutido então, mas eu tinha feito uma solicitação, então a solicitação do 
presidente não foi aceita, porque eu disse, senhores vereadores, pela situação que nós temos que 
fazer um deslocamento,que a gente não demorasse, que o vereador aproveitasse, para discutir numa 
oportunidade somente, mas vossa excelência tem a palavra; Vereador Antonio Azir; senhor 
presidente, não foi discutido nenhum requerimento, simplesmente o pedido de informações, por isso 
eu interpreto que no momento das moções pode ser discutido inclusive os requerimentos anteriores, 
e eu quero dizer a comunidade de São Bento, que ingressei com um requerimento dirigido a 
FAMURS, referente ao transporte escolar, que todo ano, no inicio do ano letivo é a mesma encrenca, 
a mesma novela, o estado faz o transporte não faz, então nós não podemos deixar de discutir isso lá 
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em março, nós temos que começar a discutir isso agora, então já foi aprovado esse requerimento, 
será enviado a FAMURS, para que entre em contato com o governo do estado, que realmente resolva 
esse tipo de problema que se arrasta por muitos anos no interior do nosso município, eu também fiz 
uma moção ao novo sub-prefeito que vai assumir, Sevenor Nunes, quero dizer de público que o 
Sandri deixa o cargo mas deixa de cabeça erguida, porque fez um excelente trabalho, também me 
deixa muito tranqüilo em dizer que todas as estradas estão empedradas, em boas condições, isso 
realmente é muito bom, para o nosso interior, para o nosso agricultor, eu sempre digo, eu sou filho 
dessa terra, e sei o que falo porque me criei aqui em Santa Terezinha, o interior precisa de transporte 
escolar, precisa de boas estradas, precisa também de saúde, na questão de saúde, que bateram 
tanto aqui, eu fiz uma moção para a agente de saúde que trabalhava aqui em São bento que fez um 
trabalho fantástico aqui por muitos nos, visitando de casa em casa, fazendo um trabalho de 
prevenção, de informação, isto nunca teve, quando que isso teve em outros governos, isto começou 
de poucos anos para cá, quando que se viu um ônibus da saúde vir para São Bento, com médico, 
com dentista, com enfermeira, os moradores mais antigos aqui sabem disso, então nós não podemos 
fugir da realidade, nós temos que reconhecer os avanços que nós tivemos nos últimos anos, no 
nosso distrito, eu quando morava aqui e alguém ficava doente, a gente tinha que pegar uma carona, 
as estradas, tinha que ser puxadas de trator, acredito que a maioria dos vereadores não sabe o que é 
corrente colocada nos pneus de um carro para poder andar nas estradas, tinha que ir lá em 
Carazinho tentar uma consulta, naquela época não existia nem um fontol isso que o Vereador Felipe 
Sálvia está dizendo reiteradas vezes, o senhor me permita, eu tenho que lhe chamar a atenção, isso 
que o senhor disse que não tem remédio, isso é uma mentira, nos postos não tem, mas na farmácia 
tem, e a partir do ano que vem vai ter nos postos de saúde através de um programa, que o vice-
prefeito Sérgio Weimann está implantando, as pessoas não mais precisarão sair do seu bairro, para ir 
até a farmácia do município, o remédio estará á disposição no posto de saúde, outra questão também 
que não posso deixar passar em branco porque vocês estão aqui em São Bento e não conhecem a 
realidade lá de Carazinho, o Bairro Oriental a maioria das ruas são calçadas, inclusive foi feito 
calçamento da UPF até a BR, e todas ruas estão ensaibradas, e o Vereador João Mafalda que  era 
do bairro vê tudo isso, então o Vereador Felipe Sálvia, fica impressionado quando diz que há quinze 
anos não existe uma patrola lá, porque eu fui secretário há oito anos  atrás, sempre estivemos lá com 
patrola, isso é não é verdade isso tem que ser corrigido, ou o vereador tem que olhar mais para os 
lados e verificar mais o que está sendo feito, que nós não podemos vir aqui à São Bento, distorcer a 
realidade das coisas, peço desculpa pelo nosso desabafo, mas nós temos que colocar as coisas 
como elas são, nós não podemos mentir para a população, nós não podemos enganar a população, 
problemas tem e tem que ser resolvidos, tem que ser melhorados, mas muita coisa foi feita e muita 
coisa está sendo feita, nós temos muitas coisas boas em Carazinho, precisamos dizer aqui em São 
Bento que é uma área agrícola que nós conquistamos a Aurora, que vai vir para Carazinho e vai gerar 
somente na empresa ais de três mil empregos, sem falar nos empregos no interior, isto sim é uma 
grande conquista e um grande trabalho realizado pelas lideranças de Carazinho pelo prefeito e 
também pela Cotrijal, obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para 
discutir Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, 
pessoas que assistem a reunião, não iria falar mais na noite de hoje, na questão dos requerimentos o 
presidente tem razão, nós tínhamos feito um acordo mas acordos são rompidos, e não é somente o 
Vereador Déio que rompe acordo,  tem mais pessoas que rompem, dizer para vocês que quem 
esteve no bairro oriental ouviu o presidente do Bairro oriental, Darci,  esse senhor que disse que há 
quinze anos não vê patrola, é só procurar a ata do Bairro oriental e procurar, está em ata, o senhor 
que falou, não o Vereador Felipe Sálvia, que eu tenho cinco mandatos de vereador e sempre passei, 
nunca rodei na sabatina, graças a Deus eu sempre passo, mentiroso não se elege, povo não vota em 
