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Ata da Reunião Ordinária do dia 19 de março de 2007......Ata 13 
  
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 19/03/2007 e convido o 
Vereador Luiz Leite, para proceder à leitura de um trecho da Bíblia; Presidente Vereador Vilson 
Paese; coloco em apreciação a Ata da reunião ordinária realizada no dia 12/03/2007, está em 
votação, 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 pedido de afastamento do Vereador Felipe Sálvia; Secretário 
Vereador Paulo Silva; Prezado Senhor: ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio desta, 
comunicá-lo que por motivo de tratamento de saúde, não estarei presente na Reunião Ordinária dos 
próximos dias 19 e 26 de março corrente, ficando desta forma autorizado a convocar o Vereador 
Suplente do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB. Sendo o que se apresentava para esta 
oportunidade, antecipo os agradecimentos pela atenção dispensada, coloco-me ao inteiro dispor. 
Atenciosamente. Vereador Felipe Sálvia – PDT, em anexo, Senhor presidente, há o atestado médico; 
Presidente Vereador Vilson Paese; senhor secretário, por gentileza faça a leitura da convocação do 
suplente de vereador João Batista; Secretário Vereador Paulo Silva; Convocação. Prezado senhor: 
Pelo presente, estamos convocando Vossa senhoria para assumir na Câmara Municipal de 
vereadores, nos dias 19/03/2007 e 26/03/2007, tendo em vista pedido de licença do Vereador Felipe 
Sálvia, por motivo de licença saúde, conforme dispõe Regimento interno, art. 11, inciso II, alínea e, 
desta casa. Sem outro motivo, colhemos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e 
distinta consideração. Atenciosamente. Vereador Vilson Paese – Presidente, encaminhado ao Sr. 
João Batista, MD. Suplente de vereador do PSDB, e assim descreve no despacho: declino da 
convocação em face de motivo particular, devendo ser convocado o meu suplente, atenciosamente 
João Batista, em 16/03/2007 às 16:47h; Presidente Vereador Vilson Paese; o suplente do João 
Batista então é o suplente Adair Amaral, para a leitura secretário; Secretário Vereador Paulo Silva; 
Convocação. Prezado senhor: Pelo presente, estamos convocando Vossa senhoria para assumir na 
Câmara Municipal de vereadores, nos dias 19/03/2007 e 26/03/2007, tendo em vista pedido de 
licença do Vereador Felipe Sálvia, por motivo de licença saúde, conforme dispõe Regimento interno, 
art. 11, inciso II, alínea e, desta casa. Sem outro motivo, colhemos o ensejo para renovar nossos 
protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente. Vereador Vilson Paese – 
Presidente, encaminhado ao Sr. Adair Amaral, MD. Suplente de vereador da bancada do PSDB, em 
despacho em anexo: recebido em 16/03/2007, declino da convocação em face de motivos 
particulares, devendo ser convocado o próximo suplente, Adair Amaral; Presidente Vereador Vilson 
Paese; secretário para a leitura da convocação do Sr. José Waldemar da Silva da Luz; Secretário 
Vereador Paulo Silva; Convocação. Prezado senhor: Pelo presente, estamos convocando Vossa 
senhoria para assumir na Câmara Municipal de vereadores, nos dias 19/03/2007 e 26/03/2007, tendo 
em vista pedido de licença do Vereador Felipe Sálvia, por motivo de licença saúde, conforme dispõe 
Regimento interno, art. 11, inciso II, alínea e, desta casa. Sem outro motivo, colhemos o ensejo para 
renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente. Vereador 
Vilson Paese – Presidente, encaminhado ao Sr. José Waldemar da Luz, MD. Suplente de vereador 
da bancada do PSDB, recebido em 16/03/2007 as 14:00h, assinado José Waldemar da Luz; 
Presidente Vereador Vilson Paese; convido o suplente de vereador José Waldemar da Luz para 
dirigir-se a mesa diretora e fazer a entrega da certidão expedida pela 15ª zona eleitoral bem como 
sua declaração de bens, e em seguida prestar compromisso legal, eu vou ler o compromisso e Vossa 
excelência vai repetir comigo o compromisso: prometo manter; Vereador José Waldemar da Luz; 
prometo manter; Presidente Vereador Vilson Paese; defender e cumprir a lei orgânica; Vereador 
José Waldemar da Luz; defender e cumprir a lei orgânica; Presidente Vereador Vilson Paese; 
observar a legislação; Vereador José Waldemar da Luz; observar a legislação; Presidente 
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Vereador Vilson Paese; federal, estadual e municipal; Vereador José Waldemar da Luz; federal, 
estadual e municipal; Presidente Vereador Vilson Paese; exercer o meu cargo sob inspiração da 
democracia; Vereador José Waldemar da Luz; exercer o meu cargo sob inspiração da democracia; 
Presidente Vereador Vilson Paese; e do bem comum do povo carazinhense; Vereador José 
Waldemar da Luz; e do bem comum do povo carazinhense; Presidente Vereador Vilson Paese; 
prestado o compromisso, declaro empossado o Sr. José Waldemar da Luz, e convido o mesmo para 
tomar o seu lugar nesse plenário; Presidente Vereador Vilson Paese; convido o senhor secretário 
para leitura do expediente da presente reunião; Secretário Vereador Paulo Silva; expediente da 
reunião ordinária do dia 19/03/2007: Of. 039/07 do Executivo Municipal, encaminha Projeto de lei n° 
027/07, o qual autoriza repasse financeiro ao sindicato rural de carazinho e abertura de credito 
Especial no orçamento de 2007, no valor de R$ 4.000,00, para apreciação sob regime de urgência; 
Of. 040/07 do Executivo Municipal, encaminha projeto de lei n° 028/07, o qual cria 03 vagas do cargo 
de vigilante no quadro de pessoal efetivo do município, para apreciação sob regime de urgência; Of. 
