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Ata da Reunião Ordinária do dia 05 de março de 2007.......Ata 11 
  
 

Presidente Vereador Vilson Paese; Havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus 
declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal do dia 05/03/07 e 
convido o Vereador João Mafalda, para proceder à leitura de um trecho da Bíblia, solicito que todos 
permaneçam em pé; Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em apreciação a Ata da reunião 
ordinária realizada no dia 26/02/2007, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por 
unanimidade, convido o senhor secretário para fazer a leitura do expediente da presente reunião; 
Secretário Vereador Paulo Silva; expediente da reunião ordinária para hoje dia 05/03/2007, Of. 
019/07 do Executivo Municipal, encaminha projeto de lei n° 010/07, o qual inclui metas nas leis n° 
6.256/06 – PPA – 2006/2009 e 6.450/06 – LDO/2007, para apreciação sob regime de urgência; Of. 
020/07 do Executivo Municipal, encaminha projeto de lei n° 011/07, o qual autoriza abertura de 
credito especial no orçamento de 2007, no valor de R$ 11.880,00, para apreciação sob regime de 
urgência; Of. 024/07 do Executivo Municipal, encaminha projeto de lei n° 015/07, o qual autoriza 
concessão de auxilio financeiro a associação de moradores do bairro vila nova, no valor de R$ 
1.928,57, para apreciação sob regime de urgência; Of. 025/07 do Executivo Municipal, encaminha 
projeto de lei n° 016/07, o qual declara situação de emergência, autoriza a contratação emergencial 
de dois professores para atuar com alunos portadores de deficiência auditiva, para apreciação sob 
regime de urgência; Of. 026/07 do Executivo Municipal, encaminha projeto de lei n° 017/07, o qual 
declara situação de emergência, autoriza a contratação emergencial de um fonoaudiólogo e abertura 
de credito especial no orçamento de 2007, no valor de R$ 18.110,00, para apreciação sob regime de 
urgência; Of. 027/07 do Executivo Municipal, encaminha emenda corretiva, que autoriza concessão 
de auxilio financeiro a diversas associações de bairros de carazinho, no valor de R$ 1.928,57, para 
cada associação; Of. 028/07 do Executivo Municipal, encaminha projeto de lei n° 018/07, o qual 
autoriza contratação emergencial de Servidores para a Fundação Educacional e Tecnológica de 
Carazinho – FUNDETEC, para apreciação sob regime de urgência; Of. 029/07 do Executivo 
Municipal, encaminha projeto de lei n° 019/07, o qual autoriza a concessão de auxilio financeiro a 
Escola de Futebol Caneco, no valor de R$ 3.000,00, para apreciação sob regime de urgência; Of. 
030/07 do Executivo Municipal, encaminha projeto de lei n° 020/07, o qual autoriza a concessão de 
direito real de uso de um imóvel a empresa LANDRIN Industria e comercio de inseticidas Ltda, para 
apreciação sob regime de urgência; Of. 032/07 do Executivo Municipal, encaminha projeto de lei n° 
021/07, o qual dispõe sobre o provimento de cargos públicos por pessoas deficientes, para 
apreciação sob regime de urgência; Of. 033/07 do Executivo Municipal, encaminha projeto de lei n° 
022/07, o qual altera a redação de clausulas da minuta, constante da lei municipal n° 6.509 de 
12/01/07, do convenio com HCC, para apreciação sob regime de urgência; Projeto de lei de autoria 
do vereador Felipe Sálvia, que institui a comenda empreendedor emérito; Projeto de lei de autoria do 
vereador Felipe Sálvia que institui a semana municipal de combate e prevenção a obesidade infantil, 
e dá outras providencias; Of. 005/07 da SMEC, convida para palestra durante o XIII Encontro de 
professores e funcionários da educação municipal; Of. 028/07 da Assembléia legislativa- Gabinete do 
deputado Frederico Antunes enviando exemplar de pronunciamento  de posse; Of. 08/07 do Centro 
Municipal de Educação  solicitando aos ;senhores vereadores atenção especial aos projetos de lei n° 
16 e 17; Convite do CMTG para solenidade de abertura da 2° semana da paz e 2° acampamento 
gaúcho da paz; Convite da UVERGS, para o 18° curso técnico de estudos jurídicos municipais a 
realizar-se de 14 a 16 de março em Porto Alegre; Comunicado do vereador Josélio guerra, 
informando que será o líder de bancada; Comunicado da comissão de economia e desenvolvimento 
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da Assembléia legislativa, informando novo presidente; Comunicado do Ministério da Educação, 
informando a liberação de Recursos Financeiros do Fundo Nacional; Presidente Vereador Vilson 
Paese; a seguir convido o senhor secretário para fazer a leitura das indicações dos srs. Vereadores; 
Secretário Vereador Paulo Silva; indicações apresentados pelos senhores vereadores para 
apreciação e deferimento do senhor presidente: 376/223/07, solicitando ao executivo que determine a 
Sec. de obras que faça a limpeza na passagem e nos trilhos próximo a CESA (Cotrijal), Vereador 
Vilson Paese; 377/224/07, solicita serviços de melhorias, como patrulhamento, cascalhamento e 
compactação no beco da Gonçalves Ledo, ao lado do nº 832, Vereador Antonio Azir; 378/225/07, 
solicita melhorias nos Bairros São Jorge e Bairro Passo D’Areia, Vereador Antonio Azir; 379/226/07, 
melhorias na estrada que liga São bento a Almirante Tamandaré, Vereador Antonio Azir; 380/227/07, 
solicitação de melhorias na rua Raul Pilla, Vereador Antonio Azir; 381/228/07, solicitando ao setor 
competente que seja realizado melhorias na rua Assis Chateaubriant, Vereador Paulo Silva; 
382/229/07, solicitando que seja efetuado o patrulhamento, cascalhamento, compactação e 
canalização da rua Germano Bernardo Genehr, Vereador Paulo Silva; 383/230/07, solicitando que 
seja feita à confecção de um abrigo de parada de ônibus na rua Diamantino Tombini esquina com 
Pernambuco, Vereador Paulo Silva; 384/231/07, sugerindo ao Executivo municipal a realização de 
estudos viabilizando a instalação no município de um banco de óculos, Vereador Jaime Fragoso; 
385/232/07, solicitando a secretaria de obras a realização de operação tapa buracos na rua Fernando 
Ferrari, Vereador Jaime Fragoso; 386/233/07, solicitando a secretaria de obras a realização de 
melhorias no calçamento da rua Coroados, Vereador Jaime Fragoso; 387/234/07, solicitando a 
secretaria de obras que realize operação tapa buracos na rua Anália Weber, Vereador Jaime 
Fragoso; 388/235/07, reiterando pedidos para que a secretaria de obras realize com urgência 
conserto de calçamento da rua Ceára esquina com Silva Jardim, Vereador Josélio Guerra; 
389/236/07, para que a secretaria de obras coloque um abrigo na parada de ônibus na esquina das 
ruas Diamantino Tombini com Pernambuco, Vereador Josélio Guerra; 390/237/07, para que a 
secretaria de obras realize operação tapa buracos na rua Nodário Teles de carvalho, Vereador 
Josélio Guerra; 391/238/07, reiterando o pedido realizado em março de 2006, para que o prefeito 
municipal estude inclusão na Lei Orgânica do município da proibição do nepotismo no que diz 
respeito aos cargos em comissão ou funções gratificadas do poder executivo não terem nenhum 
parentesco com os vereadores, Vereador Josélio Guerra; 392/239/07, solicita a secretaria de obras a 
colocação de três tubos da rua Germano B. Genher em frente a casa 173, Vereador Cláudio Santos; 
393/240/07, enviado oficio ao Senhor prefeito municipal para que determine a sec. de obras que 
execute trabalhos de: patrulhamento, cascalhamento e compactação na rua Travessa Ipiranga; 
reparos na pavimentação asfáltica da rua Antônio Pasim e demais ruas do bairro; patrulhamento, 
cascalhamento e compactação e posterior pavimentação da rua Ataxarxes de Brum; reparos no 
calçamento e limpeza das ruas Coroados e Charruas; reparos na rua Tupiniquins; limpeza na praça 
do bairro Sassi; patrulhamento, cascalhamento e compactação da rua Lucio de Brito; reparos no 
calçamento da rua Monte Alegre; colocação de meio fio na rua Dona Júlia, em frente ao numero 775; 
reparos com urgência nas ruas do bairro Brandina, Vereador Luiz Leite; 394/241/07, solicitando que 
sejam efetuados reparos no trecho de calçamento da rua João Eduardo Kraemer, Vereador João 
Mafalda; 395/242/07, solicitando que seja executada melhorias no trecho de calçamento da rua 
Senador Salgado Filho, Vereador João Mafalda; 396/243/07, solicita ao executivo municipal que 
determine a Sec. de obras que execute trabalhos de: conserto de asfalto entre as ruas Ceara e 
Osvaldo Cruz e Goiás e conserto do calçamento entre as ruas Goiás e Mercedes Luz; reparos no 
calçamento na rua 13 de maio, principalmente no trecho que fica aos fundos das piscinas do clube 
Comercial; na rua Cassal Martins Brum, ratificando a solicitação para que sejam realizados reparos 
no asfalto; na rua Marcílio Dias, conserto do calçamento; na rua Henrique Theodoro Schutz, reparos 
urgentes no asfalto e conclusão do mesmo até o final desta rua; no Distrito de Pinheiro Marcado, 
ratificando a solicitação para que realize a conclusão do calçamento nas ruas restantes, Vereador 
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Vilson Paese; 397/244/07, reiterando o pedido para que a secretaria de obras realize com urgência 
trabalhos de melhorias no calçamento da rua Ermínias Tombini, Vereador Josélio Guerra; 
398/245/07, solicita para que a secretaria de obras realize melhorias no asfalto e tapa buracos em 
toda a extensão da Avenida Pátria, Vereador Adroaldo De Carli; 399/246/07, solicita para que a 
secretaria de obras realize trabalho de limpeza da praça do bairro na rua Otto Albino Guerardht, 
Vereador Adroaldo De Carli; 400/247/07, solicita para o executivo municipal notifique o proprietário do 
terreno localizado na rua Bento Gonçalves, ao lado da justiça do trabalho; Vereador Adroaldo De 
Carli; 401/248/07, solicita para que a secretaria de obras realize visita na rua Braulino P. Lopes, 
Bairro Sommer, nº 145 para que sejam tomadas providências sobre o conserto do bueiro existente no 
local, Vereador Adroaldo De Carli; 402/249/07, solicita para eu a secretária de obras realize visita na 
rua Otto Albino Guerardht, bairro Sommer, nº 371 para que sejam tomadas providencias sobre a 
troca do bueiro que existe no local, Vereador Adroaldo De Carli; Presidente Vereador Vilson Paese; 
senhor secretário para a leitura dos requerimentos; Secretário Vereador Paulo Silva; 403/063/07, 
que seja oficiado a Empresa Brasiltelecom, solicitando a instalação de telefones públicos no Bairro 
são Lucas, Vereador Vilson Paese; 404/064/07, que seja oficiado ao Senhor Deolindo Capitânio, 
diretor da empresa Glória de Transportes Coletivos, solicitação para: disponibilizar mais um horário 
de transporte coletivo para o bairro no período da manhã e mais um no período da tarde; 
disponibilizar transporte coletivo em finais de semana e feriados para o bairro, Vereador Vilson 
Paese; 405/065/07, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE 
INFORMAÇÕES: 1 – Quantas vezes a Eletrocar foi multada desde que assumiu a atual 
administração? 2 – Além do número de multas informar: a – valor de cada multa lavrada. Data da 
lavratura da multa; b – Órgão ou instituição que multou a empresa; c – Motivo da multa; 3 – Quanto, 
no total, a Eletrocar pagou de multas desde que a atual administração assumiu? 4 – Se alguma multa 
foi parcelada e em quantas vezes foi feito o parcelamento? 5 – Informar ainda, se a Eletrocar 
conseguiu a remissão de alguma divida através de defesa judicial ou ajuda política. 6– Quais as 
providências tomadas para evitar a reincidência de multas?,Vereador Felipe Sálvia; 406/066/07 seja 
enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal com o seguinte Pedido de Informações: 1 – Qual a razão 
do Distrito Industrial Iron Albuquerque encontrar-se na lamentável situação, com matagal tomando 
conta dos espaços que seriam destinados às indústrias? 2 – Como o Executivo pretende atrair 
indústrias para Carazinho deixando o referido distrito industrial na lamentável situação em que se 
encontra? 3 – Quais as ações reais que o Executivo está implementando para atrair indústrias e 
investimentos para Carazinho? 4 – Quantas industrias se instalaram no referido distrito nos últimos 
doze meses?, Vereador Felipe Sálvia; 407/067/07, seja enviado oficio ao DAER – Passo Fundo, ao 
Coordenador Engº Senhor Evely Simas solicitando limpeza nos acostamentos da RS que liga 
carazinho a Não-Me-Toque, Vereador Jaime Fragoso; 408/068/07, enviado oficio a ALL –América 
Latina Logística, na pessoa do Senhor Clodoir Ritter, supervisor de operações, solicitando limpeza 
das margens dos trilhos que passam no perímetro urbano de nosso município, principalmente no 
trecho próximo a rua Silva Jardim, Vereador Jaime Fragoso; 409/069/07, oficiado votos de pesar a 
família da Senhora Altamira Soares Severo, pelo seu falecimento ocorrido no dia 04/03/07, Vereador 
Vilson Paese; 410/070/07, oficiado aos familiares votos de profundo pesar, pela perda irreparável da 
senhora Cladir Pasqualeto Casirighi, Vereador Vilson Paese; 411/071/07, que seja confeccionado 
uma placa de reconhecimento ao Colégio La Salle pela passagem de seus 70 anos, comemorando-
se no dia 07/03/2007, Vereador Adroaldo De Carli; 412/072/07, enviado oficio com os mais sinceros 
votos de profundo pesar aos familiares da |Sra. Ernestina Mazzutti, pelo seu falecimento ocorrido no 
dia 28/02/07, Vereador Adroaldo De Carli; 413/073/07, enviado oficio a Direção da Empresa Glória de 
Transportes Coletivos Urbanos no sentido de que a mesma viabilize a prorrogação do horário do 
último coletivo noturno que sai de alguns bairros, Vereador Cláudio Santos; Presidente Vereador 
Vilson Paese; senhor secretário para a leitura das moções; Secretário Vereador Paulo Silva; 
moções: 414/044/07, enviado oficio parabenizando a empresária Silvia Rhöither que assinou a 