mentiroso, o povo tira mentiroso, quero dizer para vocês que eu disse aqui, nada contra o rodeio, 
várias vezes eu disse, nada contra a falta de medicamentos, os vereadores estão cansados de ver lá 
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na Câmara, o povo vai lá reclamar, é o povo que reclama gente, não é o Vereador Felipe Sálvia,  vão 
consultar no bairro, dá a receita vai no posto e não tem,  não tem nem fontol, não tem remédio para 
diarréia, não tem remédio para nada, não sou contra show, gosto de show, agora o que eu não gosto 
é que façam política com o dinheiro do povo, isso é errado, tu pode fazer política com o teu dinheiro, 
chagar numa cancha de bocha, chegar num baile, pagar cerveja e ingresso, dá ingresso, mas é um 
dinheiro teu, agora com o dinheiro do povo é errado, dizer também o seguinte, que a Aurora não foi 
nós que trazemos a Aurora, falem em Nei Mânica sempre, eu vi o senhor dizer lá no show, prefeito 
Alexandre Galner, não sabia nem dizer o nome do prefeito, o prefeito Alexandre Galner trouxe a 
Aurora sozinho, capaz, falem, corrijam, que as pessoas de fora não sabem, digam Nei Manica que 
ajudou se Nei Mânica não trouxe sozinho mas ajudou 80%, e se não fosse o Nei Mânica, não tinha 
industria nenhuma, porque não veio nem oficina com cinco empregados, agora enchem a boca para 
falar em Aurora, eu sou a favor da Aurora e cansei de dizer, vou torcer para que venha a Aurora são 
mais empregos,  mas respeitam o homem lá de Não Me toque, foi preciso buscar o homem lá em 
Não me toque para trazer uma industria para Carazinho, esse prefeito que esta aí não trouxe nada, 
obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir Vereador Cláudio 
Santos; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente queira me desculpar, eu entendi que nós 
havíamos discutido o pedido de informação e depois poderia se discutir as moções dessa forma que 
eu entendi, separei três moções se não for dessa forma peço licença para vossa excelência para falar 
sobre essas moções, até acho importante colocar alguma coisa referente a essas moções, mas eu 
ouvia atentamente as discussões acaloradas, graças a Deus não tenho o nariz comprido feito 
Pinóquio, também acho que me elegi porque não minto e também não me elegi, graças a Deus nas 
costas da eletrocar, ou nas costas principalmente do PMDB, isso eu tenho que dizer, porque a 
comunidade tem que ficar sabendo, senão um fica cutucando o outro, nenhum tem razão, que na 
época que o Vereador Felipe Sálvia e o Vereador Adroaldo De Carli estiveram na eletrocar também 
se fazia isso e muito mais, mas eles estavam na situação, aí valia a pena fazer, o que pode, quando 
eu me elegi pode, quando não estou mais dentro do grupo não pode, parece aquela participação do 
Zorra Total, pode ou não pode, quando é pra mim pode, quando eu não to dentro não pode,  tem 
quem se esclarecer, porque o ano que vem tem eleição e o voto está chegando, chega de se enganar 
a comunidade, o que eu não aceito é isso, que quando eu estou fazendo parte da administração do 
prefeito Alexandre Goellner, aí tudo pode, quando eu não faço mais parte, nada mais pode, tem que 
mudar isso, inclusive por vocês que saíram de casa para vir aqui ver os vereadores, não adianta os 
vereadores virem trazer aquilo que é totalmente fora da realidade, é acalorado o debate, só para 
finalizar quero dizer o aproveitamento de épocas pré-eleitorais acontece, eu fiz três moções mas 
quero falar de duas delas, dia 26/02 deste ano, eu fiz um requerimento ao antigo reitor da UERGS, 
querendo que ele nos respondesse se fecharia ou não o centro em Carazinho, nem sequer obtive 
resposta, trocou o reitor e acabou fechando,  o centro três da UERGS, sete centros mas apenas um 
de carazinho, estava funcionando, eu participei da primeira reunião da vinda da UERGS para 
Carazinho, isso eu posso falar, teve gente lá na manifestação dentro da casa da UERGS, que 
aproveitou que é candidato a um cargo eletivo, aí começa a fazer parte, mas a comunidade percebe 
isso, da mesma forma eu fiz essa moção, não seria de repudio, de inconformidade com a atitude da 
reitoria da UERGS de fechar esse centro, até porque estive trabalhando junto nesse processo, mas 
conversei ainda na sexta feira com  o pessoal , de que vai se realizar em Carazinho o curso de pós-
graduação em meio ambiente, que certamente isso vai a partir do ano que vem ser colocado, talvez 
feche o centro, mas há essa possibilidade de se trazer a pós-graduação para Carazinho que é uma 
conquista do município de Carazinho, já finalizo, também aconteceu senhor o presidente, a gente 
também esteve junto, comentamos, da humildade, do presidente da Cotrijal Nei César Mânica quando 
da formatura de 60 jovens empresários, da Junior Achievement de Carazinho, na quinta-feira no clube 
comercial, da simplicidade de reconhecer esses futuros empresários, também fiz parte do processo 
de eleição da nova diretoria do consepro, que mais uma vez tentaram fazer uma chapa para tentar 
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tirar proveito político, e acho que as entidades lá representadas entenderam que o momento não é de 
se fazer politicagem, é de se continuar levando a segurança de Carazinho da forma que sta sendo 
feito, para finalizar dizer que sem duvida alguma, conheço Nei César Manica há muitos anos e se não 