041/07 do Executivo Municipal, encaminha projeto de lei n° 029/07, o qual define os débitos e as 
obrigações consideradas de pequeno valor, para apreciação sob regime de urgência; Of. 043/07 do 
Executivo Municipal, encaminha projeto de lei n° 031/07, o qual dá nova redação aos artigos 3°, 4° e 
5° da lei municipal n° 5.722, de 29/08/02, que cria o conselho municipal de assistência social de 
carazinho, para apreciação sob regime de urgência; Of. 044/07 do Executivo Municipal, responde ao 
OP 027/2007 o qual contem  pedido de informação; Of. 045/07 do Executivo Municipal, encaminha 
projeto de lei n° 032/07, o qual altera os artigos 5°, 6°, 7° e 8° da lei municipal n° 6.277, de 18/10/05, 
que institui a campanha Parceria premiada, para apreciação sob regime de urgência; Of. 046/07 do 
Executivo Municipal, encaminha retirada de tramitação do projeto de lei n° 005/07, o qual consolida a 
legislação que institui o conselho municipal de transito de carazinho, para reestudo; Projeto de lei de 
autoria do vereador Felipe Sálvia, que dá nova redação na letra “a” do inciso “II” do artigo 21, e 
incisos “I” e “II” do artigo 23 da lei orgânica; Projeto de lei de autoria do vereador Cláudio Santos, que 
estabelece penalidades aos estabelecimentos que abrigarem crianças e adolescentes 
desacompanhados dos pais ou responsáveis; Projeto de lei de autoria do vereador Paulo Silva, que 
dispõe sobre o Projeto uma Criança  uma Arvore no Município de Carazinho, e dá outras 
providencias; Of. 001/07 da Ascamaja, convidando para reunião que se realizará dia 21 de março em 
15 de novembro; Of. 003 da Câmara municipal de fortaleza dos valos, convidando a comissão de 
agricultura e abastecimento e desenvolvimento rural,  para reunião com o Dep. Fed. Luiz Carlos 
Heinze, realizada no dia 17 de março; Convite da COMMAC, para o Fórum Ambiental a realizar-se 
dia 20 de abril no auditório do Ministério publico; Comunicado do IGAM para realização de cursos em 
abril de 2007; Declaração do Dep. Estadual Gerson Burmann, comunicando a presença dos 
vereadores Luiz Leite Josélio Guerra e Felipe Sálvia em audiência  no gabinete parlamentar na 
assembléia legislativa; Presidente Vereador Vilson Paese; a seguir convido o senhor secretário 
para fazer a leitura das indicações, mas antes da leitura, senhor secretário, vamos também registrar a 
presença dos nossos amigos que se encontram nesse plenário, o Jorge Carlos Wolgman, que bom 
que você está aqui conosco, o Juliano Meira Wolgiman, professor Osmar, professor Jefferson, 
Amilton Castanho, Jair, o Nelson, Portilho, o Jota, suplente de vereador, nosso amigo Silveira, 
também o registro do Gilmar rádio Gazeta, Serginho Diário da Manhã, sejam todos bem vindos à 
casa que é de vocês, que é do povo, senhor Secretário para a leitura das indicações dos vereadores 
na noite de hoje; Secretário Vereador Paulo Silva; indicações: 486/287/07, seja enviado oficio ao 
prefeito municipal para que determine a secretarias de obras que: execute trabalhos de reparos na 
pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Sen. Salgado filho; execute trabalhos de capina e 
limpeza na rua Antonio Vargas; execute trabalhos de capina e limpeza em todas as ruas do Bairro 
Vargas; execute trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da Avenida Pátria; execute trabalhos 
de patrolamento, ensaibramento e compactação da rua Félix Guerra; execute trabalhos de 
patrolamento, cascalhamento e compactação da rua Nenê de Sassi; execute trabalhos de reparos na 
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Travessa Monte Alegre; execute trabalhos de término da pavimentação e limpeza na rua Minas 
Gerais; execute trabalhos de compactação das pedras soltas existentes na rua Fernando Sudbrack, 
Vereador Luiz Leite; 487/288/07, seja enviado oficio solicitando ao executivo municipal que determine 
à secretaria de obras a realização de: canalização imediata da sanga localizada próxima à rua 
Almirante Barroso com a Travessa Artur Bernardes; construção de passeio público na Avenida Pátria, 
logo após o prédio da Brigada militar; limpeza imediata na rua Gabriel Prompt, nas Proximidades da 
sede da Associação dos comerciários; conclusão imediata do asfalto na rua Ceára, logo após os 
trilhos, abaixo da sinaleira; conclusão do calçamento na rua Félix Guerra; Vereador Vilson Paese; 
488/289/07, solicitando a secretaria de obras a realização de operação tapa buracos na Rua Miguel 
Bueno de Oliveira, Vereador Jaime Fragoso; 489/290/07, solicitando ao departamento de trânsito a 
construção de redutor de velocidade tipo quebra-molas na rua Guaranis, Vereador Jaime Fragoso; 
490/291/07, solicitando a secretaria de obras a realização de limpeza do terreno e do passeio público 
na Rua David Canabarro em frente ao nº 674, Vereador Jaime Fragoso; 491/292/07, solicitando a 
secretaria de obras a realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da rua Libório 
Bervian, Vereador Jaime Fragoso; 492/293/07, solicitando ao setor competente o recolhimento de 
entulhos depositados na rua Xavantes, Vereador Jaime Fragoso; 493/294/07, solicita ao executivo 
que determine ao setor Competente reformas junto ao abrigo de parada de ônibus existente na rua 
Anchieta com a rua Iracema, bem como a colocação de um banco para que os usuários fiquem 
melhor acomodados ao aguardar o coletivo, Vereador José Waldemar da Luz; 494/295/07, solicita ao 
executivo que estude a possibilidade de colocação de mais bancos na praça 1º de Maio, Vereador 
José Waldemar da Luz; 495/296/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize melhorias no 
asfalto e operação tapa buracos na Avenida Flores da Cunha próximo ao n° 4825, Bairro Laranjal, 
Vereador Adroaldo De Carli; 496/297/07, Solicita para que a secretaria de obras realize trabalho de 
patrolamento, cascalhamento e tapa buracos em toda extensão da rua João Clemente Elsing com a 
rua Presidente Costa e Silva, Bairro Ouro Preto, Vereador Adroaldo De Carli; 497/298/07, Solicita 
para o Executivo Municipal, que notifique o proprietário do terreno localizado no final da Rua Otto 
Albino Guerardht com a Rua Ângelo M. Gobbi no Bairro Sommer, para que seja feita a limpeza do 
mesmo, Vereador Adroaldo De Carli; 498/299/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize 
visita na rua Marcílio Dias, Bairro Santo Antônio, para que sejam tomadas as devidas providências 
sobre as melhorias do trecho do calçamento da rua, Vereador Adroaldo De Carli;  499/300/07, Solicita 
para que a Secretaria de Obras realize melhorias no asfalto e operação tapa buracos da Rua 
Diamantino Tombini próximo ao n° 300, Bairro Oriental, Vereador Adroaldo De Carli; 500/301/07, 
Solicita para que a Secretaria de Obras realize visita na Rua 1° de Maio entroncamento com a rua 
Ernesto Alves, ver a possibilidade da construção de um redutor de velocidade e operação tapa 
buracos na rua Ernesto Alves, próximo ao n° 533, Bairro centro, Vereador Adroaldo De Carli; 
501/302/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize melhorias no calçamento e tapa buracos 