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coleção de biquínis que vestiu as candidatas do Concurso Estadual Garota Verão 2007, Vereador 
Cláudio Santos; 415/045/07, enviado oficio parabenizando a Comissão organizadora da 8ª edição da 
Expodireto Cotrijal 2007, Vereador Adroaldo De Carli; 416/046/07, enviado oficio parabenizando a 
Posse da nova diretoria do SIDICAR – sindicato das empresas de transporte de Carazinho e Região, 
Vereador Adroaldo De Carli; 417/047/07, enviado oficio parabenizando todos integrantes da Diretoria 
do SEST – serviço social do transportes e o SENAT – serviço nacional de aprendizagem do 
transporte, pelo inicio de suas atividades no posto de atendimento ao trabalhador do transporte na 
estrada de Carazinho no mês de fevereiro, Vereador Adroaldo De Carli; 418/048/07, enviado oficio 
parabenizando o SENAC, na pessoa da Senhora Diretora da unidade Carazinho, Luciana Soares 
Meyer, pela comemoração aos três anos de atividades na unidade de Carazinho, Vereador Adroaldo 
De Carli; 419/049/07, enviado oficio parabenizando o Colégio La Salle pela passagem de seus 70 
anos atuando em nossa cidade, Vereador Adroaldo De Carli; Presidente Vereador Vilson Paese; 
queremos registrar a presença do nosso amigo Silveira, do Ademar, funcionário da prefeitura, 
também do Luiz Sandri, suplente de vereador, vereador que já assumiu nessa legislatura, ao Gilmar 
da rádio Gazeta, Tio Pisca da rádio comunitária, Simone, Jornal Integração, a todas as senhoras que 
estão presentes nessa seção que bom que compareceram, voltem sempre, ao nosso amigo, também 
presente, ao vereador Jota, suplente também de vereador, e não faremos acho, Ademar, já saudei o 
Ademar, não faremos o intervalo porque está na hora agora de começarmos já, só solicito aos 
vereadores para se querem suprimir ou se faremos o intervalo até porque tamos adiantados do 
horário já; Vereador Luiz Leite; questão de ordem senhor presidente; Presidente Vereador Vilson 
Paese; questão de ordem Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite; eu pediria para que fosse 
suprimido o intervalo regimental, passando de imediato então para o grande expediente; Presidente 
Vereador Vilson Paese; solicito as bancadas se estão de acordo? OK? Está suprimido então o 
intervalo regimental e passamos de imediato então ao grande expediente que será transmitido pela 
rádio Gazeta, porque estão, to querendo até saudar, não tá sendo transmitido? Claro que tá sendo 
transmitido, vai, o grande expediente vai ser transmitido pela rádio Gazeta, queremos também saudar 
a todos os amigos, que em casa, nos seus lares, assistem a reunião ordinária da Câmara de 
Vereadores do dia 05/03, primeiro vereador a se pronunciar, vereador da bancada do PSDB, 
Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, colegas vereadores, 
representantes da imprensa, pessoas que participam da reunião do legislativo, ouvintes da rádio 
Gazeta, mas uma vez senhor presidente parabenizando essa casa por a partir de hoje então, fazer a 
transmissão do grande expediente através da rádio Gazeta pra que dessa forma os colegas 
vereadores poderem levar ao conhecimento da comunidade, aqueles que habitualmente estavam 
acostumado a ouvir, voltarem novamente a ouvir as transmissões, para que cada vereador possa 
falar aquilo que está fazendo à comunidade de Carazinho, nós gostaríamos Senhor Presidente 
primeiro de parabenizar o ocorrido hoje à tarde na pessoa de Vossa excelência que é o presidente 
dessa casa e também na pessoa do Vereador Felipe Sálvia, presidente da Comissão de segurança 
da casa, por essa Audiência Publica que tomou a tarde toda no dia de hoje e temos a certeza, 
colegas vereadores e ouvintes da Rádio Gazeta, de que se tivéssemos ainda mais tempo pra 
conversar, mais coisas ainda seriam colocadas no que diz respeito à segurança, porque tem várias 
áreas à segurança e algumas somente foram debatidas, até as próprias colocações do Jair que 
também volta a essa casa hoje à noite, com relação à segurança no trânsito, então a segurança 
abrange muitos pontos, mas vários deles deu pra ser debatido hoje à tarde, pelo menos sentiu-se 
que, Brigada Militar, Policia Civil, Promotoria Pública, Câmara de vereadores, Executivo, Presidentes 
de associações, comunidade em geral, entidades aqui representadas também tem o mesmo 
pensamento que se tem que buscar, se não solução imediata pelo menos trabalhar em cima de 
alternativas pra que possamos diminuir o numero do índice de violência que existe em nosso, em 
nosso município, então parabéns Vereador Felipe Sálvia, por essa Audiência Pública, de parabéns 
está a casa por trazer essas pessoas até essa Audiência, nós entramos senhor presidente com vários 
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trabalhos nesta noite de hoje, mas antes deles nós gostaríamos de salientar que talvez tenha sido 
pela 3ª ou 4ª vez seguida que nós entramos com um requerimento à Empresa Glória, só porque eu 
acho que não tem porque dá explicação mas nós não temos recebido nenhuma informação da 
empresa com referencia a esses requerimentos que nós estamos enviando a empresa e a gente 
acaba não sabendo de fizeram, se não fizeram, nós gostaríamos de inclusive conversar com o 
representante pra ver se respondem se foi feito se não foi feito, se vão tomar alguma atitude ou não, 
hoje nós estamos entrando com outro requerimento à Empresa, porque recebemos vários, várias 
pessoas solicitando principalmente aos que moram em bairros pra que seja, se estenda um pouco 
mais na parte noturna, os coletivos urbanos principalmente que vão para os bairros de Carazinho, 
tem vários alunos que vem da Universidade de passo Fundo a noite chegam por volta de 11:00 h da 
noite pouco antes e não tem mais ônibus porque o último passa antes das 11 pra ir pros bairros, 
então se a empresa pudesse de repente atrasar alguns minutos a mais pra que possa de repente sair 
na ultima volta as 23:30 poderia levar várias pessoas que estão indo a pé pras suas residências por 
não ter mais coletivo neste horário, até porque é falou-se tanto em segurança, eu até me pronunciei 
antes sobre segurança, também trata-se de segurança, tem muita gente que sai do centro da cidade 
vai até a vila Rica, vai até a vila Medianeira a pé porque não tem mais coletivo e não tem veiculo 
próprio pra levar, então nos preocupa também e quem sabe a empresa Glória possa através da 
extensão do horário do coletivo urbano noturno levar essas pessoas pelo menos até as proximidades 
de suas casas, também senhor presidente, fizemos uma moção e entendemos que seja relevante 
essa moção, parabenizando a empresária de Carazinho a empresária Silvia Rhöiter, exatamente por 
ter oferecido a esse evento Garota Verão que é de nível estadual, todos os biquínis que as 
candidatas usaram, é uma empresa de carazinho que esta sendo destaque lá fora há um bom tempo 
e acho que nós temos que, quando se reclama e acho que se reclama com razão da não instalação 
de empresas em Carazinho, aquelas que estão em Carazinho, que estão dando conta do recado, 
acredito eu que devam também ser louvadas, então gostaria de parabenizar a Silvia Rhöiter por essa 
iniciativa e também senhor presidente, já que está finalizando meu tempo, parabenizar o Conselho 
Social Da Eletrocar que estará fazendo através desse Conselho a entrega de cinco cadeira de roda 
da linha Top Sport a cinco deficientes que jogam basquete em Carazinho e que precisavam de 
cadeiras específicas pra aquilo, e através do Conselho Social Da Eletrocar vai ser feito então a 
entrega dessas cinco cadeiras a cinco deficientes que vão poder através dessas cadeiras ter uma 
melhor prática de basquete aqui em Carazinho, sabemos de que tem várias pessoas envolvidas 
nesse projeto e gostaria então de parabenizar o Conselho Social da Eletrocar por essa iniciativa, e 
sabemos também senhor Presidente que várias solicitações de interesse social tem chegado até o 
Conselho Social da Eletrocar e tem sido atendidas essas solicitações, nós ficamos felizes porque 
sabemos que há muita gente precisando e através desse conselho social às pessoas tão podendo ter 
êxito nas suas solicitações, a exemplo disso essas cinco cadeiras pra que possam esses deficientes 
jogar basquete com essas cadeiras especiais, gostaria senhor presidente de agradecer a 
oportunidade e agradecer também aos ouvintes da rádio Gazeta seriam essas as nossas colocações, 
muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; próximo vereador para usar da palavra 
vereador da bancada do PDT Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite; senhor presidente, senhores 
vereadores, servidores da casa, imprensa escrita e falada que se encontra nesse momento, nossos 
suplentes de vereadores, demais autoridades lideranças da nossa comunidade que se encontram no 
plenário, até andava com saudade, Senhor presidente, de usar essa tribuna, para poder levar ao 
conhecimento de nossa comunidade algumas reivindicações que reiteradamente esse vereador vem 
fazendo nesta casa, mas parece-me que há poucos dias quando eu falei que a oposição deveria ser 
olhada com outros olhos pelas administrações públicas, não só de Carazinho, mas do estado desse 
país afora, teve pessoas que estranharam essa colocação, eu reitero porque eu acredito que a 
oposição ela é os olhos da administração publica, porque através dela eles vão tendo conhecimento 
dos problemas que existem em nossa comunidade, somando-se logicamente, à bancada da situação, 
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aos vereadores que dão....ao governo, eles também tem seus trabalhos em nossa comunidade, mas 
são cobrados pelos administradores, principalmente pelos prefeitos, como você sendo vereador de 
situação tu tá me deixando de calças curtas mediante teu trabalho, então nós vereadores tanto 
situação quanto oposição, costumamos apresentar bons trabalhos, porque saímos nas nossas 
visitações nos bairros, entidades e buscamos ser uma pequena peça para intermediar as solicitações 
que por elas nos são feitas, mas eu quero comentar, podem ver são várias indicações que esse 
vereador entra a cada reunião ordinária nesta casa, mas parece-me que somos olhados diferente, 
Vereador Felipe Sálvia, não nos dão a mínima importância, e é bom que a comunidade saiba, o qual 
eu quero nesse momento mandar um grande abraço, a comunidade de Carazinho, aos ouvintes da 
rádio Gazeta que estão nos escutando, saiba que existe gente muito malandra, principalmente com 
respeito a Sec. de obras, aonde foge de suas funções muitas vezes e tentam jogar a culpa de sua 
incapacidade, irresponsabilidade nos ombros dos vereadores, isso é muito fácil fazer isso, porque 
eles têm um contato ainda mais direto com o povo, com o publico do que nós, porque eles estão 
executando as obras, aquelas que eles querem fazer, chegaram ao ponto de dizer que esse vereador 
e o Vereador Felipe Sálvia era contra, completamente contra a reparação das ruas do nosso 
município, jamais, ouvintes da rádio Gazeta, comunidade Carazinhense, nós seriamos contra as 
obras do nosso município, reparação de ruas, colocação de bueiros, jamais, iluminação pública, 
jamais, o que nós tentamos fazer, conjuntamente, esse vereador e o Vereador Felipe Sálvia foi coibir 
o uso da máquina pública para empresas particulares que tinham amplas condições de contratar 
empresas desse setor e investir em máquinas pesadas, de investir em qualificação de mão de obra, 
de investir em dando emprego para os operadores dessas máquinas para execução desses trabalhos 
para a iniciativa privada, para aqueles que tem condições de pagar, e mesmo assim se entrar um 
projeto nesta casa, enviado pelo executivo municipal, que empresa tal precisa nivelar um terreno, 
tenham a certeza que esse vereador e Vereador Felipe Sálvia votarão favorável, votaremos favorável 
a esse projeto, porque nós queremos também o desenvolvimento de nossa cidade, agora dizer às 
pessoas que não fazem obras porque os vereadores não querem, isso aí é muita falta de argumento, 
de capacidade, de jogo de cintura, de honestidade com a nossa comunidade, então gente, há poucos 
dias vi uma manifestação no Bairro Dileta, cerca de 60, 70 pessoas, pela TV Pampa, questão de uns 
15 dias atrás, mostrando pra comunidade o que é um Bairro perseguido pela Administração pública 
de nossa cidade, se quer uma rua foi feita naquele bairro, deixaram acabar um asfalto que tem lá, se 
era de boa qualidade ou não, não interessa, foi feito e a comunidade estava contente, hoje a 
buraqueira tomou conta, foi feito manifesto e até agora nada foi feito, então não posso estar contente 
com a Administração que marcam na paleta as pessoas que saem levantar os problemas de nossa 
comunidade e levam para conhecimento dela para que as obras sejam feitas, isso é uma 
administração incompetente, uma administração que esta administrando pra meia dúzia, que não 
esta olhando o problema da coletividade de Carazinho, uma administração que está voltada aos seus 
interesses políticos, e não aos interesses da nossa comunidade, aos interesses sociais de nossa 
comunidade, desta forma senhor presidente, as coisas não dão certo, e não pode andar mesmo, 
quando se administra pra meia dúzia, sendo que 60 mil pessoas moram nesse município, e merecem, 
sem duvida nenhuma, toda a atenção, não só do executivo mas também do legislativo que tem dado 
a maior contribuição possível e prova de que esta aqui trabalhando pela nossa comunidade, muito 
obrigado senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; queremos saudar também o nosso 
amigo Jair, que já participou da reunião hoje à tarde da Audiência Pública, está presente novamente, 
registramos e agradecemos a tua presença Jair, e convidamos de imediato o Vereador Felipe Sálvia 