tivesse a participação efetiva do prefeito Alexandre nesse processo da Aurora, Nei talvez nem tivesse 
se mexido de Não me toque para trazer a Aurora para cá, e tem que se deixar bem claro também, o 
investimento no município de Carazinho é muito importante, se não fosse, o investimento que esta 
sendo feito para avinda da Aurora para cá então tem que se valorizar aquilo que tem que ser 
valorizado; Vereador Antonio Azir; um a parte vereador, bem breve, é que tem muita gente 
desinformada e que fala bobagem o município de Carazinho vai investir mais de vinte milhões para a 
vinda da Aurora, isso tem que ficar claro, as pessoas precisam saber disso, porque senão vão atrás 
de propaganda enganosa, infelizmente as coisas ficam destorcidas, seria isso obrigado; Vereador 
Cláudio Santos; seria isso senhor presidente muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; 
continua em discussão para discutir Vereador João Mafalda, PSDB; Vereador João Mafalda;  senhor 
presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, comunidade de São Bento, empresário de 
Carazinho Erlei Marchetti que se faz presente hoje, os nossos cumprimentos, eu não riria me 
manifestar até porque o debate está ficando meio caloroso, mas como faço parte da administração do 
governo Municipal, as vezes a gente vem para a tribuna e tem que falar algumas verdades, de 
repente vai ofender os colegas, meu amigo Vereador Felipe Sálvia, vereador experiente, não pode vir 
aqui e distorcer certas coisas, e não se admite que se fale mal da administração atual, do prefeito 
Alexandre, referente ao processo da Aurora, até pode se falhar em outras questões na administração 
do município, mas com a Aurora não, a gente acompanhou desde o inicio as negociações, e se não 
fosse o empenho do executivo Municipal,a Aurora não viria, claro que teve a força do presidente da 
Cotrijal Nei Manica, é um homem influente, influentissimo, tanto que foi convidado para ser ministro 
da agricultura e não quis, é influente, mas quem tem o governo do PSDB no estado é o PSDB, 
Carazinho quem governa é o PSDB, ao se junta o Nei Manica, prefeito do município, PSDB, governo 
do estado, PSDB, não é a toa que nós elegemos a governadora do estado, então parceria desses 
três, o Nei Manica ele conduz uma rede de cooperativas aqui no Rio Grande do sul, tem ações dentro 
da Aurora, a área não sei quanto vai custar, são 60 hectares, o prefeito foi diversas vezes à Porto 
Alegre, Santa Catarina, fazer essas negociações, o governo do estado e alguns vereadores 
participaram, teve através do representante, secretário do desenvolvimento, que prometeu cento e 
cinqüenta milhões para os aviários, para trabalhar em parceria desses pequenos produtores, não são 
os grandes mas os pequenos que interessam para a empresa, existem outras parceria com o governo 
do estado, os incentivos fiscais que o governo do estado vai dar, o imposto zero para cada produto, 
os estado está dando condições necessárias PSDB, o município esta dando as condições 
necessárias, PSDB, o Nei Manica juntamente com a associação dos agricultores, também está dando 
as condições necessárias, eu quero dizer que é a união dos três, não foi um só, mas eu acho injusto 
que o prefeito não deu condições, tiveram sim, seria isso; Presidente Vereador Vilson Paese; 
continua em discussão para discutir Vereador Luiz Leite, bancada do PDT;   Vereador Luiz Leite; 
senhor presidente, senhores vereadores, servidores da casa, demais lideranças comunitárias,  
empresários que aqui se encontram Erlei, a Raquel arquiteta, demais pessoas que nos acompanham, 
nesta noite, acalorada das discussões aqui nessa tribuna, aqui no Distrito de São Bento, é uma 
satisfação muito grande para mim estar aqui mais uma vez, até porque há muitos anos atrás eu 
também fiz parte da história esportiva desse distrito quando eu jogava pelo nacional de São Bento, 
joguei muitas vezes aqui, o tempo em que o Ivo era o presidente do clube, e que convidava a gente 
para vir praticar esportes aqui, e aqui a gente fez muitas amizades, muitos amigos que aqui se 
encontram, e as histórias vão perdurando, ao longo da vida da gente, desde a época da minha 
adolescência, da minha infância que muitas vezes aqui eu vinha, é que esse vereador, apesar de 
receber um representatividade no distrito de São Bento relativamente baixa mas de extrema 
qualidade, eu tenho recebido em média dez votos por eleição, mas sei que esses votos representam 
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muito, representam o restante da comunidade, que votam em outros companheiros, é assim a 
eleição, uns não recebem nem voto, outros recebem, 30, 40, 50 outros recebem 2, 3 outros 30, 
eleição é assim mas o comprometimento do vereador por mais que ele não receba um só voto, com 
São Bento, Pinheiro Marcado, o comprometimento dele é o mesmo, tanto quanto seja ele o mais 
votado em determinados bairros da sua cidade que é Carazinho, pensando dessa forma, é que eu 
tenho elaborado vários trabalhos para beneficiar esse distrito, juntamente como distrito de Pinheiro 
Marcado, Santa Terezinha, que pertence a São bento, Molha Pelego, juntamente com Cruzinha, onde 
a gente passou parte da infância da gente, eu gostaria de fazer um pedido muito especial ao líder do 
governo para que converse com o prefeito Municipal, para que viabilize um posto de saúde efetivo 
nesta comunidade, até para que atenda as outras comunidades, seja de grande valia para essa 