em toda extensão da rua Antônio Vargas, Bairro Loeff, Vereador Adroaldo De Carli; 502/303/07, 
Solicita para que a Secretaria de Obras realize melhorias no asfalto e tapa buracos em toda extensão 
da Rua Anchieta Bairro Operária, Vereador Adroaldo De Carli; 503/304/07, Solicita para que a 
secretaria de obras realize trabalho de patrolamento, cascalhamento e limpeza do acesso principal 
em toda extensão da rua Ramalho Antônio Piva – Colônia Xadrez, Vereador Adroaldo De Carli; 
504/305/07, Solicita para que a secretaria de obras realize trabalho de melhorias do asfalto e 
operação tapa buracos em toda extensão da rua General Cassal Martins, Bairro São Pedro, Vereador 
Adroaldo De Carli; 505/306/07, solicitando que determine ao setor competente a canalização da rede 
da rua Dejanira Kochemborger, Vereador Paulo Silva; 506/307/07, para que a secretária de obras 
realize trabalhos de patrolamento, cascalhamento e compactação da rua Gaspar Rodrigues, 
Vereador Josélio Guerra; 507/308/07, para que a secretaria de obras realize trabalhos de conserto de 
buracos no asfalto da rua Mal. Floriano em frente ao nº 1165, Vereador Josélio Guerra; 508/309/07, 
para que a secretaria de obras realize trabalhos de conserto de buracos nos asfalto da Avenida 
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Flores da Cunha próximo ao nº 4161, Vereador Josélio Guerra; 509/310/07, para que a secretaria de 
obras realize trabalhos de conserto de buracos no asfalto da rua Eduardo Graeff, próximo à esquina 
da rua Cel. Bueno de Quadros, Vereador Josélio Guerra; 510/311/07, para que a secretaria de obras 
realize trabalhos de conserto no asfalto da rua Anchieta em frente ao nº 103 e 320, Vereador Josélio 
Guerra; 511/312/07, solicita a realização de nivelamento na rua Coronel João Mena Barreto, 
Vereador Antonio Azir; 512/313/07, solicita a operação tapa buracos e revestimento asfáltico, 
Vereador Antonio Azir; 513/314/07, solicita trabalhos de patrolamento e conserto da estrada que dá 
acesso à usina de Mata Cobra, Vereador Antonio Azir; 514/315/07, solicitando ao setor competente 
municipal que seja feito operação tapa buracos na rua Antonio Pasin, Vereador João Mafalda; 
515/316/07, solicitando que seja feito operação tapa buracos da rua Braulino Lopes, Vereador João 
Mafalda; 516/317/07, solicitando a secretaria de obras efetue melhorias em toda a extensão da rua 
Honorato F. Piccini, Vereador João Mafalda; 517/318/07, solicita a secretaria de obras para que 
efetue melhorias na rua Caçapava, Vereador Cláudio Santos; 518/319/07, solicita ao executivo para 
que o mesmo estude a possibilidade de fazer doação da área hoje com sessão de uso à Associação 
Amigos do Galpão Érico Bueno, Vereador Cláudio Santos; 519/320/07, solicita a sec. de assuntos 
jurídicos para que a mesma retome a tentativa de reverter ao município um imóvel com casa na rua 
Raymundo Kloecker nº 56, Vereador Cláudio Santos; 520/321/07, solicita a sec. de obras para que 
tape um buraco na rua Alexandre da Motta esquina com a Avenida Pátria, Vereador Cláudio Santos; 
Presidente Vereador Vilson Paese; convido o senhor secretário para a leitura dos requerimentos; 
Secretário Vereador Paulo Silva; requerimentos encaminhados para aprovação e votação na noite 
de hoje: 521/082/07, O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental, que após aprovado 
em plenário, seja solicitado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de informação: Requer uma 
visita técnica e a informação da metragem da largura que consta na licitação da pavimentação de 
paralelepípedo da Rua São Paulo entre as ruas Minas Gerais e Ceará localizadas no Bairro Oriental 
no município de Carazinho.  Solicitação de moradores do bairro. Segue cópia em anexo do protocolo 
encaminhado ao Executivo Municipal no dia 27 de fevereiro de 2007. Justificativa: Justifica-se o 
referido pedido de informação pelo fato dos moradores desta localidade estar em discordância com a 
metragem da pavimentação cobrada pelo Executivo Municipal, que segundo estes a metragem 
cobrada não esta em conformidade com a realizada neste local, Vereador Adroaldo De Carli; 
522/083/07, O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental, que após aprovado em 
plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando que seja informada a esta casa a 
relação de todos os Cargos em Comissão denominados “CC,” de todas as Secretarias que 
compreendem a Administração Municipal e também das Centrais Elétricas Carazinho Ltda, contendo 
os seguintes itens:Remuneração;Função;Data da Contratação.JUSTIFICATIVA: Precisamos mostrar 
a população de que não existem cargos em excesso, visto que, a Prefeitura encontra-se em 
dificuldades financeiras, faltando dinheiro para medicamentos, obras e infra-estrutura e conforme 
pronunciamento do Prefeito na imprensa local não existe nepotismo no Executivo, com a aprovação 
deste pedido irá dar maior transparência à Administração Municipal, Vereador Josélio Guerra; 
523/084/07, que seja enviado oficio de profundo pesar a Sra. Juliana Barth e seus familiares, pelo 
falecimento de sua filha, Bruna Barth ocorrido no dia 10/03/2007, Vereador Luiz Leite; 524/085/07, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que logo após ouvido em  plenário, seja 
enviado ofício ao SR Romeu Giacomeli Presidente da Eletrocar, para que solicitando ao 
departamento técnico da empresa para realizar uma visita a noite na Rua Bento Gonçalves 
entroncamento com a rua Marquês de Pombal no Bairro Centro, para que sejam tomadas as devidas 
providências da colocação de lâmpadas mais potentes nas proximidades do Poder Judiciário. Solicita 
também à empresa Eletrocar, após verificação, medidas para solucionar definitivamente este 
problema da escuridão na rua, zelando pela segurança dos servidores públicos e moradores desta 
localidade, Vereador Adroaldo De Carli;  Presidente Vereador Vilson Paese; senhor secretário para 
a leitura das moções; Secretário Vereador Paulo Silva; moções apresentadas pelos vereadores na 
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noite de hoje: 525/057/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Rádio Gazeta AM – 670 
pela passagem do seu 25º ano de atividades em Carazinho que ocorrerá no dia 22 de março, será 
realizará uma grande festa na Praça Albino Hillebrandt no mesmo dia com a programação sendo 
transmitida ao vivo diversas atrações da Praça central. Parabéns a direção bem como a toda equipe 
da Rádio Gazeta AM – 670 pelo excelente trabalho realizado junto à comunidade, trazendo os fatos 
ao conhecimento dos ouvintes e entretenimento a toda comunidade, Vereador Josélio Guerra; 
526/058/07, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício   parabenizando, a Direção e funcionários da Rádio 
Gazeta AM 670 de Carazinho , na pessoa da Senhora Ionara Albuquerque pela comemoração dos 25 
anos de participação e audiência. Manifestamos nossos reconhecimentos a toda equipe da rádio que 
vem ao longo destes anos proporcionar aos ouvintes informações, cultura e entretenimento, motivo 
este que fazem desta rádio um referencial em nossa cidade, Vereador Adroaldo De Carli; 527/059/07, 