para que faça uso da palavra na tribuna; Vereador Felipe Sálvia; Senhor presidente, senhores 
vereadores, imprensa, pessoas da rádio Gazeta, Gilmar Machado, Tio Pisca da rádio Comunitária, 
Simone Ramos, Jornal Correio do Povo, Jornal Integração, Jair, Ademar, Cartório eleitoral, seu 
Silveira, pessoas que assistem a reunião na casa do povo na noite de hoje, hoje à tarde tivemos uma 
reunião, uma Audiência Pública promovida pela Comissão de segurança, vereador Jaime, Vereador 
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Antonio Azir, fazem parte, que foi pra mim foi um sucesso, foi o começo de uma discussão onde o 
empresariado nos cobrava, aquele empresário, aquele comerciante que dá emprego, que paga 
impostos, que mantém a sua loja, o seu comércio a muito custo aberto e quando chega pela manhã 
ou na noite, na madrugada, ele é chamado porque tinha sua loja arrombada, e nós da Comissão de 
segurança e mais os vereadores, fizemos essa audiência hoje à tarde, Senhor presidente, e pra mim 
foi um começo, porque nós homens públicos temos que cobrar das autoridades, da policia civil, 
brigada militar, mas também temos que dar sugestões de como acabar com o crime e tiveram várias 
sugestões na tarde de hoje e foi interessante essa reunião porque nós temos que ajudar e vamos 
ajudar, a Comissão de Segurança já vai agendar para a próxima semana, presidente, uma reunião 
com o secretário de segurança do nosso partido do PDT o Enio Bacci, uma agenda pedindo mais 
efetivo para a policia civil, mais efetivo para a brigada militar, porque pra nós, eu sempre digo e tenho 
dito, pra mim não me interessa se ali em São Paulo, Rio tá acontecendo crime tá acontecendo 
bandalheira, tá acontecendo tudo que é tipo de crime, ali em Alvorada, Porto Alegre...pra mim me 
interessa a minha cidade, a cidade onde eu vivo, aqui que nós temos que acaba com o crime, e 
temos que trabalhar e ajudar as autoridades para nós acabar com essas quebradeiras de vidraça, 
acaba com a droga, que eu sei que é muito difícil, mas nós temos que, como homens públicos, lutar 
por isso, falava o meu colega Luiz Leite aqui sobre a situação nas obras, eu há tempo venho 
cobrando, venho lutando é um governo que até agora não diz porque veio, esse prefeito que tá aí 
ficou dois tempos, dois anos, no tempo do Iron, o Iron faleceu ele ficou dois anos, tá dois anos já, há 
três anos no governo e até agora não fez nada, o que se vê é um matagal, matagal pela cidade 
inteira é buraqueira pela cidade inteira, nós estivemos aqui semana passada, onde eu presidi a 
reunião porque o Paese tava viajando, cinco ou seis Bairros aqui e dava pena daquela população 
reclamando de esgoto de céu aberto, reclamando que não tem estrada, que não tem rua, que não 
tem nada dizia uma senhora que não conhece ninguém da Assistência Social, então pasmem 
senhores vereadores, ouvintes da rádio Gazeta, que não...os vereadores da oposição tão ai pra 
ajudar, nós quando questionamos e indicamos os problemas da nossa comunidade é pro prefeito 
ajuda a fazer, mais as coisas são muito demoradas, eu me recordo Vereador Antonio Azir, que o 
senhor na época secretário de obras, fez vários campos de futebol de areia pelos bairros da nossa 
cidade, hoje à tarde passei pela Princesa, ali na frente do colégio Eduardo Graeff, um abandono total, 
não existe nem mais areia, nem mais tela, Vila Nova, na frente do bar do Tonho, não existe mais 
nada, é um abandono na área do esporte quase que total, e a gente tem que falar aqui, a gente tem 
que falar, o vereador é eleito pra isso, pra fala, pra vê se o prefeito faz alguma coisa, já são dois 
anos, os funcionários que tá penando sem aumento, que não aumenta pro funcionalismo, prometeu 
14% de aumento, não deu nada, e isso vem acontecendo, quis fazer uma reforma que travo, uma 
reforma administrativa que travo porque essa Câmara viu que o projeto era inconstitucional, fez uma 
reforma sem licitação, tinha que licita, não licito, e por causo disso hoje à tarde eu e o Vereador Luiz 
Leite ingressamos com uma averiguação, uma denuncia de averiguação no Ministério Público, pra 
averigua, não se pode o prefeito contrata qualquer empresa sem licitação, não pode, R$ 75.000,00 
reais, quando na verdade nós tinha uma ULBRA, nós tinha uma UPF aqui pra faze essa reforma no 
mole, mas fez a reforma, também fez esses pórtico que tão ai, que todo mundo dá um apelido pra 
essas coisa que tão na entrada aí, custo um dinheirão, na época até o juiz pediu pra não fazer, a 
justiça pediu pra não fazer, pra comprar remédio que não tinha remédio no posto de saúde e eu sei 
que teimo em fazer e até agora não terminou, e eu não sei porque que não terminou, eu gostaria de 
saber porque que não terminou, então isso nos entristece muito como vereadores, como homens 
públicos, de vê a situação que tá essa cidade, nossa cidade tá mal, ta muito mal, há tempo que eu 
venho reclamando de um buraco que tem na frente da UPF, um buraco que ta 6 mês que ta lá, eu 
venho reclamando também de 10 monte de terra que tem na frente da escola Pólo, as criança tem 
que caminha no meio da rua, não tem passeio público, e nada é feito, nada é feito e eu espero, só pra 
termina, eu espero que Deus ilumine a cabeça do prefeito para que ele faça alguma coisa, porque do 
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jeito que tá não dá pra continuar; Presidente Vereador Vilson Paese; após ouvir o pronunciamento 
do Vereador Felipe Sálvia eu solicito ao mesmo que é vice dessa casa para que assuma os trabalhos 
da mesa, para que esse vereador possa se pronuncia; Presidente em exercício Vereador Felipe 
Sálvia; com a palavra vereador Paese; Vereador Vilson Paese; senhor presidente, senhores 
vereadores, ouvintes da rádio Gazeta, imprensa aqui já registrada, Vereador Luiz Sandri, meu 
querido professor Léo, a todos os amigos presentes nessa sessão e os ouvintes de casa, esta casa 
hoje teve uma das Audiência Pública mais importante que eu participei, até pouco tempo atrás você 
que está nos ouvindo sabia que a preocupação de qualquer cidadão era sobre educação e sobre a 
saúde, hoje o que mais está preocupando é a segurança da nossa família e ouvimos hoje as 
autoridades, presente estava três promotores públicos, estava o comandante da Brigada Militar, três 
delegado de policia, presidente do CONSEPO, todos os seguimentos importantes de nossa 
sociedade, e chegamos no final com uma pauta definida mas pelo que nós ouvimos realmente, 
embora todos tenham boa vontade de resolver o problema o que trava é a legislação, a legislação é a 
lei que ai está, a constituição de 88, e foi falado hoje que foi tão pouco tempo atrás, promulgada pela 
Câmara dos Deputados e sancionada pelo Presidente na ocasião, deu muito direito e poucos 
deveres, e hoje a sociedade tá ai, padecendo, chegou alguém dizer que, como existe e nós todos 
acompanhamos, a grande corrupção desse país, que eu acho que é o mal da sociedade, quando os 
político roubam, desviam o dinheiro do povo, vai faltar na educação, vai faltar na segurança, vai faltar 
na habitação,e aí chegaram a dizer: se lá em cima esta todo mundo solto, porque prende o pequeno 
aqui em Carazinho? Imaginem que nós tamo chegando num momento de que a pessoa que é 
honesta, e tem que ser todos honestos porque é um dever de cada um, isso aí não é vantagem, você 
tem que ser honesto por dever, nós vamos hoje nos questionar, vale a pena? Vale sempre a pena 
você ser honesto, e defender o dinheiro do povo, mas eu acredito que essa Audiência Publica 
realmente colocou a situação de Carazinho, que Carazinho não foge a regra do cenário nacional, mas 
eu lembro dessa cidade, que eu aportei aqui em 73, e morava na esquina da praça, não tinha roubo, 
não tinha crimes como existe hoje, então ta aumentando muito a criminalidade e a sociedade tá ai de 
mãos atadas e tá sofrendo, a família esta coagida, as pessoas tem medo de sair de casa, quem tem 
residência não pode sair de casa sem deixar alguém cuidando, alarme, cachorro, segurança, 
realmente é um problema social, e eu acho que nós temos que resolver isso e só pode resolver, só 
será resolvido isso com uma legislação cobrando, pessoa que está a margem da lei, tem que ser 
tratada com a lei, aos de bem o favor da lei, aos do mal o rigor da lei, e hoje nos parece que isso está 
sendo colocado ao contrário, mas Senhor presidente, nós nessa casa hoje entramos também com 
vários trabalhos, e uma das nossas indicações é a Silva Jardim, a Silva Jardim hoje, da Ceára até o 
jornal Correio do Povo, você pega um trecho da Ceára que é asfaltado, mas o asfalto já está em 
condições terríveis, e os caminhões que aí cruzam pra levar o produto porque não tem condições de 
subir a Ceara pra sair na Avenida porque não é permitido, ele tem que ir costeando a avenida e 
seguindo os trilhos, principalmente pra quem leva o produto lá no ROSS, tão tendo problema e 
seguidamente com pneus, com eixos dos caminhões e hoje várias pessoas falaram comigo lá no 
posto Cavol, então solicitamos que haja um reparo nesse trecho asfaltado, também na parte que não 
é pavimentada, não tem paralelepípedo, não tem asfalto, que seja ensaibrado, e aonde tem 
calçamento que seja corrigido o calçamento para que as pessoas possam escoar o nosso produto, 
solicitei também senhor presidente, tenho tempo ainda porque tenho mais que um minuto, para que 
Pinheiro Marcado, o nosso Distrito de Pinheiro Marcado, seja feito lá ainda neste ano, como há uma 
promessa do próprio executivo e desse vereador que vem acompanhando Pinheiro Marcado sempre, 
para que seja calçadas todas as ruas daquele bairro, pra aquele povo não permanecer mais quando 
chove no barro e quando tá seco no pó, também estivemos senhor presidente, em Capão Alto sexta-
feira pela parte da tarde, falando com os moradores lá, conversando, analisando, vendo o poço 
artesiano já concluído há muito tempo para que haja canalização que a Câmara aqui tá dando 
dinheiro para nós canalizarmos e vamos acompanhar aquela obra e aí eu solicito o acompanhamento 
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de todos os vereadores pra que aquele povo, 23 famílias, tenham realmente água de boa qualidade e 
que receba água em suas casas, muito obrigado; Presidente em exercício Vereador Felipe Sálvia; 
a palavra agora ao Vereador Paulo Silva, devolvo os trabalhos ao presidente Paese; Vereador Paulo 
Silva; senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentá-los a todos, a imprensa, Simone 
Jornal Integração, ao Tio Pisca rádio Comunitária, ao Gilmar da rádio Gazeta e demais pessoas aqui 
já anteriormente denominadas, o dia de hoje como bem colocou o Vereador Vilson Paese, não pude 
me fazer presente por problemas particulares, mas eu tinha certeza que em boas mãos estaria essa 
Audiência Pública, um dos assuntos Vereador Felipe Sálvia, que tem tornado-se hoje o principal 
problema que é a questão de segurança em nossa cidade, o que na verdade nós encontramos no dia 
a dia, sem sombra de dúvida, é a questão mais importante, é a atuação dos setores de segurança, eu 
não concordo jamais com algumas colocações da própria governadora fazer com que a brigada 
militar num comando rápido abordem somente veículos automotores, neste exato momento, 
aproveitando as ondas amigas da rádio Gazeta, você poderá ta sendo assaltado, a rua casa poderá 
ser arrombada, o que tem que fazer é o diferencial, vereador Paese, e esse diferencial é a presença 
maciça do policial, mas aí nos deparamos com vários problemas, desde a questão pessoal, 
contingência, a questão financeira, e assim sucessivamente, este é o grande ponto, e um dos 
maiores ainda é que nós temos levantamento Vereador Felipe, Gilmar Machado me passou semana 
passada, 98% dos casos de assalto à mão armada, assalto, roubo em casa é de menores, é um 
numero bastante alarmante, e muitas vezes o próprio delegado, o próprio judiciário, a investigação, 
depara-se com a lei, e na proteção da lei favorece-o, principalmente esses ato ilícito que vem 
acontecendo, isso é alarmante, então eu não concordo que a brigada militar dia após dia faça esse 
tipo de trabalho que é fiscalizando veiculo, etc, etc, enquanto os bairros estão desprotegidos, 
passamos agora praticamente 20 dias, dois brutais assassinatos em Carazinho, dois brutais 
assassinatos, tem empresas, por exemplo, hoje, que já não suportam mais, só uma empresa foi 
assaltada mais de 20 vezes, mais de 20 vezes, que é as agências lotéricas, isso pra nós, diante da 
nossa responsabilidade, como disse o vereador Paese, que ainda a obrigação, o dever do cidadão de 
bem é realmente ser o que? Honesto, é quando nos deparamos com aquele trem de alegria em 
Brasília, ficamos envergonhados, mas nós temos que fazer a nossa parte, parabéns a essa casa, 
parabéns Vereador Felipe Sálvia na condição de Presidente da Comissão de Justiça, quem ganha é 
a comunidade, isso é importante, trazer o judiciário, trazer a brigada, trazer a policia civil, trazer essas 
autoridades competentes no assunto que tem o poder é claro limitado de fazer as coisas, e fazer 
acontecer, não podemos prender, mas vãos espantar, é vergonhoso a gente dizer isso, então 
lamentavelmente Carazinho desponta como a cidade com números bastante alarmantes na questão 
da segurança, basta verificar todos os dias lá, os boletins de ocorrência, fora os casos que as 
pessoas não querem nem sequer, nem sequer registrar, como aconteceu na semana passada, na 
semana passada no bairro Ouro Preto aconteceu um incrível dos incríveis, inacreditável, arrombaram 
a casa do cidadão, limparam a casa, levaram todos os móveis, talvez esse cidadão esta me ouvindo 
agora, sabendo quem é que roubou, que é que pegou, e não foi feito praticamente nada, porque? 