comunidade, da mesma forma eu venho trabalhando já há muito tempo desde a primeira legislatura 
minha, para que seja instalada aqui uma verdadeira sub-prefeitura, com estrutura, com uma patrola, 
uma retroescavadeira, com caminhão caçamba, com os operadores, com um pavilhão semi-aberto 
para abrigar as máquinas, seria de uma importância muito grande vital para essa região que é 
extremamente agrícola, que com certeza nós somos muito gratos, pois todos os dias na nossa mesa 
os alimentos que comemos que saboreamos faz parte da produção das famílias ruralistas, da mesma 
forma tenho pedido para as concessionárias telefônica para que instalem antenas para melhorar o 
sinal da telefonia celular para as nossas famílias do interior, para os nossos agricultores, veio a 
resposta da claro, que estão em estudos e eu até esqueci de trazer, senhor presidente,  para que em 
breve eles possam, quem sabe, dentro do planejamento deles, incluir uma das regiões aqui para 
melhorar o sinal de telefonia, também tenho trabalhado insistentemente para que o asfaltamento seja 
extenso de São Bento à Tesouras, Chapada, aqui por dentro, denominando essa estrada como 
estrada da produção, é trabalho de dez, doze anos, mas com certeza, senhor presidente,  esse 
vereador não vai se cansar, insistir nesses trabalhos, senhor presidente tocou a sineta porque não 
estou em discussões alheias, talvez porque seja  de mais interesse dessa comunidade, então 
senhores, as famílias ruralistas que aqui se encontram demais pessoas, este vereador comprometido 
com o desenvolvimento do nosso interior, está sempre procurando representar o bem, na Câmara 
Municipal de Carazinho , estou sempre a disposição de vocês, naquilo que vocês precisarem, e que 
estiver dentro da minha capacidade de elaborar os trabalhos, os projetos beneficiando a nossa região 
o nosso interior, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao segundo vice que 
assuma os trabalhos para que eu possa fazer uso da palavra; Presidente Vereador Jaime Fragoso; 
assumo os trabalhos e passo a palavra ao Vereador Vilson Paese; Vereador Vilson Paese; senhor 
presidente, comunidade presente, aqui de São Bento, amigos que portam no nosso distrito que são 
nossos amigos do município de Carazinho, funcionários da casa, imprensa, Ana e Caroline, que 
comunicam todos os trabalhos dos vereadores, eu quero aproveitar agora para fazer um pequeno 
comentário e solicitar a vossas excelências com relação ao meu projeto, com relação a preservação 
das nascentes de água seja ela no interior seja ela no município, seja particular, seja pública, nós a 
poucos dias atrás aprovamos seis projetos, com relação ao meio ambiente, nada mais preocupa a 
humanidade do que o aquecimento, se nós não fizermos nada no dia de amanha será traumático e 
triste, então esta na hora de nascentes de água, não ser mais eliminadas, o que nós queremos 
colocar, os vereadores já sabem porque já me anteciparam, Vereador Vilson Paese, coloca de novo 
que nós iremos aprovar, mas para a comunidade aqui presente, onde existe uma fonte de água, e 
nós sabemos quantos rios já acabaram, quantas nascentes já foram destruídas, nós queremos que 
onde exista uma nascente d’agua, ela seja identificada, quem vai fazer essa colocação de placa e vai 
ter um livro onde consta todas essas nascentes, vai ser através de empresários, as pessoas 
particulares irão colocar o nome,  então não vai ter custo,  o Vereador Vilson Paese não esta criando 
custo, nenhum, para o executivo, por isso que os vereadores entenderam, porque esse projeto vem a 
contemplar os demais projetos que foi de autoria do executivo, e aprovado pelo legislativo, dizer aos 
nobres pares eu não resta nenhuma duvida que tanto o prefeito, como o presidente da Câmara e os 
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dez vereadores, não falaram na Câmara e a Câmara ajudou muito na vinda da Aurora, nós ficamos 
também de dia, com chuva, sem chuva, na batalha juntamente com o Nei, o prefeito, e não queremos 
em demérito de ninguém, a comunidade se fez presente, para que nós possamos trazer a empresa, 
depois da Aurora mais, até porque a mais linda topografia do nosso estado esta nessa região, os 
caminhos que conduzem o mundo passam por Carazinho, lamentamos mesmo Vereador Cláudio 
Santos, lamentamos o fechamento aqui da sede central da UERGS, tanto é que por isso que eu dizia, 
porque a preocupação dos vereadores aqui da casa, de todos, três vereadores não vão poder 
acompanhar porque já tem outros compromissos assumidos, para que não feche mais uma regional 
em Carazinho, Carazinho nós temos que abrir portas, Vereador Luiz Leite, quando vossa excelência 
coloca a preocupação com o distrito, com o interior, nós concordamos, nós também queremos além 
de ter uma maquina em todo os distritos e só temos dois, porque não atender, queremos uma 
máquina também para a patrulha agrícola, para que o agricultor que trabalha poder fazer um açude 
que hoje é problemático, porque o meio ambiente já não quer permitir, para fazer um açude para que 
ele tenha o peixe dele, ter uma maquina a disposição da comunidade, com relação ao requerimento 
que o Ivo abordou ai, que eu apresentei, Ivo eu já apresentei outras vezes, e teve mais vereador, é  a 
passagem e a canalização, o requerimento ao DAER, porque o município mesmo que queira não 