o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que seja enviado oficio de cumprimentos a 
Rádio gazeta AM de Carazinho que comemora 25 anos de fundação do próximo dia 22, Vereador 
João Mafalda; 528/060/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao Excelentíssimo 
Senhor Élio Freitas, Prefeito Municipal de Santo Antônio do Planalto, pela passagem do 15º 
Aniversário de Emancipação deste município, comemorado no dia 20.03.2007. Conhecemos a 
história de sucesso desta cidade e a pujança do seu povo, e por isso, sentimo-nos honrados em 
prestar esta homenagem em data tão especial. Que o Senhor Élio Freitas receba nossas 
congratulações e transmita aos seus munícipes nossos votos de mais sincera estima e 
reconhecimento, Vereador Vilson Paese; 529/061/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando  o 
Município de Santo Antônio do Planalto, na pessoa do Exmo.sr. Prefeito Municipal Élio Gilberto Luz 
de Freitas, pela comemoração aos  15 anos de emancipação político-administrativa, que ocorrerá no 
dia 20 de março de 2007,  desejamos sucesso a todos , Vereador Adroaldo De Carli; 530/062/07, o 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que seja enviado ofício de cumprimentos a 
Senhoras Lizete Jarré pela posse como coordenadora da 39ª CRE e Deise Arsego como 
coordenadora adjunta, Vereador Vilson Paese; 531/063/07, O Vereador abaixo assinado, solicita na 
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando 
a nova Coordenadora da 39ª Coordenadoria Regional de Educação, Professora Lisete Leiria Jarré e 
a coordenadora adjunta,  Deise Maria Bordignon Arsego, que foram empossadas no dia 12 do 
corrente,  desejando-lhes muito sucesso e  pleno êxito nesta nova caminhada, Vereador Jaime 
Fragoso; 532/064/07, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido 
ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando  a nova Coordenadora da 39ª 
Regional de Educação de Carazinho, na pessoa  Senhora LISETE JARRÉ pela posse, que realizou-
se no dia 13 de março de 2007, na cidade de Porto Alegre. Desejamos a ela e demais membros da 
coordenação pleno êxito e muito sucesso, Vereador Adroaldo De Carli; 533/065/07, O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido ao plenário para aprovação, 
seja enviado ofício parabenizando ao CAPITÃO Claudemir BERTÓGLIO que assumiu dia 06 de 
março do corrente ano o comando da 1ª Companhia de Policiamento Ostensivo. Parabéns ao 
Capitão Bertóglio e desejamos todo o sucesso nesta caminha, sabendo das dificuldades que, 
certamente, ira encontrar, mas, também sabemos de sua capacidade e vontade de vencer desafios, 
Vereador Josélio Guerra; 534/066/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
depois de submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o Srº Nei César 
Mânica pela realização, com muito sucesso, da Expodireto Cotrijal 2007. Parabéns ao Srº Nei César 
Mânica, bem como a todos os colaboradores da COTRIJAL pelo sucesso da feira que leva o nome de 
Não-Me-Toque e toda a região a todos a Brasil e até o exterior, transformando a região em pólo de 



 6 

tecnologia e inovações, Vereador Josélio Guerra; 535/067/07, O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de 
cumprimentos a COTRIJAL, na pessoa do seu Presidente, Senhor NEI CÉSAR MÂNICA, bem como 
a toda sua equipe de colaboradores, pelo sucesso do evento EXPODIRETO 2007.A EXPODIRETO 
consagrou-se como um evento de grande importância, não somente para a comunidade de Não-Me-
Toque, onde é realizada, mas também para todo o país. Deve-se isso, sem dúvida alguma, à 
competência com que o Senhor Nei Mânica vem administrando a Cooperativa e a EXPODIRETO.A 
todos, em especial ao Senhor Nei Mânica, brilhante Presidente da Cotrijal e merecedor da Medalha 
Mérito Farroupilha, recebida durante a realização deste evento, nossas sinceras congratulações, 
Vereador Vilson Paese; 536/068/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o  Senhor Presidente 
da Cotrijal Nei César Mânica,  pelo recebimento da Medalha do Mérito Farroupilha, que é a maior 
distinção concedida pelo Parlamento Gaúcho . A solenidade de entrega da homenagem ocorreu no 
dia 15 de março de 2007, às 17:00 horas no Auditório Central da Expodireto Cotrijal, localizado no 
parque da feira no município de Não-Me-Toque.  Parabenizamos pela sua visão de futuro e pelo 
crescimento e desenvolvimento da região, Vereador Adroaldo De Carli; 537/069/07, O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, 
seja enviado oficio de cumprimentos ao Senhor ÊNIO SCHROEDER , Diretor do Departamento de 
Comunicações da Cotrijal, pela excelente repercussão da EXPODIRETO 2007. Sabemos que o 
sucesso de um evento depende muito de sua divulgação e, sem dúvida, o Senhor Ênio Schroeder, 
juntamente com sua equipe de trabalho, merecem nosso reconhecimento, pois a EXPODIRETO 
2007, foi amplamente divulgada em todos os meios de comunicação, garantindo, também com isso, 
grande êxito, Vereador Vilson Paese; 538/070/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de 
cumprimentos ao Senhor JÚLIO SOUZA, pela posse como novo Patrão do CTG Rincão Serrano, bem 
como a toda nova Patronagem. Desejamos a todos, sucesso nesta nova empreitada, com a certeza 
de que esta Entidade Tradicionalista continuará a honrar as tradições gaúchas, como é de seu 
costume e do conhecimento de toda comunidade carazinhense, Vereador Vilson Paese; 539/071/07, 
O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para 
aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a Direção do DE CARLI SUPERMERCADOS, na 
pessoa do Vereador Adroaldo de Carli, um dos sócios da Empresa, bem como a todos os 
funcionários, pelos 37 anos de atividades no ramo supermercadista em nossa cidade. É com pesar 
que nos despedimos do De Carli Supermercado, que ao longo de todo este tempo prestou grandes 
serviços a esta comunidade, sempre trabalhando com dedicação e tratando seus clientes com muito 
carinho e respeito. Temos a certeza que a Família De Carli irá continuar empreendendo em nosso 
município e atuará com a mesma competência com que sempre atuou até agora.  A todos nosso 
muito obrigado pelos anos de dedicação e votos de muito sucesso nesta nova caminhada, Vereador 
Vilson Paese; 540/072/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao Excelentíssimo 
Senhor Sérgio Francisco de Souza, Presidente da Câmara Municipal de Não-Me-Toque, extensivo 
aos demais Vereadores, pelos excelentes trabalhos realizados durante a EXPODIRETO 2007.Com 
certeza, a Câmara Municipal de Não-Me-Toque está de parabéns. Durante todos os dias deste 
maravilhoso evento, esteve presente com seus Vereadores e Funcionários, recebendo os visitantes 
com muito carinho e atenção. A todos os nobres edis, especialmente ao Senhor Sérgio de Souza, 
Presidente do Legislativo, nossos agradecimentos e congratulações. Vereador Vilson Paese; 
541/073/07, solicita que seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo a srª. Maria 
Salete Luz de Oliveira, cumprimentado-a por sua posse como pastora na igreja do Evangelho 