Existe algum furo, alguma questão na lei, e que a lei na verdade, eu não diria a palavra Vereador 
Felipe Sálvia, favorece, nem beneficia, mas acalanta e nessa questão toda vai fazendo se repetir 
fatos e atos dessa forma, então isso é lamentável, e medidas têm que ser tomadas rápidas, concordo 
plenamente com o Governador do Rio de Janeiro, Sergio Cabral que diz o seguinte: cada estado tem 
que fazer o diferencial no setor de segurança, nem toda doença o mesmo medicamento serve, não é 
verdade Vereador Felipe Sálvia, então nós temos que partir, que Carazinho seja o pioneiro e começar 
a puxar por esse lado, porque quem é vitima sente, perdendo aquilo que é de mais sagrado, que 
ganha suado o mês todo, consegue adquirir e na verdade a mercê eu não sei se chamaria de 
vagabundos, marginais, ladrão, sei lá o que? Eu tenho sempre dito, os verdadeiros ditos 
camundongos, e 98, 99%, basta pegar os levantamentos, são realmente por menores, é menores 
que... que fazem, e tem meia um detalhe vereador Paese, a imprensa não pode divulgar os nomes, 
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protegidos pela lei, aquela que foi instituída da criança, do direito e do adolescente, não pode, em 
hipótese alguma, e são chamados ainda de cidadões, e nós cidadões se grita, eles correm com nós, 
se teima eles processam, e assim que funciona lamentavelmente, então parabéns, eu acho que a 
partir de então começa acordar, a comunidade que tá ouvindo lá fora sabe que esta Câmara de 
Vereadores não esta de braços cruzados, então tem que dar um basta, eu queria também, Vereador 
Déio, Vereador Felipe Sálvia e demais que queiram acompanhar, eu recebi na noite de hoje a 
presença de alguns moradores lá do Bairro Ouro Preto, no limite do Bairro, aonde eles tem lá o seu 
verdadeiro ganha pão, as vaquinhas de leite que dão o sustento do dia a dia, e foram intimados, 
diante de uma infração sanitária, através da divisão de vigilância sanitária, é uma lei, sabemos que é 
uma lei, não podemos aqui na contra regra ir contra essas leis, mas se tem à lei pra um, só pra 
concluir senhor presidente, tem que ser a lei para todos, eu, por exemplo, moro ao lado de duas 
chácaras aonde o pessoal tem vaca de leite e eu não me incomodo, eu não me incomodo, porque eu 
sei que ali está o ganha pão deles, e como presidente da Comissão de saúde, educação e meio 
ambiente, convoco os meus companheiros pra quarta-feira as 11:00h da manhã estaremos visitando 
em loco, em loco, não queremos que não seja cumprida a lei, mas também não queremos que as 
pessoas sejam prejudicadas, só pra finalizar quero parabenizar a Comissão de Justiça, da qual faço 
parte, em colocar hoje, deu entrada À tarde a minuta do contrato do Hospital de caridade, quando na 
verdade  já deveria ter acontecido, 1º de fevereiro, porque tava acontecendo um contraponto muito 
importante, inclusive na questão da paralisação dos médicos no atendimento aos pacientes, porque 
na verdade nós temos um único hospital, e toda vez que entrar um projeto dessa natureza que tem os 
olhos voltados pra saúde pública, a questão do HCC, eu tenho certeza que será de bons olhos, e que 
a comunidade saiba que tem limites, mas dentro dos limites nós temos que ter a nossa 
responsabilidade, seria isso senhor presidente, demais vereadores, muito obrigado; Presidente 
Vereador Vilson Paese; passamos agora a palavra pro Vereador Antonio Azir, bancada do PTB; 
Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores vereadores, ao ex-vereador Luiz Leite, a 
imprensa aqui presente, Luiz Sandri né, a todos os presentes, os funcionários a nossa saudação, eu 
quero parabenizar essa casa e na pessoa do Vereador Felipe Sálvia e presidente da Comissão de 
Justiça, e também presidente da Comissão de Segurança dessa casa, pela promoção da reunião de 
hoje à tarde, onde realmente se discutiu com muita maturidade, onde a casa demonstrou, realmente 
uma grandeza em liderar este movimento pela segurança pública em Carazinho, uma discussão 
independentemente de partidos, Independentemente de emoções, mas sim com muita racionalidade, 
onde foram apontadas significativamente, algumas soluções, que certamente se colocadas em 
prática poderão vir a reduzir os índices de criminalidade em Carazinho, também quero parabenizar o 
vereador presidente dessa casa Vereador Vilson Paese, que ingressou com projeto de lei, 
provavelmente nas próximas reuniões irá à votação, onde possibilita que o poder legislativo vá ao 
encontro da nossa comunidade, ou seja, realizar reuniões nos bairros, no interior do nosso município, 
ouvindo a nossa população, levando o trabalho que os vereadores estão fazendo, discutindo projetos 
lá no seio da nossa comunidade, nos bairros, que nós não podemos ter medo de ir ao encontro das 
pessoas, se vamos lá pedir o voto e vamos lá muitas vezes ver os problemas na época de eleição, 
não podemos ter medo de fora da eleição, ir lá ouvir as pessoas, ver os seus problemas, suas 
reivindicações e tentar solução, e tentar levara algum resultado a essas comunidades, então meus 
parabéns senhor presidente, e certamente esse projeto será votado e aprovado por unanimidade por 
todos os vereadores dessa casa, eu também ouvia o Vereador Luiz Leite, o Vereador Felipe Sálvia, 
reclamando da situação das ruas da cidade e nós compreendemos realmente o clamor desses 
vereadores porque nós fomos secretário de obras por quatro anos, e sabemos que realmente, 
mesmo que se faça muito sempre tem muita coisa pra ser feito, principalmente porque falta muita 
pavimentação, muitas ruas de chão, então nós entendemos a situação dos vereadores e ao mesmo 
tempo também sabemos que certamente a secretaria de obras está tentando fazer o melhor possível, 
atender sempre, mas geralmente não consegue atender a todos os pedidos, eu até deixo uma 
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sugestão, talvez de um contato direto com o próprio secretário, com as pessoas que dirigem a 
secretaria de obras, porque muitas vezes o que se fala aqui na tribuna não se chega até a secretaria, 
então de repente se procurar um contato pessoal às coisas se resolvem com maior facilidade, porque 
as próprias indicações nós sabemos que todos fazem, independente, muitos às vezes nem sabem a 
situação da rua e faz uma indicação, isso é uma verdade, não querendo o demérito de ninguém, 
então eu acredito que para as coisas andarem, o exemplo de hoje aqui é muito importante, e nós 
deveremos tomar isso como embasamento, não por ser vereador de oposição, ou de situação, acho 
que o importante é ser vereador da comunidade, é ser vereador do povo de Carazinho, quando as 
pessoas nos elegem elas não nos elegem para agradar o prefeito, nem para atacar o prefeito, mas 
elegem alguém que elas entendem que tem condições, que tem capacidade e que tem vontade de 
trabalhar para a comunidade e pra resolver os problemas da comunidade, independente do partido 
político A, B ou C, se a favor ou contra o prefeito o que as pessoas querem é solução, é resultado, as 
pessoas estão cansadas de discurso, e de pouca solução pros seus problemas, então eu proponho 
que esse poder legislativo faça uma grande frente juntamente com o poder executivo, para que nós 
possamos resolver os problemas da nossa comunidade, há poucos dias atrás aqui se aprovou um 
financiamento para que o município compre máquinas e caminhões, ótimo, eu acho que daqui uns 
dias as coisas irão começar a melhorar e o poder legislativo fez a sua parte, então são assim que as 
coisas funcionam e devem funcionar, eu também gostaria de rapidamente, falar aos senhores 
vereadores, as pessoas que se encontram nessa casa e também os ouvintes da rádio Gazeta, eu e o 
Vereador Cláudio Santos estivemos em Porto Alegre na última quinta-feira, onde tivemos audiência 
com a COHAB, também com o superintendente da SUSEPE, e com o comando geral da brigada 
militar, na COHAB nós verificamos a reversão de áreas existentes em Carazinho para o município 
transformar em lotes urbanos para as pessoas carentes que necessitam de um local para fazer a sua 
moradia, e que infelizmente, lotes esses hoje com 15.000 metros quadrados, 30.000 metros 
quadrados estão na mão de uma pessoa, que tomaram conta e se dizem donos desses locais, então 
nós estivemos lá tentando reverter e certamente vamos conseguir, também na SUSEPE fomos 
atendido pelo superintendente que nos prometeu no dia de amanhã, enviar um engenheiro a 
Carazinho, para verificar o mais rápido possível à conclusão do albergue do presídio municipal que 
vai viabilizar, que vai dar possibilidade do apenado de Carazinho hoje se recuperar, porque o presídio 
possui vaga para 80 pessoas, de acordo com o projeto de engenharia, hoje tem 240, e se nós 
falamos em segurança, nós temos que nos preocupar com aqueles que estão lá pagando a sua pena, 
quando saírem de lá, saírem pessoas melhor, por que se não vão sair furtando, roubando e matando 
novamente, e não é isso que nós queremos, uma das principais funções da pena é de ressocializar o 
individuo e tentar recuperar, e atualmente infelizmente não há como se fazer isso, só pra concluir 
senhor presidente, também a outra reivindicação, e isto foi em nome da casa, foi em nome do poder 
legislativo e não somente dos vereadores que lá estiveram, foi à transformação do grupo ambiental 
em pelotão ambiental em Carazinho, que nós estamos ai hoje com esse grande problema também 
que é o meio ambiente, que os cientistas já estão nos alertando e o problema já é presente, não é só 
de futuro, já é presente, então nós também temos que fazer a nossa parte, então essa casa esteve 
representada pelo Vereador Cláudio Santos e por mim e nós certamente em nome do poder 
legislativo conseguiremos trazer esses benefícios a nossa comunidade, obrigado; Presidente 
Vereador Vilson Paese; passamos agora a palavra para Adroaldo De Carli, bancada do PMDB; 
Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, senhores vereadores, colegas, quero também 
cumprimenta a imprensa aqui presente, também o suplente de vereador, Luiz Sandri nosso amigo 
aqui presente a nossa saudação, nós também queremos cumprimentar a todos os ouvintes da rádio 
Gazeta, que hoje reinicia ao vivo né, os pronunciamentos dos vereadores dessa casa, os 
representantes do povo, então queremos saudar aos nossos ouvintes e dizer, presidente Vereador 
Vilson Paese, é uma satisfação de ter renovado esse contrato, que achamos de suma importância 
para a comunidade que não tem o tempo necessário para vir a essa casa e acompanha via rádio o 
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trabalho de seus vereadores, queremos inicialmente, senhor presidente, comentarmos acerca da 
reunião que esteve hoje e parabenizar o Vereador Felipe Sálvia que é o presidente da Comissão de 
segurança pública desta casa, pela audiência publica promovida nesse dia, isso é muito importante, 
senhor presidente, que as comissões como assim a de segurança pública, que outras comissões 
também façam o mesmo, realizem mais audiências públicas, porque eu tive experiência o ano 
passado como presidente da comissão de justiça e finanças de promover três ou quatro audiências 
públicas que achamos muito importante que é um espaço que nós damos, oportunizamos a 
comunidade vir junto com os vereadores, que a comunidade envolvida naquela discussão, naquele 
tema, também dar a sua opinião a respeito daquele tema desenvolvido, aquele tema que está sendo 
discutido, foi assim com a reforma administrativa, foi assim também a reforma tributária enfim o 
orçamento, é importante chamarmos a  comunidade também através da audiência pública, para dizer, 
parabenizar, para que outras comissões façam o mesmo, temas importantes devem ser debatidos 
com a comunidade, estudamos o grande problema de segurança pública e também soubemos a 
grande dificuldade que  o poder público tem de fazer frente a esse problema muito sério que 
Carazinho também está convivendo atualmente, também quero comentar aqui aos ouvintes, aos 
vereadores, que sexta-feira pela manhã a comissão de obras dessa casa por solicitação do plenário, 
encaminhado pelo vereador Mafalda, sugerido né, estivemos visitando alguns bairros da nossa 
cidade, bairros esses dos moradores que estiveram presentes semana passada aqui, na tribuna livre 
do povo, falando das suas dificuldades, dos seus problemas, que assolam a comunidade dos bairros 
que eles pertencem, tivemos com o Vereador Jaime Fragoso, que é o presidente da comissão, colega 