pode fazer, porque é  área do DAER, e o DAER está quase parado Vereador Antonio Azir, Vereador 
João Mafalda nós fomos lá e o DAER esta sucateado, mas os moradores daqui, e eu sempre digo, 
isso não é demagogia, e o Luiz falava que tem pouco voto em São Bento, esse vereador tem bem 
menos que 10 meu querido, mas  essa comunidade aqui é importante, mesmo que não tivesse 
nenhum, eu viria sempre e tem que trabalhar , o interior não pede nada, o interior pede muito pouco, 
cabe sim ao executivo e ao legislativo se preocupar com o interior, para eu o homem permaneça no 
interior, que ele permaneça com todos os direitos que ele tem, que é constitucional, e continue 
alimentando as bocas que aumentam a cada dia que passa, nós precisamos segurar o homem que 
está no campo e na lavoura para que ele consiga e continue produzindo cada vez mais, porque a 
humanidade cada dia aumenta, então é isso senhores vereadores, muito obrigado, agradecendo a 
comunidade aqui presente que vieram, mas eu estou preocupado, eu esperava, Sandri, mais gente, e 
eu não vejo a presença do Sevenor que será o próximo subprefeito, eu não vejo a presença de 
muitos amigos meus aqui da comunidade, se nós levamos seis meses para mudar o regimento 
interno em votação em dois turnos, houve a compreensão de todos os vereadores, para nós trazer a 
câmara até aqui o interior, e está é uma sessão inédita, que está acontecendo aqui no distrito de São 
Bento, aí a comunidade não tem aquela presença que nós esperávamos, mas as pessoas que aqui 
estão o nosso agradecimento, muito obrigado aos senhores, as senhoras e podem contar com os dez 
vereadores  de carazinho, que estão a serviço de São bento, obrigado; Presidente Vereador Jaime 
Fragoso; devolvo os trabalhos ao Vereador Vilson Paese; Presidente Vereador Vilson Paese; não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade; vamos e imediato para a votação 
dos projetos, senhor secretario com exceção dos projetos que já foram citados e serão votados em 
destaque, eu solicito a vossa excelência que leia o nº e autor dos mesmos, deixamos as contas de 
2000 do ex-prefeito Ailton Magalhães para o ultimo projeto e também o parecer da comissão de 
justiça dos projetos, e da ordem econômica e social; Secretário Vereador Cláudio Santos; projetos: 
Projeto de lei executivo Municipal. P- 3779/277/07. nº 186/07. Ementa: dá nova redação ao parágrafo 
2º do artigo 13 da lei  municipal nº 4.356/92 que institui o plano diretor do município de carazinho. 
Projeto de lei executivo municipal. P – 3718/273/07. nº 185/07. Ementa: autoriza a contratação 
emergencial de um servidor.  Projeto de lei executivo municipal. P- 3473/245/07. Nº 164/07. Ementa: 
autoriza o poder executivo a firmar contrato de colaboração técnica, cedência de servidores nos 
termos da lei municipal nº 4.494/93 para FGTAS e revoga lei municipal nº 4.897/96. Projeto de lei 
mesa diretora. Ementa? Altera o artigo 2º da lei municipal que institui o vale alimentação. Projeto de 
lei autoria Vereador Vilson Paese. P- 3669/267/07. Ementa: autoriza a catalogação e a nomenclatura 
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de todas as nascentes de águas existentes no município de carazinho. Projeto de lei executivo 
municipal. P-3714/269/07. nº 181/07. Ementa: autoriza o poder executivo a firmar convênio com o 
CIEE e dá outras providencias. Projeto de lei executivo municipal. P- 3715/270/07. Nº 182/07. 
ementa: revoga a lei Municipal nº 5119 de 26 de dezembro de 1997, a qual autoriza o município de 
Carazinho a receber em doação áreas para abertura de vias públicas. Projeto de lei executivo 
municipal. - P- 3663/261/07. Nº 176/07. Ementa: autoriza a remissão de débitos de divida ativa 
tributária e não tributária, e dá outras providencias. Parecer da comissão de justiça e finanças  de 
todos os projetos: de acordo com o parecer do IGAM, o presente projeto de lei é constitucional e 
quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Vereador Adroaldo De Carli secretário e relator, Vereador 
Felipe Sálvia presidente e Vereador João Mafalda membro; Parecer da comissão de ordem 
econômica e social de todos os projetos: o presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na 
ordem do dia. Vereador Luiz Leite, presidente e relator, Vereador Josélio Guerra secretário e 
Vereador Antonio Azir, membro; Presidente Vereador Vilson Paese;  nós vamos colocar em 
discussão o parecer da comissão de justiça e finanças dos seis projetos, para discutir o parecer, 
vossa excelência não quer discutir depois o projeto, quer discutir o parecer? Fique a vontade, 
Vereador João Mafalda; Vereador João Mafalda; senhor presidente, senhores vereadores, é só 
quanto ao parecer, eu como faço parte da comissão de justiça e finanças, existe um projeto aqui, nº 
186/07 do executivo Municipal, sobre a construção de um prédio, uma empresa que vai gerar novos 
empregos, nós em contato com o executivo Municipal, ele foi bastante condizente nos mandando 
esse projeto hoje pela manhã, o que eu quero referente ao parecer é que nos deveríamos pedir esse 
parecer ao IGAM, se é constitucional ou não, agradecer aos vereadores que fazem parte das 
comissões que deram parecer favorável a esse projeto, que está indo a votação hoje mesmo sem o 
parecer do IGAM,  obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovado por unanimidade; coloco agora em discussão o parecer 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 agora 