quadrangular de Selbach/RS, Vereador José Waldemar da Luz; 542/074/07, solicita que seja enviado 
oficio de congratulações do poder legislativo a ilustríssima srª Marines Leiria, mui digna gestora do 
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programa bolsa família, cumprimentando-a pelo excelente trabalho que vem realizando frente à 
gestão deste programa, Vereador José Waldemar da Luz; 543/075/07, O Vereador abaixo assinado 
solicitam na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício 
parabenizando   o Ministério Público de Carazinho, na pessoa do Exmo. Sr. Procurador Geral de 
Justiça Roberto Bandeira Pereira, pela inauguração da ampliação de sua sede  que ganhou mais 307 
m² onde terá mais seis gabinetes e um auditório, que ocorrerá no dia 21 de março de 2007,  
desejamos sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 544/076/07, O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício 
parabenizando  o  Município de Coqueiros do Sul, na pessoa do Exmo.Sr. Prefeito Municipal Acácio 
Scheidt de Souza, pela comemoração aos  15 anos de emancipação política, que ocorrerá no dia 20 
de março de 2007, desejamos sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; Presidente Vereador 
Vilson Paese;  após a leitura pelo senhor secretário das indicações, requerimentos e moções, eu 
solicito ao plenário e as bancadas se suprimimos o intervalo regimental, questão de ordem Vereador 
Paulo Silva; Vereador Paulo Silva; senhor presidente, gostaria de fazer um requerimento verbal para 
nós suprimirmos o intervalo regimental e suprimir o grande expediente, eu acho na concordância de 
todos, com exceção ao Vereador José Waldemar da Luz que pudesse se pronunciar pela vez 
primeira que está assumindo nesta casa, se houver concordância de todos, somente para vossa 
excelência  conceder o à parte no caso do vereador, e também solicito que sejam votados em bloco 
os projetos e os requerimentos, né, apenas o requerimento pedido de informação separado,  é isso; 
Presidente Vereador Vilson Paese; com relação ao requerimento do Vereador Paulo Silva, 
requerimento verbal pra que seja suprimido o intervalo regimental e também o grande expediente, 
naturalmente nós iremos abrir um espaço pra que o Vereador José Waldemar da Luz, o nosso amigo 
Zeca, possa se pronunciar, tá assumindo nessa legislatura pela primeira vez e é natural que esse 
plenário conceda a palavra para o Zeca, então, solicito a bancada do PSDB se está de acordo; 
Vereador Jaime Fragoso; de acordo; Presidente Vereador Vilson Paese; de acordo, bancada do 
PMDB? Vereador Josélio Guerra; de acordo senhor presidente; Presidente Vereador Vilson 
Paese; bancada do PDT, líder de bancada? Vereador Luiz Leite; de acordo presidente; Presidente 
Vereador Vilson Paese; com a concordância dos lideres de bancada de todos os partidos está 
suprimindo o intervalo regimental e também o grande expediente, e passaremos de imediato então a 
ordem do dia, votação dos requerimentos e moções, senhor secretário para leitura e autor dos 
requerimentos, questão de ordem Vereador Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De Carli; senhor 
presidente, gostaria de solicitar, não sei se o meu pedido de informação da semana passada foi 
pedido vistas, está junto o requerimento, eu solicito já a retirada desse pedido de informação sendo 
que eu já recebi todas as informações do executivo, já estão no meu gabinete, portanto já esta 
contemplado as informações que eu considerava necessárias, por isso eu solicito a retirada do 
plenário do meu pedido de informação, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; o 
pedido de informação então, de autoria do Vereador Adroaldo De Carli, foi apresentado na sessão 
passada com o pedido de vistas do Vereador Antonio Azir e o autor do pedido Vereador Adroaldo De 
Carli diz que recebeu todas as informações, então o autor faz a retirada do pedido, o autor pedindo 
está retirado o pedido de informação então, antes, senhor secretário, que nós façamos a leitura dos 
requerimentos, vamos conceder então ao vereador, ao Vereador José Waldemar da Luz a palavra, 
vereador na tribuna, vossa excelência terá sete minutos, mas seremos complacentes se vossa 
senhoria desejar um tempo a mais; Vereador José Waldemar da Luz; senhor presidente, colegas 
vereadores, funcionários da casa, imprensa, demais pessoas que estão nos assistindo nessa casa, 
boa noite, pra mim é uma alegria, uma satisfação poder estar de volta aqui nesta casa e falar um 
pouco aí do que a gente vem desenvolvendo aqui junto da comunidade em especial na prefeitura, aí 
no programa bolsa família, quero apenas  justificar rapidamente as moções que eu fiz, inicialmente a 
Pastora Maria Salete Luz de Oliveira, que tomou posse  na Igreja lá de Selbach, ela é carazinhense e 
também da região da Igreja Quadrangular da nossa cidade, e hoje quando eu via o colega Vereador 
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Luiz Leite lendo aqui a palavra de Deus no salmista Davi, salmo 23, eu tenho certeza que a pastora 
Maria Salete tem essa convicção e que o senhor é o nosso Pastor e nada nos faltará, por isso ela 
está aí assumindo um trabalho que tenho certeza é muito difícil, num mundo onde né,  onde existe 
muita dificuldade, muitas pessoas sofrendo por aí, não são todas aquelas que estão aí dispostas a 
estender a mão, e acolher as muitas famílias que estão em dificuldade espiritual, então diante disso é 
que eu fiz essa moção, porque tenho certeza que ela é merecedora, também fiz uma moção pra 
Marines Leiria, ela é gestora do programa Bolsa Família aqui da cidade de Carazinho, e a gente vem 
acompanhando o trabalho da professora Marines e vendo com que seriedade ela vem trabalhando 
junto a esse programa, e esse programa, inclusive senhor Presidente, colegas vereadores, é bastante 
complicado pra mim aqui fazer uma explanação, mas eu vou tentar falar um pouquinho, devido à 
complexidade do programa, de leis que envolvem esse programa, é que eu não quero me ater muito, 
até quero falar pro presidente, como sugestão, se os colegas vereadores entenderem importante, 
faze um convite à professora Marines pra em oportunidade futura ela vim a essa casa faze aí uma 
explanação com mais competência ainda e traze esclarecimento pros senhores vereadores, devido à 
importância, senhor presidente, do programa Bolsa Família, o programa Bolsa família hoje ele está ai 
na mão, vamos dize assim, do governo federal, que é o mantenedor o Partido dos Trabalhadores, 
mas eu me atenho às famílias carazinhenses que vem recebendo esse beneficio, e diante do número 
expressivo de famílias na folha de pagamento do mês de março, tem 3.051 famílias recebendo, um 
montante aí em torno de R$ 175.000,00 que vem pro nosso município, então diante de um valor alto 
e sabendo-se que tem problemas dentro do programa bolsa família que a gente acompanha pela 
imprensa em todo o estado e a nível de Brasil, pessoas que tão recebendo e que não são carentes e 
não deveriam estar recebendo, em Carazinho, Graças a Deus, não há ainda nem um caso que se 