e Vereador Luiz Leite, esse vereador, visitando  o bairro Brandina, Travessa Ipiranga, a baixada do 
Caíque, Travessa Andrade Neves, também o Beco da Cuiabá, e parte da Travessa Vitória que é 
integrante do bairro Floresta, fomos em loco, ficamos duas horas conversando com os moradores, 
fazendo as anotações e eu não quero me antecipar, porque haverá, né presidente da Comissão 
Vereador Jaime Fragoso, um relatório com fotografias, enfim de tudo aquilo que nós ouvimos das 
comunidades, as suas reivindicações, os seus anseios, houve algumas criticas sim, houve alguns 
elogios também, a questão da administração e isso o relatório vai ser colocado na semana que vem, 
durante a semana nós iremos finalizar essa elaboração do relatório, mais importante dizer que foi 
muito importante a nossa ida, o nosso contato direto com nossa comunidade para realmente 
verificarmos em que condições está trabalhando nosso município em questão de infra-estrutura,  
iluminação pública, também na questão da assistência social que temos algumas precariedades e 
acredito que temos que verificar as precariedades e desenvolvermos da melhor maneira possível os 
trabalhos daqui por diante, também quero comentar a respeito de algumas moções importantes que 
nós estamos apresentando hoje, uma delas, senhor presidente, o senhor esteve presente, no 
lançamento da 8ª edição da Expodireto Cotrijal 2007 em Porto Alegre a semana passada, então 
realmente, Carazinho se fez presente, essa casa se fez presente através de sua representatividade, 
que este ano escolheu a capital do estado para fazer o lançamento dessa importante feira 
agroindustrial que é a Expodireto aqui de Não-me-Toque e que Carazinho considero também 
pertencente a essa exposição, exposição essa que esse ano com certeza vai alavancar grandes 
negócios, a expectativa na agricultura que é o nosso meio, a alavancagem econômica, a nossa 
região está com esperança de ser bem promovida e trará grandes resultados pra nossa comunidade 
e está aí já os resultados, a Mekal Mecânica tá recontratando funcionários, o comércio tá mais 
otimista, e esperamos que isso realmente vá gerar mais incremento econômico e também novos 
postos de trabalho, também uma moção ao colégio La salle, que no dia 07/03 comemora 70 anos 
aqui em Carazinho e eu não poderia deixar de fazer essa moção ao colégio que eu considero meu 
colégio onde desde o 1º ano primário até o final do 2º grau eu estudei no Colégio La Salle, esse 
instituto educacional que realmente formou grandes cidadãos carazinhenses e com muito orgulho eu 
também estive presente, estudando toda minha vida de 1º e 2º grau no colégio La salle, então 
Parabéns à diretora Eloísa de Ávila, seus funcionários, professores, desse educandário, também ao 
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Sr. Vilson Schmitt que esta renovando a presidência do sindicato das empresas de transporte de 
Carazinho e região, foi criado há poucos anos e agora continua na frente e ainda está lutando com 
bastante inteligência e também muito sucesso na instalação da unidade SEST/SENAT, que é o 
serviço do transporte e também serviço nacional de aprendizagem no transporte para Carazinho, 
onde será colocado um posto de atendimento, também ao SENAC que esta completando três anos 
de atividade em Carazinho, na sua unidade, onde realizou a feira  das profissões no dia 1º de março, 
o SENAC que tem contribuído muito com cursos profissionalizantes, informática, atendimento, enfim 
também dando um grande suporte aos jovens que aí vão fazer cursos profissionalizantes e tem 
recebido através do SENAC um grande aprendizado qualificando a nossa mão de obra do comércio 
de Carazinho, também nós queremos colocar que estamos apresentando várias indicações, meu 
tempo já tá esgotado aqui no Plenário, que todas essas indicações a partir de agora, Senhor 
Presidente, a fotografia do local como já consta hoje, para que essas obras realimente sejam melhor 
identificadas pelas secretarias do nosso poder público quando da solicitação das indicações desse 
vereador, isso daí vai facilitar a identificação do município, saber onde esta o problema e o que o 
vereador quer apontar com essas indicações, era isso Senhor presidente, senhores vereadores, 
nosso muito obrigado pelo nosso trabalho; Presidente Vereador Vilson Paese; queremos também 
registrar a presença do nosso amigo Jarbas, do professor Léo, Romano e o Ari Lopes, obrigado pela 
presença de vocês, e não havendo mais vereador que queira usar a tribuna para o Grande 
expediente queremos agradecer a rádio Gazeta, mas antes da rádio Gazeta deixar de transmitir 
vamos ouvir, quer um à parte Vereador Luiz Leite, Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; 
não Senhor presidente eu só gostaria de fazer um requerimento verbal para que os projeto, moções e 
requerimento fossem votados em bloco se haver concordância dos vereadores; Presidente Vereador 
Vilson Paese; farei já essa pergunta, após o encerramento então do grande expediente, então 
agradecendo aos ouvintes que ficaram nessa hora nos ouvindo os trabalhos dos vereadores, a radio 
Gazeta a nossa boa noite, a todos os ouvintes de casa e os amigos que compareceram a essa casa 
e vem acompanhar o trabalho dos vereadores, está encerrado então o grande expediente e 
passaremos de imediato a ordem do dia e pergunto as bancadas se votaremos requerimentos, 
moções em bloco? Solicito a bancada do PMDB, do PSDB ao Jaime Fragoso; Vereador Jaime 
Fragoso; de acordo senhor presidente, mas coloque em destaque os dois requerimentos com pedido 
de informação; Presidente Vereador Vilson Paese; votação em bloco com a retirada dos dois 
pedidos de informação para ser votado em destaque, positivo; Vereador Jaime Fragoso; tá; 
Presidente Vereador Vilson Paese; bancada do PMDB? Vereador Josélio Guerra; em bloco, 
Senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; bancada do PDT? Em bloco, então será 
votado moções, requerimento em bloco com exceção dos dois pedidos de informações que serão 
votado em destaque, senhor secretário para que faça a leitura do nº e autor dos requerimentos; 
Secretário Vereador Paulo Silva; requerimento de nº 1 Vereador Vilson Paese, bancada do PDT, a 
Brasil Telecom; à empresa Glória do Vereador Vilson Paese, bancada do PDT; ao DAER Vereador 
Jaime Fragoso, bancada do PSDB; América Latina Logística Vereador Jaime Fragoso, Bancada do 
PSDB; ao colégio La Salle de Carazinho, Vereador Adroaldo De Carli; a empresa Glória transporte de 
coletivos urbanos, Vereador Cláudio Santos; Senhor presidente esse encaminhamento para 
apreciação e votação; Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em discussão os requerimentos, 
não havendo vereador que queira discutir a urgência, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade a urgência; 
está em discussão os requerimentos com as urgências já aprovadas, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação os requerimentos, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade; agora colocamos então em 
discussão a urgência dos pedidos de informação; Secretário Vereador Paulo Silva; pedido de 
informação do Vereador Felipe Sálvia, de nº 3, que é às centrais elétricas de Carazinho; Presidente 
Vereador Vilson Paese; coloco então em discussão a urgência do pedido de informação, questão de 
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ordem Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; gostaria de pedir que os meus requerimentos 
fossem lidos na integra; Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao senhor secretário Paulo 
Silva, com a solicitação do autor do pedido de informação que seja lido o requerimento em sua 
integra; Secretário Vereador Paulo Silva; pedido de informação Vereador Felipe Sálvia, 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 – Quantas vezes a Eletrocar foi multada desde que assumiu a atual 
administração? 2 – Além do número de multas informar: a – valor de cada multa lavrada. Data da 
lavratura da multa; b – Órgão ou instituição que multou a empresa; c – Motivo da multa; 3 – Quanto, 
no total, a Eletrocar pagou de multas desde que a atual administração assumiu? 4 – Se alguma multa 
foi parcelada e em quantas vezes foi feito o parcelamento? 5 – Informar ainda, se a Eletrocar 
conseguiu a remissão de alguma divida através de defesa judicial ou ajuda política. 6– Quais as 
providências tomadas para evitar a reincidência de multas? Com urgência. JUSTIFICATIVA: tratando-
se de uma empresa de economia mista com controle acionário majoritário do Município de Carazinho, 
os requerentes do Pedido de Informações entendem que compete ao Executivo Municipal determinar 
as ações necessárias para evitar que a empresa seja multada, salvaguardando o interesse e o erário 
público. Há notícias, inclusive publicadas em jornais de que a empresa teria sido multada e como 
órgão fiscalizador do Executivo a Câmara quer saber em que circunstâncias ocorreram às multas, 
quem seriam os responsáveis e que medidas o Executivo tomou para evitar que a empresa volte a 
ser multada. Sabe-se também que o atual Presidente da empresa acumula as funções de Diretor 
Financeiro e outras, o que pode ser caracterizado como situação irregular para uma Sociedade 
Anônima de Economia Mista, cabendo ao Prefeito responder por possíveis irregularidades. Sala 
Antônio Libório Bervian, 05/03/2007. Vereador: Felipe Sálvia – PDT; Presidente Vereador Vilson 
Paese; coloco em discussão a urgência do pedido de informação, não havendo vereador que queira 
discutir a urgência, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários 
que se manifestem, aprovada a urgência por unanimidade, agora coloco em discussão o 
requerimento do pedido de informação, para discussão, não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, rejeitado o pedido de informação por cinco votos a quatro; Secretário Vereador Paulo 
Silva; pedido de informação Vereador Felipe Sálvia: O vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação deste, seja enviado ofício ao Senhor 
Prefeito Municipal com o seguinte Pedido de Informações: 1 – Qual a razão do Distrito Industrial Iron 
Albuquerque encontrar-se na lamentável situação, com matagal tomando conta dos espaços que 
seriam destinados às indústrias? 2 – Como o Executivo pretende atrair indústrias para Carazinho 
deixando o referido distrito industrial na lamentável situação em que se encontra? 3 – Quais as ações 
reais que o Executivo está implementando para atrair indústrias e investimentos para Carazinho? 4 – 
Quantas industrias se instalaram no referido distrito nos últimos doze meses? JUSTIFICATIVA: com a 
necessidade urgente de gerar empregos, principalmente para os jovens, que anualmente ficam aptos 
para trabalhar e não dispõem de postos de trabalhos e também um grande número de chefes de 
famílias que se encontram desempregados em Carazinho, o autor quer saber por que não estão 
sendo implementadas ações para atrair investidores e gerar empregos e/ou, se estão, quais as 
ações. Sala Antônio Libório Bervian,05/03/2007. Vereador: Felipe Sálvia – PDT; Presidente 
Vereador Vilson Paese; coloco em discussão a urgência do requerimento pedido de informação 
tendo como autor o Vereador Felipe Sálvia, está em discussão a urgência, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que 
se manifestem, aprovado por unanimidade a urgência, coloco agora em votação o requerimento 
pedido de informação com a urgência já aprovada, para discussão, para discutir Vereador Adroaldo 
De Carli; Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, vereadores, faço questão de retornar a 
essa tribuna senhoras e senhores aqui presentes, e a respeito desse pedido de informação, 
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considero assim, Vereador Felipe, bastante oportuno, importante, porque trata do nosso distrito 
industrial denominado de Distrito Industrial Iron Albuquerque, e realmente eu  estive com o presidente 
da Associação Comercial, junto com o prefeito Alexandre, na época, inaugurando este distrito 
industrial isso há quatro anos atrás, e a gente fica triste, lamentando, e até é uma solicitação sempre 
dos empresários, estive até em seu gabinete em outras ocasiões onde seis, sete empresas 
assinaram os termos para ali se instalarem, e nós não vemos as empresas lá, não vemos as 
empresas, não vemos as instalações adequadas, está faltando um trabalho de infra-estrutura muito 