em discussão os seis projetos, com os devidos pareceres já aprovados, para discutir Vereador 
Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores vereadores, quero saudar 
algumas pessoas, meu amigo Bandeira, o Garfo o Veiga o Chico, Dezoito e outras pessoas que se 
encontram o Erlei Marchetti, a nossa saudação, nós temos projetos importantíssimos, mas eu 
gostaria de destacar dois projetos, um se refere a isenção da divida ativa as pessoas carentes, que 
ganham até três salários mínimos, que hoje somam dois mil processo de execução na justiça, onde 
muitas casas já estão penhoradas e algumas até em fase de leilão o poder legislativo trabalhou muito 
neste projeto, todos os vereadores, Vereador Vilson Paese e outros vereadores estivemos em Porto 
Alegre, estivemos no IGAM, estivemos no tribunal de contas, temos que reconhecer a sensibilidade 
do poder executivo, do prefeito de remeter para a câmara este projeto permitindo que estas pessoas 
quitem suas dividas através da anistia, e tenham salvas as suas casas, porque muitas vezes se 
trabalha a vida toda para ter uma casa, e de repente se ter ela penhorada é uma preocupação muito 
grande, também tem o projeto aqui que altera o plano diretor Vereador Mafalda falou com muita 
propriedade e nós temos que ser justos quando as pessoas merecem, o Vereador Felipe Sálvia, 
Vereador Adroaldo De Carli e o Vereador Mafalda, eu também da comissão de ordem econômica e 
social, Vereador Luiz Leite e Vereador Déio e o próprio poder executivo, remeteram esse projeto hoje 
para a câmara,  e devido a sua necessidade todos tiveram o bom senso e a compreensão, creio eu 
que seja votado por unanimidade porque é um projeto que se refere à um investimento em carazinho, 
e precisa investimento, carazinho precisa de pessoas corajosas que tenham capacidade 
empreendedora e nós temos aqui entre nós hoje o Erlei Marcheti que é um orgulho para carazinho, 
eu quando ando na região e vejo a marca Marchetti em algum mercado, em alguma loja, eu me sinto 
orgulhoso de ser carazinhense e desta empresa ser nossa, nós não poderíamos de forma nenhuma, 
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prejudicar um projeto dessa envergadura, quero dizer ao Erlei, aos presentes a todos os vereadores, 
que este projeto tem a minha aprovação porque nós temos muito a agradecer a este empresário, que 
certamente este projeto trará muitos benefícios para carazinho, carazinho precisa ser sensível, 
precisa incentivar as coisas boas que acontecem, primeiro, mesmo estando em desacordo com o 
atual plano diretor, no próximo plano diretor que deverá ser aprovado em janeiro ou fevereiro, já 
passará para 80 metros, então não há problema algum em aprovar este projeto, parabéns Erlei, pela 
tua coragem, pela tua iniciativa, porque ser empreendedor hoje realmente é um ato corajoso e você 
esta sendo corajosos e esta tendo muito sucesso, parabéns a todos, quero dizer por ultimo senhor 
presidente, agradecer toda comunidade de São bento, que não poderia ser diferente, em todas as 
eleições que concorri, sempre fui o vereador mais votado fazendo a soma total de todos os demais 
vereadores, parece que é meu amigo Pedro que se encontra ali atrás, Pedro Ribas, que satisfação, 
um grande abraço, então aqui a minha terra, agradeço meus conterrâneos, que sempre me apoiaram 
e também está registrado nos anais da casa que sempre fui um defensor e um lutador não somente 
por São bento mas sim por todo interior porque sabemos que a produção agrícola é que desenvolve o 
nosso município, desenvolve a nossa industria, desenvolve o nosso comércio, provavelmente não vá 
vir mais me manifestar quero desejar a vocês um feliz natal, um prospero ano novo e certamente em 
2008 teremos muitas conquistas, um abraço a todos; muito obrigado; Presidente Vereador Vilson 
Paese; continua em discussão, antes que eu coloque em votação quero dizer Antonio Azir, que eu 
quero fazer minhas as tuas palavras, quando fala do Erlei, como empreendedor, e dizer também que 
a comissão de justiça e de ordem econômica, seis vereadores, que numa condição muito rápida, 
muito breve colocaram seus pareceres, mas dizer que a presidência da casa através do Vereador 
Vilson Paese, recebeu um projeto as três da tarde, e despachou, que se o presidente também não 
fizesse não iria a votação, então que se faça justiça a todos, alem da comissão, da presidência, dos 
demais vereadores, que nós estamos aqui, mas parabéns Marchetti, como empreendedor, continue 
investindo, carazinho merece, está em votação os seis projetos, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, os contrários que se manifestem, está aprovado os seis projetos por unanimidade, 
questão de ordem vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; eu gostaria de pedir vistas ao 
projeto P- 3719/274/07 de autoria da mesa diretora, para um melhor estudo, para votação na próxima 
reunião ordinária; Presidente Vereador Vilson Paese; eu coloco em discussão o pedido de vistas 
solicitado pelo Antonio Azir, Vereador Cláudio Santos; senhor presidente uma questão de ordem; 
Presidente vereador Vilson Paese; questão de ordem Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio 
Santos;  antes de começar essa reunião o Vereador Antonio Azir  se dirigiu até nós vereadores 
pedindo que votássemos com ele o pedido de vistas, nós aceitamos mas deixo registrado  de que a 