mantenha pelo menos recebendo que seja esposa de vereador ou  secretário do município, coisa 
dessa ordem, e parabenizo a Marines novamente pelo trabalho que vem fazendo, buscando 
investigar denuncia que chega lá naquele setor, e todo mês, garanto para os senhores, é retirado o 
pagamento de inúmeras famílias que vem recebendo que na época estavam recebendo indevido, é 
bem verdade que no ano de 2005, quando o município passo a trabalhar com o programa, e desde 
então o programa vem se adaptando e é muito complexo, tinha, pros senhores entenderem, famílias 
que o titular recebia, senhor presidente, e por causa de uma letra no nome geralmente a família tem 
criança estudando em duas, três escola, aí ele fazia o cadastro numa escola, fazia na outra, e na 
outra, aí dependendo do nome que colocavam no nome da pessoa como responsável legal, se 
faltava uma letra criava  um novo beneficio, com isso tinha multiplicidade de monte, tinha família 
recebendo com dois cartões, com três cartão, e desde então a gente tá caçando isso, diminuiu um 
monte a incidência de problema dentro do programa bolsa família, pros senhores entender o 
programa Bolsa Família ele veio da unificação do programa Vale gás, bolsa escola, vale alimentação, 
o governo federal entendeu que ficaria melhor pra administra o programa unificando ele e resolveu 
transforma ele em bolsa família, eu deixei pros senhores esse manualzinho, vamo dize assim, pra 
que os senhores possam entender um pouco melhor o programa bolsa família, e também o site do 
MDF aonde podem consultar inclusive, verificando a folha de pagamento do mês com o nome do 
beneficiário, com valor, tem no site o nome da pessoa que recebe, o titular, e inclusive o valor, se tem 
o nome de uma pessoa lá pode estar esse valor liberado, pode estar bloqueado, ele tem um outro, 
ele pode estar em averiguação, que é caso de denuncia que chegam lá no setor do programa bolsa 
família, eu não quero me demora demais, apenas dizer pros senhores, que entendo de suma 
importância que tivesse oportunidade no futuro, senhor presidente, do programa bolsa família, retorna 
a essa casa trazendo uma explanação bem mais complexa e procurando tira realmente dúvidas que 
possam existir com os vereadores, pela importância do programa bolsa família, pra encerra quero 
deixar aqui o convite, presidente, da reunião aqui do plano diretor do município, que me passou o 
secretário João Batista, pra o primeiro fórum de planejamento, audiência publica, que vai ser no clube 
comercial dia 21/03 às 20 horas, creio que a maioria dos vereadores penso que já recebeu o convite, 
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apenas reforço aqui, pois é importante esse trabalho do plano diretor que está sendo elaborado ao, 
dia 21/03 às 20 horas no clube comercial, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; não 
havendo mais nenhum vereador, o grande expediente já foi suprimido mesmo, queremos 
cumprimentar então ao Vereador José Waldemar da Luz, o Zeca, parabéns a você por ter assumido a 
câmara e nós vamos acompanhando seu trabalho junto ao programa bolsa família e nós vamo aceitar 
sim, tenho certeza que esse plenário tem interesse total em nós convidar a responsável pelo bolsa 
família pra vir a essa câmara pra prestar todas as informações aos vereadores e quem tiver nesse 
plenário aqui, vai usar certamente o grande expediente, será transmitido pela rádio, porque essa casa 
tem algumas dúvidas, e até nós estamos aí, nós fizemos alguns pedidos de informação e retiramos 
pois estamos aguardando as informações, porque nós queremos fazer uma comparação com outros 
municípios, sobre alguns benefícios que a cidade recebe, e que Carazinho porque é que não está 
recebendo? Nesse sentido, te concedo a palavra Vereador Zeca; Vereador José Waldemar da Luz; 
apenas algo que eu esqueci e diante da deixa eu quero lhe fala, com relação aos outros municípios, 
senhor presidente, inclusive cabe ressaltar que a prefeitura municipal atende de segunda a quinta-
feira, de manhã e de tarde, no programa bolsa família, temos municípios muito próximos aqui de nós 
que atende uma vez por semana, esporadicamente alguns duas vezes por semana, então o 
atendimento aqui a comunidade é bastante amplo e essa abertura que nós temos lá eu penso que 
toda a informação que for pedida pra lá não tem nada a esconder, o município apenas atua como 
cadastrador de pessoas que já tão no beneficio e pessoas que tão pleiteando, o programa na verdade 
é selecionado em Brasília, no governo federal, valores, e tudo o mais; Presidente Vereador Vilson 
Paese; tenho certeza eu ninguém tem nada a esconder e não vai ser o serviço do bolsa família, mas 
nós temos algumas duvidas com relação ao numero, e muitas pessoas que estão no aguardo do 
bolsa família, é nesse sentido que a gente quer saber, tá, seguindo então depois das palavras do 
Vereador Zeca, vamos para a leitura, senhor secretário, do numero e autores dos requerimentos; 
Secretário Vereador Paulo Silva; apenas um requerimento, um requerimento em destaque 
Vereador Adroaldo De Carli requerimento nº 2, que é encaminhado ao presidente Romeu Giacomelli, 
presidente da Eletrocar; Presidente Vereador Vilson Paese; coloco então a urgência do 
Requerimento, não havendo vereador que queira discutir a urgência, coloco em votação vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade, 
está em discussão o requerimento com a urgência já aprovada, não havendo vereador que queira 
discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovado por unanimidade; Secretário Vereador Paulo Silva; pedido de informação 
Vereador Josélio Guerra de nº 3; Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em discussão a 
urgência do pedido de informação do Vereador Josélio Guerra, não havendo vereador que queira 
discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovado a urgência do pedido de informação por unanimidade, coloco em discussão o 
pedido de informação com a urgência já aprovada, com o autor para discussão, Vereador Josélio 
Guerra; Vereador Josélio Guerra; senhor presidente, senhores Vereador, cumprimento a imprensa 
presente, tio Pisca, Serginho, o professor, cumprimento também aqui Fladimir, grande amigo meu, 
presidente do PMDB Romano Guerra, professor Jefferson, seu Olmiro, Jair, Jorge, Luciano, 
cumprimento também um parceiro meu o Portilho, eu venho pedir aos nobres colegas que é o 
primeiro pedido de informação que esse vereador faz, esse vereador já fez um projeto de lei nesse 
poder, relacionado ao nepotismo, o qual foi aprovado por unanimidade, e este vereador também 
cobrado Executivo o mesmo teor que mande pra esse poder o mesmo projeto, só que até agora não 
veio, então esse vereador ta pedindo na realidade ao executivo para que relacione então os cargos 
em comissão, a remuneração e as datas das contratações, já que o mesmo executivo, o prefeito, na 
imprensa local, coloca que não há parentes, então, no executivo, então eu peço aos colegas pares 
que se algum votar contra, que, por favor, justifique então o seu voto, e agradeço a todos; Presidente 