grade, alias, praticamente não tem nenhum , teve uma estrada aberta por uma patrola, energia 
elétrica tem em parte, e nós queremos trazer, e isso foi colocado em campanha, nós queremos trazer 
investimento, queremos trazer geração de emprego, ninguém vai vir investir onde não se dá as 
condições ideais para esse investimento, então essa é a nossa preocupação, até como ex-dirigente 
de unidade empresarial, senhor presidente, senhores aqui presentes,  aproveito cumprimenta nosso 
presidente do PMDB, Romano Guerra, que também esta aqui presente, essa é a nossa preocupação, 
nós precisamos definitivamente colocarmos recursos de infra-estrutura para daí sim quando os 
empresários vão lá visitar o local e se sentem animados, motivados a virem investir em Carazinho, 
porque é realmente uma localização estratégica pra alguns tipos de seguimento no ramo de 
investimento seja industrial ou comercial, mas esse caso industrial, então acredito que esse pedido 
de informações é bom porque ele provoca novamente a discussão deste distrito industrial que esta 
novamente abandonado, onde pede que diga, o executivo, realmente quantas industrias estão lá 
instaladas, quantas estão funcionando, afinal quais as expectativas que tem os investidor a respeito 
daquele distrito industrial, por isso que eu sou plenamente a favor, porque nós temos que provocar 
essa discussão, para quem sabe aí podermos cobrarmos do executivo aquilo que os investidores 
merecem, assim nós podemos atrair investimento em Carazinho, temos que ser um pólo de atração 
de investimento, como? Começa pelo distrito industrial bem estruturado parabéns pelo pedido de 
informações, esse vereador vai apóia-lo e tenho certeza que todos os vereadores aqui seguirão o 
mesmo caminho, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; com a palavra o autor do 
requerimento Vereador Felipe Sálvia, para discussão; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, 
senhores vereadores, pessoas que assistem a reunião na casa do povo na noite de hoje, eu fico 
muito triste, quando eu vejo um pedido de informação que é um direito que o povo dá para o vereador 
de fiscalizar os atos do poder executivo, como que nós vamos fiscalizar se existe uma blindagem? 
Uma blindagem e, méritos para quem fez essa blindagem, né,mas eu nunca gostei disso, eu sempre 
fiz pedido de informação, e sempre aprovei mesmo quando  eu tava na situação, sempre votei a 
favor, que eu entendo,  que é uma das prerrogativas boas que a lei nos dá, de fiscalizar, o que eu 
quero saber gente, é porque é que aquele distrito tá abandonado, vê em que a Câmara pode ajudar, 
porque não ta se instalando industria pra dá emprego pra tanta gente que tá desempregada em 
Carazinho, como diretor da eletrocar eu coloquei luz lá, eu era o diretor técnico, nós colocamos luz ,e 
eu tinha o Iron, o Distrito Iron Albuquerque, nos tinha, nós planejava,  via um futuro, mas eu não vejo 
industria nenhuma instalada lá, a gente via um futuro bom pra aquele distrito, eu quero saber porque 
não se instala industria, quero saber quantas industrias tão lá, que eu sei acho que nenhuma, a 
Schell tá lá mas não ta funcionando, o que tá acontecendo que não tamo trazendo industria pra nossa 
cidade? O que ta faltando? Eu sei que tem vereador ai que tem viajado atrás de industria, pra nossa 
cidade, pra dá emprego pra nossa cidade, pros jovens, entrei com o pedido de informação e eu vejo, 
eu vejo, e volto a dizer mais uma vez que tem uma blindagem, a blindagem é a derrubada do pedido 
de informação, mas eu espero que os vereadores pensem,reflitam que o pedido de informação não 
tem nada de mais, não custa o prefeito responder que não tem nenhuma empresa lá, porque as 
empresas não querem virem, agora que nós tamos perdendo pra Sarandi, pra Palmeira das Missões, 
que ta indo industria ali pra Sarandi, ali pra Palmeiras, perdemos a Nestlé esses dias, porque? 
Alguma coisa tá faltando, perdemos pra Tio Hugo também industrias, e Carazinho cada vez pra trás, 
pra trás, fechando e fechando, e nada abrindo, isso me entristece como homem público, por causo 
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disso que eu quero perguntar, saber, me informar com o prefeito, esse pedido de informação é forma 
que o vereador tem de saber como tá a situação do executivo, eu espero que os senhores 
vereadores reflitam esse pedido de informação de hoje, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson 
Paese; continua em discussão o pedido de informação, para usar a tribuna Vereador Antonio Azir, 
bancada do PTB; Vereador Antonio Azir; eu não me pronunciei no pedido anterior, mas acho 
também relevante o conteúdo do primeiro pedido, e desse segundo pedido também, só que eu 
entendo que um simples pedido de informação e uma simples resposta escrita não vai resolver em 
nada, porque não vem nenhuma industria? O prefeito vai dizer: porque não conseguimos nenhuma, 
quais as industrias visitadas, tais, tais, ponto, isso não vai trazer nenhuma e gerar nenhum emprego, 
eu sugiro que sejam convidados os diretores das Centrais Elétricas para vir até essa casa conversar 
com os vereadores, e nos dizer a situação da empresa, como ela se encontra, quais as suas 
perspectivas, sim Vereador Felipe; Vereador Felipe Sálvia; só um à parte, eu gostaria de dizer que 
nós não estamos discutindo agora a Eletrocar, nós estamos discutindo o Distrito Industrial, eu não 
tenho que chamar os diretor da eletrocar que esse pedido é sobre o distrito industrial e compete ao 
prefeito e não a Eletrocar; Vereador Antonio Azir; não, mas eu fiz referencia aqui, até pedi licença 
ao presidente, porque eu não me reportei, ninguém discutiu o pedido anterior, e eu acho que quando 
a coisa é importante, eu acho que o formalismo até pode ficar pra segundo plano, o senhor quando 
diretor da Eletrocar, nós diversas vezes lhe convidamos para vir a essa casa e o senhor sempre veio 
aqui, nos trouxe informações, fizemos bons debates, acredito eu que bem mais produtivos do que um 
simples pedido de informação, o senhor se recorda naquela época que nós não aprovávamos 
pedidos  de informação e convidávamos os diretores para vir até aqui, e  é o que eu estou propondo, 
eu acho muito mais produtivo nós colocarmos aqui os diretores, o senhor presidente, e o próprio 
conselho, se for necessário, e conversarmos do que um simples pedido, sobre o distrito também,  
trazer aqui o diretor da área, o secretario da área, o que esta sendo feito o que pode ser feito, porque 
tal empresa não veio, de repente uma comissão de vereadores pode ir junto com o secretario, com o 
poder executivo, pra tentar trazer empresas, então eu deixo esse registro aqui, esse pedido ao 
presidente dessa casa, aos demais vereadores, principalmente também ao autor dos pedidos de 
informações, que eu tenho bem mais convicção de que o resultado será melhor, talvez não saia na 
manchete no jornal ou na radio, tal pedido de informação, mas o resultado que é o que nós 
queremos, com certeza será assim de maior produtividade para essa casa e também para o poder 
executivo e quem ganha com isso é a população de Carazinho;  Presidente Vereador Vilson Paese; 
continua em discussão o pedido de informação, com a palavra Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz 
Leite; senhor presidente eu acredito que nem estava em discussão o pedido de informação primeiro 
do Vereador Felipe Sálvia, que era a respeito da Centrais elétricas, mas já que o colega vereador 
salientou algumas coisas eu gostaria de dizer que muitas vezes se perde tempo em trazer algumas 
secretarias pra essa casa, como perdemos tempo trazendo os diretores da Eletrocar nesta casa, 
onde a Eletrocar era uma empresa extraordinariamente satisfatória, os resultados, onde teimou com 
nós aqui sobre o requerimento do ICMS, acabou pagando uma multa de quase dois milhões de reais, 
foi autuado pelo estado, teimou com o vereador sentado aqui na mesa do presidente,  que ele estava 
certo e nós dizíamos que ele estava errado, então não vale a pena, nobre vereador, trazer certas 
pessoas aqui pra tentar enganar os vereadores dessa casa, tanto da situação quanto da oposição, eu 
acredito que tem secretario sim, que vale a pena convidá-los pra vir prestar as suas informações para 
os representantes do povo, mas tem algumas pessoas que nos deixam bastante confusos quanto a 
isso, porque não dizem coisa com coisa, querem justificar o injustificável, querem tentar enganar os 
vereadores, e isso aconteceu com os diretores das centrais elétricas, quanto ao distrito industrial, 
nobre vereador Felipe, isso é uma reclamação que já vem há muito tempo, se nós quisermos o 
desenvolvimento para Carazinho, nobres colegas, nós precisamos ter um distrito industrial que venha 
de encontro às necessidades das empresas que aqui querem se estabelecer, tem que ter 
pavimentação, tem que ter energia elétrica de ótima qualidade, tem que ter a telefonia, porque senão 
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não vem, e não tem como vir, agora, gastam um horror para a implantação do Distrito Industrial e de 
repente,  porque as empresas que lá reivindicaram seus lotes ainda não tiveram condições de  
edificar suas construções o município larga de mão,  não faz mais limpeza, não corta o matagal, não 
constrói as ruas internas, poxa, nobres colegas, eu acredito que cada passo que nós homens 
públicos queremos dar para o desenvolvimento de Carazinho, aqui dentro dessa casa, por incrível 
que pareça nós encontramos resistência aqui dentro dessa casa, por incrível que pareça, eu não 
entendo Tio Pisca, da rádio comunitária, como é que a gente pode fazer alguma ação, alguma atitude 
aqui que contemple a vontade de todos, porque há bem pouco tempo atrás às mesmas pessoas que 
votam contra os pedidos de informação hoje, votavam a favor, nos davam suporte, nos encorajava 
para que as coisas começassem a acontecer nessa casa, para que as coisas começassem a 
acontecer na administração, em prol da nossa comunidade, então não dá para entender, hoje eu 
tenho uma postura, amanhã eu tenho outra, pôxa meus amigos, companheiros legisladores, eu traço 
um caminho, eu olho pra frente, eu sigo uma luz,  eu gostaria que todos pensassem assim, muito 
obrigado senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão o 
requerimento pedido  de informação,para discussão Vereador Cláudio Santos, bancada do PSDB; 
Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, colegas vereadores, diz o regimento interno que se 
discute a matéria, eu gostaria senhor presidente, que o senhor não me cortasse porque todos 
desviaram o assunto, e é bom lembrar, os mesmos que votavam contra, ou que votam contra, ou que 
votaram contra hoje, votaram contra antes, hoje são autores, eu lembro quando falam em blindagem, 
eu aprendi muito com a situação, eu quero Vereador Luiz Leite que você não leve de forma alguma 
pro lado pessoal o que eu vou repetir, certa vez eu falei isso lá em cima ainda, quando nós 
estávamos atuando lá, enquanto a casa estava sendo construída, e o senhor levou a mal pelo que eu 
falei, mas não leve a mal porque eu vou repetir, eu ainda gostaria vereador de, quem sabe, na 
próxima eleição,...que vai acontecer, que o senhor fosse situação, pra daí não usando a tribuna, mas  
pra avalia a sua participação, porque até então o senhor só foi contrário, só foi contrário, só foi 
contrário, então não tem como se medi os dois lados, a mesma coisa, quando se fala em blindagem, 
vereador Azir é testemunha, vereador Mafalda é testemunha de quantas e quantas vezes o vereador 
Felipe, diretor da Eletrocar, era presidente do PSDB, a ordem do partido era acabar com tudo que era 
pedido de informação que viesse, existe a possibilidade, uma hora tá la, uma hora ta aqui, uma hora 
é isso, uma hora é aquilo, acontece, hoje, um momento, já lhe passo o à parte, eu só quero passa a 
parte ao Vereador Antonio Azir que já havia pedido antes e não foi concedido, se quiser, mas isso é a 
dinâmica, isso é a dinâmica, hoje sim amanhã não, e também quando se fala em secretário, diretores 
vir a essa casa, eu também quero chamar a atenção dos poucos que estão aqui, mas que fique 
registrado na casa, você imagine o trabalho que teve a secretaria de educação quando mandou pra 
essa casa uma resposta de um pedido de informação que mais ou menos tem um tanto assim de 
papel, e que tenho certeza que até hoje não apareceu nenhuma sugestão pra que se mudasse 