minha posição permanece a mesma  de ser favorável ao projeto; Presidente Vereador Vilson 
Paese;  o Vereador Antonio Azir  também solicitou o pedido de vistas para mim, e já coloco em 
votação o projeto na próxima reunião que será quarta feira, questão de ordem Vereador Jaime 
Fragoso ; Vereador Jaime Fragoso ; só para justificativa de voto, eu estou votando a favor do pedido 
de vistas, na próxima semana que irá a votação eu estarei votando a favor do projeto, que já tem a 
assinatura desse vereador então eu não vou voltar atrás; Presidente Vereador Vilson Paese ; não 
havendo mais vereador que queira se manifestar, está em votação o pedido de vistas, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão os contrários que se manifestem, está aprovado o pedido de 
vistas por seis a três, no comprometimento aos funcionários está sabendo até pelo autor do pedido 
de vistas este projeto entrará em discussão e votação na próxima reunião ordinária que será feita 
quarta-feira as 11:00 horas da manhã, passe o projeto com pedido de vistas para o Vereador Antonio 
Azir , solicito ao secretário que faça a leitura do autor e numero do projeto que será votado em 
destaque, Secretário Vereador Cláudio Santos; Projeto autoria Vereador Vilson Paese. Ementa: 
determina a catalogação e nomenclatura de todas as nascentes de águas existentes no município de 
carazinho. Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao vereador que faça a leitura do parecer da 
comissão de justiça e finanças; Secretario Vereador Cláudio Santos; Parecer: conforme parecer do 
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Igam, cabe ao prefeito na sua tarefa de administração e de execução dos servidores públicos, alterar 
as normas que afetam o serviço público, segundo a sua conveniência e oportunidade, respeitando 
regras constitucionais de direitos constituídos. A nomenclatura de fontes de água potável deve ser 
priorizada, mas tal ação depende da vontade do executivo. Somos pela inviabilidade do presente 
projeto de lei, que deve ser de iniciativa do poder executivo municipal. Vereador João Mafalda, 
membro e relator; Vereador Felipe Sálvia, presidente e Vereador Adroaldo de carli, membro; 
Presidente vereador Vilson Paese; antes de colocar em discussão quero dizer aos integrantes da 
comissão de justiça que sempre prima pela lisura dos projetos, sempre colocou dessa forma o 
Vereador Felipe Salvia e o vereador Adroaldo De Carli, que eles analisam a constitucionalidade do 
projeto, e também o Vereador João Mafalda mas nós aqui queremos agora nesse instante, 
entendemos o parecer, mas nós queremos até porque nós estamos insistindo pela importância desse 
projeto, que se derrube o parecer, que se vote o projeto, eu tenho certeza que os integrantes da 
comissão vão votar contra porque são os autores do parecer, mas eu tenho certeza também senhores 
vereadores, que depois na hora do projeto votarão a favor, esta em discussão o parecer da comissão 
de justiça e finanças, para discutir Vereador Antonio Azir, bancada do PTB; Vereador Antonio Azir; 
senhor presidente, senhores vereadores, nós respeitamos o parecer da comissão, que é um parecer 
técnico, e um parecer que também respeita o parecer do IGAM, mas no nosso entendimento o artigo 
30 da constituição federal, onde diz que é permitido legislar em questões de interesse municipal, 
deixa uma lacuna com certeza, para que a câmara municipal, tenha prerrogativas de legislar sobre 
esse tipo de causa, então mesmo com o parecer do Igam, e sabendo da importância que o próprio 
presidente, autor desse projeto nos colocava antes, peço aos companheiros que rejeitem o pedido, 
porque quem se achar prejudicado com um projeto deste porte, que entre com uma ação de 
inconstitucionalidade na justiça, e duvido que alguém vá ingressar, porque hoje nós temos o 
ministério público, nós temos IBAMA, está na moda e é um problema muito sério o meio ambiente, 
então eu lhe asseguro que o governo da base governista, que o município não ingressara com uma 
ação contra esse projeto, e duvido e são poucos os órgãos que podem ter legitimidade para ingressar 
contra a inconstitucionalidade, creio eu que poderemos aprovar esse projeto sem medo de errar, 
obrigado; Presidente vereador Vilson Paese; continua em discussão, não havendo mais vereador 
que queira discutir o parecer, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários que se manifestem, rejeitado o parecer da comissão de justiça e finanças, eu coloco agora 
em discussão o projeto, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade; 
realmente com a presa que eu tenho que esse projeto seja aprovado eu até solicito a pessoa que vai 
transcrever  a ata, vão fazer verbal vereador? Gostaria que os representantes da comissão de ordem 
econômica, já que nós não temos computadores aqui para fazer parecer, depois anexa,  como será 
votado hoje as contas do Aylton também, faremos da mesma forma o parecer do projeto do Vereador 
Vilson Paese, solicito aos integrantes da comissão de ordem econômica, Presidente Vereador Luiz 
Leite,  o seu voto, o seu parecer; Vereador Luiz Leite; senhor presidente e demais integrantes da 
comissão de ordem econômica e social, apesar de ser .argüido pelo instituto IGAM de assessorias 
legislativas, pela inconstitucionalidade desse projeto, atendendo a sua solicitação ao apoio do projeto, 