Vereador Vilson Paese; continua em discussão o pedido de informação, não havendo mais vereador 
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que queira discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários 
que se manifestem, rejeitado o pedido de informação por seis a três, senhor secretário, para a leitura 
do nº e autor das moções; Secretário Vereador Paulo Silva; moções em bloco: moção nº 1, 
Vereador Josélio Guerra, moção de nº 2, Vereador Vilson Paese, moção de nº 3 Vereador Vilson 
Paese, Vereador Josélio Guerra nº 4, Vereador Josélio Guerra nº 5, Vereador Vilson Paese em 
anexo, Vereador Vilson Paese nº 6, nº 7 Vereador Vilson Paese, nº 9 Vereador Vilson Paese, nº 10 
Vereador Vilson Paese, nº 12 Vereador José Waldemar da Luz, Vereador José Waldemar da Luz nº 
13, nº 16 Vereador Adroaldo De Carli e nº 18 Vereador Adroaldo De Carli; Presidente Vereador 
Vilson Paese; coloco em discussão a urgência de todas as moções, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que 
se manifestem, aprovado por unanimidade a urgência, está em discussão as moções com a urgência 
já aprovada, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado todas as moções por 
unanimidade, senhor secretário para a votação dos projetos, leia nº, ementa e autor dos projetos; 
Secretário Vereador Paulo Silva; para votação em bloco senhor presidente, encaminhamento, 
projetos em tela: Projeto de lei autor Executivo Municipal, ementa: autoriza a abertura de crédito 
especial no valor de R$ 405.201,50, processo nº 315/023/07; Projeto de lei autor Executivo Municipal, 
ementa: autoriza a abertura de crédito especial no orçamento 2007 no valor de R$ 8.000,00, 
Processo nº 423/045/07; Parecer da Comissão de Justiças e finanças, lembrando que nenhum tem 
ementa, parecer da comissão de justiça dos dois projetos: o projeto de lei é constitucional e quanto 
ao aspecto financeiro nada a opor, Vereador Paulo Silva membro e relator, Vereador Felipe Sálvia 
Presidente e assinado pelo Vereador José Waldemar da Luz em adoc como presidente Vereador 
Adroaldo De Carli; parecer dos dois projetos da comissão de ordem econômica e social: o presente 
projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia; do projeto de lei nº 315/023/07, 
secretário relator Vereador Josélio Guerra, Vereador Luiz Leite presidente, Vereador Antonio Azir 
membro, projeto de lei nº 423/045/07, Vereador Luiz Leite presidente e relator, Vereador Josélio 
Guerra Secretário e Vereador Antonio Azir membro; Projeto de lei autor mesa diretora, ementa: 
emenda modificativa ao art. 11 da lei orgânica do município de Carazinho, que passa a ter a seguinte 
redação; Presidente Vereador Vilson Paese; senhor secretário, questão de ordem Vereador 
Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De Carli; eu solicitaria pela autoria do projeto de modificação 
a lei orgânica fosse em separado porque a votação ela é diferente, tem que ser maioria de 2/3 e 
todos votam, então, eu acredito que não poderia ser em bloco porque que ela é diferenciada a sua 
votação, muito obrigada; Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Adroaldo De Carli mesmo 
que vossa excelência não tivesse requerido nós iríamos colocar em votação separada porque é dois 
terços e o voto é nominal; Secretário Vereador Paulo Silva; apenas o complemento da leitura do 
projeto, esse projeto da lei modificativa que a Câmara municipal de Carazinho Reunir-se-á, 
ordinariamente, independente de convocação de 1º de fevereiro a 31 de dezembro, anualmente, para 
votação senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; eu só quero fazer uma justificativa 
até para os vereadores que queriam se reunir mais uma vez para discussão desse projeto, eu achei 
que esse projeto já está aí a mais de trinta dias e foi analisado, foi discutido, é um projeto que é de 
interesse de toda a sociedade porque abre um espaço, não quer dizer que faremos, mas abre a 
possibilidade de embora todas as reuniões sejam feitas nesse plenário, mas abre uma possibilidade 
da Câmara pode ir aos bairros e distritos, acho que é um projeto necessário, e realmente de levarmos 
a Câmara até o povo, então colocamos em discussão o parecer da comissão de justiça dos dois 
projetos, que vem assinado pelo Vereador Paulo Silva membro e relator, Vereador Felipe Sálvia 
presidente e Vereador Adroaldo De Carli, tá faltando à assinatura de vossa excelência secretário, 
colocam aí o Parecer com outras assinaturas aí fica, então retificamos já tava com a assinatura 
também do Vereador Adroaldo De Carli, colocamos então em votação o parecer da comissão de 
Justiça e finanças, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, 
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aprovado o parecer por unanimidade, agora coloco em discussão o parecer de ordem econômica e 
social, que vem assinado pelos três vereadores, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação 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 da ordem econômica e social, está em discussão 
os dois projetos com os dois pareceres já aprovados, não havendo vereador que queira discutir 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovado por unanimidade; Secretário Vereador Paulo Silva; projeto de lei para 
votação nominal, que é o projeto da emenda modificativa do art. 11 da lei orgânica do município de 
Carazinho, autor mesa diretora: Vereador Vilson Paese, Vereador Felipe Sálvia, Vereador Jaime 
Fragoso, Vereador Luiz Leite e Vereador Paulo Silva, parecer da comissão de justiça e finanças do 
referido projeto da emenda modificativa autor mesa diretora: o presente projeto de lei é constitucional 
e quanto ao aspecto financeiro nada a opor, Vereador Felipe Sálvia presidente relator, Vereador 
Adroaldo De Carli secretário e Vereador Paulo Silva membro; Presidente Vereador Vilson Paese; 
coloco em discussão o parecer da comissão de justiça e finanças, aprovado pelos três vereadores, 
não havendo vereador que queira discutir o parecer coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado o parecer da comissão de 
justiça e finanças por unanimidade; Secretário Vereador Paulo Silva; parecer da comissão de 
ordem econômica e social do referido projeto da emenda modificativa autor mesa diretora, o parecer: 
o presente projeto de emenda modificativa encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia, Vereador 
Luiz Leite presidente e relator, Vereador Josélio Guerra secretário, Vereador Antonio Azir membro; 
Presidente Vereador Vilson Paese; está em discussão o parecer da ordem econômica e social, não 
havendo vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem, colocamos agora em discussão o projeto, projeto esse que 
será votado em dois turnos, que terá de ser aprovado com 2/3 desta casa, os pareceres já estão 
aprovados, agora coloco em votação,então, o projeto, com os pareceres já aprovados, para 
discussão, com a palavra Vereador Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De Carli; senhor 
presidente, senhores vereadores, a imprensa aqui presente, demais pessoas assistindo a reunião, 