alguma coisa relacionada aquele pedido de informação, então eu acho que tem que se pensar melhor 
quando as coisas acontecem, ou quando se pensa fazer alguma coisa, a critica vem, a critica vai e 
não muda, já vieram pra cá pedidos de informação respondidos, já foi aprovado pedido de informação 
e que nada foi feito, sei lá, de repente, talvez a primeira página possa ser lida, porque esse era um 
monte assim, não acredito que tenha lido 10 páginas, imagine tudo, eu acho, senhor presidente, de 
que tem que se analisar bem quando se faz pedido de informação, desculpe vereador Felipe, só pra 
eu concluir o meu raciocínio, tem o à parte; Vereador Felipe Sálvia; muito obrigado pelo a parte, 
quero dizer Cláudio, que você, se for justo, na época o Mafalda era Vereador, o Antonio Azir, eu 
como presidente do partido do PSDB, nunca, o prefeito sim pedia pra fazer blindagem, mas eu como 
presidente do partido, nunca, eu até dizia: deixa passa os pedido de informação, porque quem não 
deve não teme, e sempre votei os pedidos de informação aqui dentro, votei a favor, se o senhor tá 
falando isso ai o senhor tem, acho que é uma inverdade, porque quantas reuniões que nós tínhamos, 
de diretório e cobrança sobre pedido de informação, e nunca cobrei como presidente a atuação dos 
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vereadores, nunca, que o vereador tá aqui dentro ele sabe o que tem que fazer, então só pra lhe 
corrigir, nunca fiz o que o senhor falou; Vereador Cláudio Santos; à parte Vereador Luiz Leite, quer 
o à parte; Vereador Luiz Leite; eu ia deixar pra mais tarde, mas agradeço a gentileza, eu não ouvi o 
colega Antonio Azir me pedir um à parte, se eu tivesse ouvido, com certeza...eu não ouvi ele pedir, 
presidente, um à parte, não ouvi, eu teria concedido com certeza, mas vereador, quanto a respeito 
daquele pedido de informação, poderia até ter citado o meu nome, porque fui eu que pedi, fiz o 
pedido de informação a pedido de uma gama de professores, que leram o pedido, que interpretaram 
o pedido de informação,  e que nos subsidiaram e muito, pra derrubada do projeto da reforma 
administrativa, então se o senhor não sabia, eu até lhe passei pessoalmente numa viagem que 
fizemos, talvez o senhor tenha esquecido, isso fez sentido e nos serviu muito o pedido de informação, 
com certeza, vereador, quando eu entrar com um pedido de informação, eu não entro pra mofar 
numa gaveta, porque alguém precisa saber de alguma coisa, e eu levo ao conhecimento das pessoas 
que interessa saber, eu não tenho o dever de tornar público, porque se eu tornasse público não 
ficaria muito bem, não pra mim, não pra mim com certeza, então só pra lhe levar essa informação, 
então que talvez o Senhor quisesse ouvir, muito obrigado vereador; Vereador Cláudio Santos; pra 
mim também, Vereador Luiz Leite, não ficaria feio, pra mim, não sou eu que forneço as informações, 
mas até inclusive, já se foi alvo de discussão por várias vezes, porque se faz pedido de informação 
pela Câmara? Se a constituição dá o direito do cidadão chegar em qualquer repartição pública e pedir 
à informação que quiser? Se os vereadores quiserem, qualquer um aqui dentro quiser, é só entregar 
um oficio a secretária ou órgão que quer, e pedir a informação porque a Constituição é aberta, a 
constituição é aberta, a constituição diz que é dever do poder público dar informação a qualquer 
cidadão desde que seja fundamentado, então é só se fazer isso, OK, palavra Vereador Antonio Azir; 
Vereador Antonio Azir; para registrar, até não tenho procuração do vereador Adroaldo e do 
Vereador Felipe Sálvia, mas na outra legislatura que ambos eram diretores da eletrocar, sempre que 
vieram a essa casa, creio eu que sempre nos trouxeram a verdade, tanto o Vereador Felipe Sálvia 
quanto o vereador Adroaldo fizeram um excelente trabalho frente as Centrais Elétricas de Carazinho, 
isso foi reconhecido inclusive pelo povo de Carazinho que os elegeu vereadores, então eu defendo 
aqui os vereadores que na época, então vinham até essa casa e nos traziam informações, e eu 
jamais, jamais tive desconfiança, ou tenho de que eles nos mentiram em alguma informação que eles 
nos trouxeram, por isso eu quero rebater aqui as afirmações do Vereador Luiz Leite de que isso, 
acredito eu, não tenha ocorrido, também quero dizer que está gravado nos anais dessa casa, onde 
por diversas vezes o Vereador Luiz Leite defendeu um dialogo, uma aproximação e criticou inclusive 
da administração, inclusive as passadas de não se aproximarem dessa casa, e hoje para surpresa 
minha, quando a gente coloca como sugestão, para que haja uma aproximação, para que haja um 
debate, uma discussão dos problemas, simplesmente o Vereador Luiz Leite rejeita esta sugestão, 
então eu quero deixar esse registro, né, de que realmente eu não entendo, então é o pedido, 
simplesmente pelo pedido, não é para que realmente haja uma evolução no debate da situação para 
que possa haver alguma melhoria, obrigado vereador Cláudio; Vereador Cláudio Santos; só pra que 
nós possamos finalizar, se o presidente permitir, à parte vereador Jaime; Vereador Jaime Fragoso; 
não é só pra ajuda, há muitos comentários na cidade de Carazinho de que o executivo não lutou pra 
vim a Nestlé pra Carazinho,  eu mesmo participei naquele ano que a Nestlé queria se instala em 
Carazinho, junto com o vereador Déio, que não me recordo se o senhor também estava, o prefeito o 
deputado federal ,estadual, o Deputado Marcio Biolchi, na luta pra trazer a Nestlé,e eu pra mim a 
justificativa ...da Nestlé não vir à Carazinho, porque já existe em Carazinho a Parmalat, que é o 
mesmo sentido, o mesmo segmento, porque uma empresa do porte que é a Nestlé ela não queria ter 
concorrência de jeito nenhum, sabemos que tava sendo pleiteado pra Santa Rosa, Passo Fundo e 
Carazinho, e colocaram em Palmeiras, vamos dizer, na surdina, e pra vocês saberem que a luta tá 
grande pra trazer industria; Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem senhor presidente; 
Presidente Vereador Vilson Paese; questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe 



 19 

Sálvia; o requerimento com o pedido de informação tá sendo desvirtuado; Vereador Jaime 
Fragoso;não, não está; Vereador Felipe Sálvia; nós tamo discutindo o distrito industrial; Vereador 
Jaime Fragoso; eu não dei questão de ordem pra ele, senhor presidente, eu não dei; ...(impossível 
transcrever);  Vereador Felipe Sálvia; eu gostaria...(impossível transcrever); Vereador Cláudio 
Santos; senhor presidente a palavra é minha, senhor presidente...(impossível transcrever); 
Presidente Vereador Vilson Paese;  senhor vereador o senhor coloca a situação do Distrito 
Industrial, as empresa porque que não tão vindo e o vereador tá colocando sobre a Nestlé, mas eu 
peço que a questão de ordem vereador Jaime seja breve, até porquê tá no tempo do Vereador 
Cláudio Santos; Vereador Jaime Fragoso; eu só to comentando, porque foi comentado que foi 
levado industria pra Palmeiras, e eu só quero colocar, já foi, e dentro do pedido de informação se tava 
brigando pra vim industria pra cá, já ta sendo colocado e negociado para vim a CÂMERA de Santa 
Rosa, que é uma industria de óleos, tá pra chegar em Carazinho, também esta sendo colocado e 
vindo pra Carazinho uma industria de álcool, uma mini industria de álcool, queremos que venha, 
então é bom que venha esse pedido de informação, pra se colocado de repente isso aí, seria isso 
Senhor presidente; Vereador Cláudio Santos; pra finalizar então Senhor presidente, com relação ao 
que o Vereador Antonio Azir colocou referente à vinda dos diretores da Eletrocar e também 
secretários, semana passada quando vossa excelência não se encontrava na casa, quando estava 
representando a mesma em Porto Alegre, entrou um pedido de informações referente ao Bolsa 
Família, o ano passado já, esse vereador havia sugerido a mesa que convidasse a secretária de 
assistência social pra que viesse responder sobre isso, não aceitaram, eu acredito de que tem muitas 
coisas que podem ser resolvidas antes mesmo pra que depois não haja esse tipo de discussão, são 
essas as colocações, senhor presidente desculpe, houve bastante a parte, por isso meu tempo foi 
longo; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, com a palavra vereador Déio da 
bancada do PMDB, para discussão do requerimento do pedido de informação; Vereador Josélio 
Guerra; senhor presidente, senhores vereadores, público presente, gostaria de cumprimentar o 
professor Jefferson e em nome dele cumprimento todos os senhores que se encontram presentes, 
cumprimento a esposa do Nicolau em nome dela cumprimento todas as senhoritas  senhoras que se 
fazem presente na casa do povo na noite de hoje,  senhor presidente, não poderia deixar de furtar de 
falar desse assunto no qual esse vereador trabalhou muito,  esse vereador hoje está muito cansado, 
esta delimitado na verdade, to desde a 7 da manhã, fui a Porto Alegre busca um paciente que não 
conseguiu ambulância, não me pergunte o motivo que eu não sei, hã...fez uma cirurgia e cheguei 
agora a pouco na verdade, na verdade eu nem ia usar a tribuna mas como o assunto é de muito 
interesse, inclusive esse vereador esteve em várias oportunidades no distrito industrial, inclusive 
visitando empresas até de fora do estado, tendo empresário de outro estado, viajando mais de 700 
KM pra visitar o distrito industrial de Carazinho, chegando no referido local, eu achei que estava 
mostrando, levei toda uma explanação duma área nobre  que nos temo aqui no trevo, um acesso 
fácil, uma energia barata, mas chegando no local foi uma decepção, eu achando que estava 
mostrando um paraíso pro homem, o homem simplesmente, mas vereador, como é que eu vou me 
instala aqui no meio desse matagal, tem quatro pau de luz aqui não tem mais nada, eu simplesmente 
baixei a orelha, não tive nem reação na verdade, tentei, conversar então com o referido empresário, 
argumentando com o mesmo, mas infelizmente não foi possível, a gente tenta, mas é difícil, falando a 
respeito da blindagem Vereador Luiz Leite , eu até discordo da blindagem, até acredito que não exista 
como tenho certeza que não existe blindagem nessa câmara, e gostaria de parabenizar o senhor, 
Vereador Felipe Sálvia, momento que o senhor estava na situação fazia pedido de informação 
votando a favor, também parabenizo o vereador Adroaldo que estava realmente preocupado em 
atender realmente a comunidade, em saber do executivo que fosse uma administração transparente, 
também parabenizo o Vereador Jaime Fragoso na época que era PMDB, inclusive autor de pedido de 
informação, votando a favor de pedido de informação, então acredito que hoje, nesta sigla, continuar 
trabalhando dessa forma, acredito que acima de tudo esta a dignidade do político, esse político 
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também, esse vereador que esta aqui falando agora, quando era também junto, nós tínhamos uma 
coligação, esse vereador votou inúmeras vezes, até acredito que  a grande maioria a favor dos 
pedidos de informação no qual foi um dos motivos que levaram esse rompimento da coligação, que 
quem na verdade bota cabresto nesses vereadores aqui  é o prefeito, foi um dos motivos do 
rompimento, eu na acredito aqui dentro dessa câmara de vereadores que tenha vereador aqui que vai 
ficar submisso a isso, não acredito, e portanto senhor presidente, não acredito que esse pedido que 
está neste momento indo a votação, esse pedido de informação não vá passa, acredito que vai 
passa, enfim agradeço a todos, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; não havendo 
mais vereador que queira discutir o pedido de informação, coloco em votação o pedido de informação 
com a urgência já aprovada, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, está rejeitado o pedido de informação por cinco a quatro, solicito ao senhor secretário 
que leia o nº e o autor das moções; Secretário Vereador Paulo Silva; moções: Vereador Cláudio 
Santos, moção nº 1; moção nº 2, Vereador Adroaldo De Carli; moção nº 3, Vereador Adroaldo De 
Carli; moção Nº 4, Vereador Adroaldo De Carli; moção nº 5, Vereador Adroaldo De Carli e nº 6 
também Vereador Adroaldo De Carli; Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em discussão as 
moções, não havendo vereador que queira discutir a urgência, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade a 