houve a derrubada do parecer de justiça e finanças, só que eu gostaria de deixar um alerta aos 
companheiros vereadores e salientar ao mesmo tempo pela envergadura desse projeto que vem de 
encontro a uma organização, digamos assim, até deste segmento, o meio ambiente que é a 
nomenclatura dos rios e nascentes, que não torne uma pratica os vereadores numa oportunidade já 
votamos um projeto de autoria na legislatura passada do Vereador Paulo Arsego, que foi argüida a 
inconstitucionalidade, então dessa forma gostaria de estar levando seu projeto pela 
constitucionalidade, contrariando o órgão que nos dá assessoria, só que eu gostaria que os demais 
integrantes da comissão de ordem econômica e social, que não se torne uma pratica, entendendo a 
importância desse projeto esse vereador vota favorável ao projeto; Vereador Josélio Guerra; com 
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certeza meu parecer é pela constitucionalidade do projeto, parecer favorável; Vereador Antonio Azir; 
comissão de ordem econômica e social tem como atribuição analisar o mérito  do projeto se ele é 
bom ou não, considero o projeto apto a ir a votação, meu voto é favorável; Presidente Vereador 
Vilson Paese; com o registro dos três integrantes da comissão de ordem econômica e social, que 
será redigido a posteriori, eu coloco em discussão o parecer, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovado por unanimidade registrado pelos três integrantes, esta em votação o projeto 
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; muito obrigado senhores vereadores, por entender a grandiosidade desse projeto; 
questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; justificativa de voto, nós da 
comissão de justiça nos baseamos na parte técnica, como existia um parecer contrário do IGAM 
dizendo que o projeto era inconstitucional, nós acatamos o parecer, com ode costume daquela casa, 
depois votamos favorável ao projeto, mas isso abre uma precedência perigosa, aquele poder, esse 
poder legislativo, existe um projeto do Vereador Jaime, tão importante como o do senhor, eu gostaria 
de pedir aos meus pares que nós votássemos esse projeto na quarta-feira, juntamente com o 
orçamento, se essa casa entender, nós podemos votar, é um projeto do Jaime é muito bom, eu tenho 
certeza que vocês lendo o projeto, analisando o projeto que também tem parecer inconstitucional do 
IGAM, eu gostaria que essa casa analisasse esse projeto, ao exemplo do seu projeto o projeto do 
vereador Jaime, obrigado;  Presidente Vereador Vilson Paese, dizer ao Vereador Felipe Sálvia , que 
nós já tínhamos abordado e entendíamos os parecer porque a comissão de justiça realmente tem que 
analisar e dar o parecer que consta nos pareceres jurídico, e nós entendemos o parecer da comissão, 
e tenho certeza Vereador Felipe Sálvia , que a câmara irá analisar com muito carinho o projeto do 
Jaime, porque eu acho que muitas vezes nós temos que analisar, nós sempre falamos isso, que a 
parte jurídica do IGAM tem dado uma contrariedade nos nossos projetos, e se a casa não faz isso 
que está fazendo hoje, o vereador vai estar aí só para dar nome de rua, e daí é muito difícil, vereador 
Cláudio Santos, por gentileza, gostaria que vossa excelência lesse o parecer dado pela comissão de 
justiça e finanças;  Secretário Vereador Cláudio Santos, fazer a leitura do parecer da comissão de 
justiça e finanças; Secretário Vereador Cláudio Santos; parecer da comissão de justiça e finanças 
da prestação de contas do ex-prefeito Ailton Magalhães,  parecer: após analise das contas do prefeito 
Municipal de Carazinho, correspondente  ao exercício de 2000, gestão do senhor Ailton Magalhães, 
somos favoráveis a aprovação das contas referentes a este exercício, em conformidade com o 
parecer do tribunal de contas do estado, solicitando ao plenário sua aprovação. Carazinho, 17 de 
dezembro de 2007. Vereador Adroaldo De Carli – secretário e relator, Vereador Felipe Sálvia – 
presidente e Vereador João Mafalda – membro ; Presidente Vereador Vilson Paese; está 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; estamos encerrando a reunião não antes de agradecer a 
comunidade de São Bento, todas as pessoas que compareceram aqui nessa reunião, No dia 11 de 
dezembro de 2007 – terça-feira – Às 19h e 30min – O Presidente Vilson Paese esteve na Igreja 
Nossa Senhora de Fátima, na solenidade de conclusão do 4º ciclo do Ensino fundamental das 
escolas municipais; No dia 12 de dezembro – quarta-feira – Às 19h e 30min – O Presidente Vilson 
Paese esteve na Igreja Nossa Senhora de Fátima, na solenidade de conclusão do 4º e 5º ciclos do 
Ensino Fundamental das escolas municipais; No dia 13 de dezembro – quinta-feira – Às 20:00 horas 
– O Presidente Vilson Paese representou a Câmara Municipal na Formatura de alunos de pequenas 
empresas; No dia 15 de dezembro – sábado – Ao meio-dia – O Presidente Vilson Paese esteve na 
sede da Associação dos Tricolores de Carazinho, na entrega de Certificados aos atletas do Grêmio, 
Mazaropi, China e Luiz Eduardo, nas comemorações dos 24 anos do Título Mundial do Grêmio Foot-
Ball Porto-alegrense; nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus declaro encerrada a 



 24 

presente reunião, convocando os vereadores para a  próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 
19/12/2007 na Câmara Municipal as 11:00 horas da manhã. 
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