urgência, está em discussão as moções com as urgências já aprovadas, não havendo vereador que 
queira discutir as moções, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários que se manifestem, aprovado as moções por unanimidade, solicito, solicito ao plenário se 
votaremos os projetos com exceção da aprovação das contas do prefeito que tem que votar 
separado, são dois projetos que irão à votação separados, separadamente, se os demais projetos 
votaremos em bloco, com a cordância de todas as bancadas, senhor secretário para leitura dos 
projetos com o parecer da comissão de justiça e também com o parecer da ordem econômica;  
Secretário Vereador Paulo Silva; projetos para votação em bloco, senhor presidente, senhores 
vereadores: Projeto de Lei 319/027/07, autor executivo municipal, autoriza concessão de auxilio 
financeiro a diversas associações de bairros de Carazinho, no valor de R$ 1928,51; projeto de lei 
186/011/07, autor executivo municipal, autoriza abertura de crédito especial no orçamento de 2007, 
no valor de R$ 1.500.000,00; projeto de lei 316/024/07, autor executivo municipal, autoriza abertura 
de crédito especial no orçamento de 2007, no valor de R$ 9.513,10; projeto de lei 320/028/07, 
autoriza a concessão de auxilio financeiro ao CTG Pedro Vargas, abertura de credito suplementar e 
transferência de recurso orçamentário do legislativo para o executivo no valor de R$ 1.000,00; projeto 
de lei 372/038/07, autor executivo municipal, dispõe o provimento de cargos públicos por pessoas 
deficientes; projeto de lei 314/022/07, autor executivo municipal, autoriza o município a permitir o uso 
de bem móvel ao clube carazinhense de Xadrez CCX; projeto de lei complementar 189/014/07, autor 
Vereador Gilnei Jarré, altera a redação do inciso I $ 5 º do artigo 107 da lei complementar nº 03/85 – 
código de posturas do município de Carazinho; projeto de lei 188/013/07, autor Vereador Gilnei Jarré, 
dá denominação ao segmento da rua Porto Alegre no bairro Santa Terezinha; projeto de lei 
373/039/07, autor executivo municipal, altera redação de cláusulas da minuta, constante da lei 
municipal nº 6.509 de 12/01/2007, do convênio com o HCC; 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; parecer da Comissão de Justiça e finanças de todos os projetos: o presente projeto de 
lei é constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor; Relatório Contábil dezembro 2006,  P 
– 185/010/07, relatório de execução orçamentária: balancete contábil e o balancete de despesas bem 
como a conciliação bancária; parecer da comissão de controle financeiro e orçamentário: após a 
analise do relatório contábil apresentado concluímos que o referido relatório está de acordo com as 
normas técnicas da contabilidade pública, solicitando ao plenário a sua aprovação; Presidente 
Vereador Vilson Paese; coloco em discussão o parecer da Comissão de Justiça de todos os 
projetos, projeto da Comissão de Justiça que vem assinado o parecer, Vereador Adroaldo De Carli 
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secretário relator, Vereador Felipe Sálvia presidente e Vereador Paulo Silva membro, colocamos 
então em discussão o parecer da comissão de justiça, não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovado o parecer da comissão de justiça por unanimidade, todos os projetos; coloco 
agora em discussão o parecer da comissão de ordem econômica e social de todos os projetos 
também, que vem assinado pelo Vereador Josélio Guerra secretário relator, Vereador Luiz Leite 
presidente, Vereador Antonio Azir membro, coloco em discussão o parecer da Comissão de ordem 
econômica e social, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade o 
parecer de ordem econômica, agora esta em discussão os projetos com os pareceres da Comissão 
de ordem econômica e também da Comissão de Justiça já aprovados, esta em discussão os projetos, 
não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, os contrários que se manifestem, aprovado todos os projetos por unanimidade, 
Secretário Vereador Paulo Silva; senhor presidente para encaminhamento de votação, prestação 
de contas de 2001, encaminhado pelo tribunal de contas do estado, José Carlos Silva de Deus, 
diretor geral, ao cumprimentá-lo na oportunidade encaminha-lhe o processo de Prestação de contas 
desse município referente exercício de 2001 para o julgamento nos termos da legislação vigente, 
encaminhado ao poder legislativo, solicitação do Vereador Felipe Sálvia presidente da Comissão de 
justiça pra...o parecer do consultor jurídico dessa casa que consta o seguinte: prestação de contas 
2001, tendo a luz o parecer do tribunal de contas do estado na folha 907, e a solicitação do Vereador 
Felipe Sálvia, presidente da Comissão de Constituição e Justiça desta casa, este consultor conclui 
que está apto para ser levado a plenário na forma da lei para julgamento, parecer: apto para ser 
submetido ao julgamento do plenário nos termos da legislação vigente, em 26/02/2007, Wilson 
Antonio Moreira, consultor jurídico; parecer da Comissão de justiça e finanças na prestação de contas 
exercício do ex-prefeito Iron Albuquerque em 1º/01/2001 à 31/12/2001, parecer: conforme o parecer 
do consultor jurídico desta casa, o presente processo encontra-se apto a ser submetido ao 
julgamento do plenários nos termos das legislação vigente, Carazinho 05/03/2007, Vereador Felipe 
Sálvia presidente e relator, Vereador Adroaldo De Carli secretário e Vereador Paulo Silva membro;  
Presidente Vereador Vilson Paese; coloco então em discussão o parecer da comissão de justiça, 
não havendo vereador que queira discutir o parecer que está assinado pelo presidente - relator Felipe 
Sálvia, Vereador Adroaldo De Carli - secretário e Vereador Paulo Silva - membro na havendo 
vereador que queira discutir o parecer coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem, está aprovado o parecer da comissão de justiça e finanças 
por unanimidade, com a aprovação do parecer da comissão de justiça esta aprovado também  o 
parecer do tribunal de contas do referido processo, agora colocamos então em votação, não precisa 
colocar em votação então? Então está aprovada as contas do exercício de 2001, por gentileza 
secretário o outro projeto; Secretário Vereador Paulo Silva; prestação de contas, senhores 
vereadores, tribunal de contas, senhor presidente, José Carlos da Silva de Deus, diretor geral, tenho 
a satisfação de cumprimentá-lo e, na oportunidade, encaminho-lhe o processo de prestação de 
contas desse município, referente ao exercício de 1998, para julgamento nos termos da legislação 
vigente, encaminhamento para prestação de contas, solicitação do Presidente da Comissão de 
Justiça e Finanças, Vereador Felipe Sálvia, para que o consultor jurídico conclua se esta apto para 
ser levado a plenário na forma da lei  pra o julgamento: tendo à luz o parecer do Tribunal de contas 
do Estado do RS – fls 1447, e a solicitação do Vereador Felipe Sálvia, presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça desta casa, este consultor conclui que está apto para ser levado à plenário na 
forma da lei para julgamento; parecer: apto para ser submetido ao julgamento do plenário nos termos 
da legislação vigente, 26/02/2007, Wilson Antonio Moreira, consultor jurídico; parecer da comissão de 
justiça e finanças da prestação de contas do Ex-prefeito Aylton Martins Magalhães – exercício 1998; 
parecer: conforme parecer do Consultor jurídico desta casa, o presente parecer encontra-se apto a 
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ser submetido ao julgamento do plenário nos termos da legislação vigente, Carazinho 05/03/2007, 
Vereador Felipe Sálvia presidente e relator, Vereador Adroaldo De Carli secretário, Vereador Paulo 
Silva membro; Presidente Vereador Vilson Paese; coloco então em discussão o parecer da 
Comissão de Justiça e finanças que vem assinada pelos três vereadores já lidos os nomes pelo 
secretário, esta em discussão, não havendo vereador que queira discutir o parecer, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado 
por unanimidade, e aprovado o parecer da Comissão de Justiça esta aprovado também o parecer do 
tribunal de contas, com isso esta aprovado as contas também do ano, o parecer das contas do ano 
de 98, questão de ordem Vereador Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De Carli; senhor 
presidente, senhores vereadores, muito obrigado pela cedência dessa questão de ordem, e dizer aos 
senhores vereadores que é importante nós colocarmos que, tanto as contas do executivo municipal 
do ano de 98 como de 2001, apresentado pelo tribunal de contas em analise da comissão de justiça e 
finanças nós vamos esclarecer que os dois, as duas prestações de contas foram favoráveis as 
constas do exercício 98 e 2001, então estamos aprovando um processo do tribunal de contas parecer 
que é pela aprovação desses exercícios, apenas pra deixar com bastante clareza qual é o parecer do 
tribunal de contas que nós estamos aprovando, exatamente, nós seguimos e mantivemos o parecer 
que é favorável à aprovação das contas, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; mas 
também a câmara pode mesmo com o parecer favorável do tribunal de contas, a câmara tem poder 
para rejeitar, se assim entender, e no momento que o tribunal também aprova acamara pode rejeitar 
ou vice-versa, mas a câmara entendeu e o plenário atendeu e naturalmente que está aprovado os 
parecer, questão de ordem Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; até pra fazer justiça aos 
membros da comissão de justiça e finanças, que foram sábios ao acompanhar o voto do tribunal de 
contas, porque numa oportunidade essa casa rejeitou o parecer do tribunal de contas e inclusive foi 
condenada pela justiça, ação inclusive tramita em 2º grau, devido à apelação dessa casa, então 
parabenizo os membros da comissão de justiça e finanças que tiveram esse entendimento em 
consonância com o tribunal de contas; Presidente Vereador Vilson Paese; depois de um dia e uma 
noite árdua que os vereadores tiveram nós estamos encerrando a presente reunião e nada mais 
havendo a tratar, então e sob a proteção de Deus, em tempo, em tempo, em tempo, há um pedido de 
explicação pessoal do Vereador Luiz Leite, então por gentileza senhores vereadores mais cinco 
minutinhos para que nós possamos realmente encerrar a sessão, desculpa Vereador Luiz Leite de eu 
ter me passado no teu pedido anterior; Vereador Luiz Leite; serei rápido senhor presidente, só para 
justificar meus colegas que antecederam e dizer que eu jamais responsabilizei a bancada de 
situação, o governo, pelo seu posicionamento aqui dentro, acho que eu tenho que ser coerente nesse 
ponto e dizer que a bancada do PSDB como é que não vai votar com o governo, pelo aquilo que vem 
a instrução do prefeito municipal, que é do PSDB, jamais, então quero deixar isso bem claro, e 
segundo só para dizer que esta casa tem vereadores com uma inteligência em alguns pontos 
bastante avançada, sobrenatural, dizer para o Vereador Felipe Sálvia e o Adroaldo que nenhum 
momento eu questionei o trabalho de vossa senhoria nas Centrais Elétricas, jamais, mais sim da 
direção de ponte, presidência das centrais elétricas, que muitas vezes quando esteve aqui tentou nos 
confundir, sobre a orientação e com o conhecimento de alguns vereadores da área empresarial, 
empresa privada, que discutia sobre os problemas do ICMS e ele não se fazia entender pela parte 
que é o certo e é o legal, e tentava nos conversar e nos levar para um caminho que não era o 
adequado e muito menos o correto, para fazer os seus pagamentos com o tesouro do estado, e basta 
dizer que isso gerou um monte de multa, um monte de prejuízo pra nossa comunidade de Carazinho,  
porque todo prejuízo que a Eletrocar vier ter, ou a nossa administração publica em qualquer 
secretaria que seja, ela vai recair sobre os ombros da comunidade de Carazinho, só para deixar claro 
que  jamais eu quis tecer algum comentário que viesse em desabono aos  ex-diretores das Centrais 
elétricas, Felipe Sálvia e Adroaldo De Carli, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; 
nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus declaro encerrada a presente reunião, convoco 
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os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 12/03/2007, as 19:15 
h neste plenário. 
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