presidente do PMDB Romano Guerra, também aqui presente, companheiro Fladimir, dizer que, 
senhor presidente, que eu confesso que eu não tomaria a iniciativa de apresentar esse projeto, 
porque eu considero que a Câmara de vereadores que é a casa do povo é o seu local habitual para 
fazermos as nossas reuniões, as nossas discussões, faze um trabalho de chamamento pra 
comunidade vim exatamente prestigiar as reuniões aqui na sede do poder legislativo, já que nós 
temos acomodações boas, confortáveis, amplo espaço, aqui que nós temos estrutura necessária para 
fazermos as reuniões nesse local, e seria realmente uma mão de obra dispendiosa nós levarmos 
essa estrutura para vários lugares, aqui, ali, mas enfim, eu sinceramente não apresentaria essa 
proposta, mas também temos que fazer uma analise da questão, nós temos um projeto de emenda 
de autoria de cinco vereadores, entre eles o presidente Vereador Vilson Paese, Vereador Felipe 
Sálvia, Vereador Jaime Fragoso, Vereador Luiz Leite, Vereador Paulo Silva, evidentemente senhor 
presidente que é à vontade já de 50% da casa, para que haja essa emenda da lei orgânica e nós 
vamos respeitar esse vereadores, essa posição, e vamos também aprovar o projeto, eu sei da 
situação, realmente é problemática, mas de repente, pode ter algum evento ou alguma situação que 
se haja até necessária se fazer uma reunião lá no local onde está determinada comunidade, porque 
não? Então também temos que ser sensíveis a essa empreitada desses vereadores colegas, e 
entendermos também, qual é, onde querem chegar esse meus colegas e eu entendi perfeitamente, 
então nesse caso nós vamos aprovar o projeto sem problema nenhum e acredito que de repente 
tenhamos que a necessidade até extrema de realizarmos, de nos deslocarmos para fazermos essa 
reunião em determinado local, junto com a nossa comunidade para que determinados assuntos 
sejam tratados aí no próprio local, então era isso senhor presidente, vereadores, aprovamos o 
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referido projeto, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao 2º presidente, 
Vereador Jaime Fragoso para que assuma os trabalhos dessa mesa para que eu possa, como autor 
do projeto, me manifestar; Presidente Vereador Jaime Fragoso; assumo os trabalho e passo a 
palavra ao vereador Paese; Vereador Vilson Paese; senhor presidente, senhores vereadores, 
também queremos saudar o Romano Presidente do PMDB, que a gente não fez a saudação antes, 
ainda não tinha chegado, nosso amigo Fladimir, renovamos nossos cumprimentos com a ratificação a 
todos que nós tínhamos saudado no inicio dessa sessão, e dizer que o nosso projeto só tem uma 
finalidade e um intuito, somente um, até aguardamos para que seja fotografado o presidente Jaime 
Fragoso, e depois das fotos nós continuaremos nosso pronunciamento, mas eu agradeço o Adroaldo 
por entender o nosso projeto, e aos vereadores que também estão atendendo o objetivo desse 
projeto, não quer dizer que com essa abertura que poderá, poderá, acontecer alguma reunião fora 
dessa câmara que nós iremos fazer, que nós iremos analisar, agora, imaginem os senhores, 
vereadores, imprensa aqui presente, amigos que tão assistindo essa sessão, nós levarmos uma 
sessão ordinária pra Pinheiro Marcado, para São Bento, a câmara vai de encontro ao interior, pra nós 
fala com o povo lá que nós só vamos à hora da eleição, nós só vamos lá em campanha política, e 
muitas vezes, esporadicamente o vereador vai lá pra ver a situação do Distrito e tal, nós fazermos no 
bairro Conceição uma reunião, aí nos diz: é perigoso, pode tá alguém lá e...eu sei disso, eu sei, mas 
nós iremos fazer, experimentar, vê se dá e se não dá a casa também não vai correr risco de forma 
nenhuma, mas eu acredito que a intenção é valida, e eu tenho certeza que já ouvindo o Vereador 
Adroaldo De Carli, o Antonio Azir já conversou comigo fora diz que é totalmente favorável ao projeto e 
eu acho que nenhum vereador aqui é contrário, mas todos vereadores, inclusive eu, vereador 
Mafalda, eu também tenho um certo receio, Vereador Cláudio Santos, Vereador Paulo Silva, a todos 
os vereadores, o Déio, nós temos um pouco de receio, porque de repente tu tá lá num ambiente 
aberto, e pode aparece algum abençoado nessa reunião lá e realmente vai desafora o vereador, ou 
quere né, a gente corre o risco, mas nós estamos aí, nós não temos medo, nesse sentido de chegar 
em qualquer reunião até porque nós já fizemos várias reuniões nos bairros, com o presidente da 
comissão Paulo Silva, as outras comissões também, nós temos indo aos bairros, conversa com o 
povo, e o vereador tem que mostra a cara mesmo, não adianta nada se nós vamos antes, temo que ir 
durante e depois também, então só eu tenho certeza que essa casa, os vereadores entenderam o 
porque do projeto e eu tenho certeza que será aprovado no primeiro turno por unanimidade, porque 
esse projeto é com 2/3, obrigado; Presidente Vereador Jaime Fragoso; passo a palavra agora ao 
Vereador Paulo Silva e devolvo os trabalhos ao presidente titular, Vereador Vilson Paese; Vereador 
Paulo Silva; senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar o presidente do PMDB, 
demais pessoas aqui presentes nosso abraço, enfim a todos, a imprensa quero agradecer aí a 
presença de vocês, o Diário da Manhã, Rádio Gazeta, Rádio Comunitária, senhor presidente, eu acho 
que esse projeto veio realmente encaixar como uma luva, a interiorização acontece na Assembléia 
Legislativa, e nós devemos dar o exemplo, eu diria o seguinte, presidente, como o senhor disse, já 
fizemos várias reuniões nos bairros, obviamente que o povo quer ouvir seus vereadores porque até 
nós vamos desmistificar,   desmistificar o papel do vereador por isso que é importante, eu ouvia 
inclusive na ultima audiência que teve aqui, na última reunião, os professores e os alunos, que parece 
que o vereador tem que calça rua, o vereador tem que colocar tubo, o vereador tem que dar o 
transporte, o vereador tem que da o asfalto, o vereador tem que reformar a casa, o vereador tem que 
pagar água, tem que pagar luz, eu acho que desta forma nós vamos...eu gostaria, presidente, que 
quando nós formos a esses bairros, nós levasse a cartilha do vereador, qual é a função do vereador? 
Eu acho que daí nos taria doutrinando, porque na verdade nós não somos os culpados, talvez 
aqueles que tão lá fora, tamos entrando agora na parte mais especial que seria o ano que vem, o 
campo fértil das eleições, tem aqueles que lá fora não sabem o que é vereador, nunca vieram aqui e 
lá fora começam a pregar uma imagem totalmente diferente, primeiro lugar o que eles dizem, porque 
se eu for eleito o que eu receber vou dar para as entidades, segundo, se eu for eleito eu vou entrar 
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nessa rua, vou calçar essa rua, se eu for eleito vou dar uma casa por mês, só falta vender escadinha 
pro céu, então nós temos...parabéns presidente, concordo plenamente o que disse o vereador De 
Carli, existe uma preocupação? Existe, para não tornar-se aquela coisa, quando tudo é demais, 
enjoa, mas tem momentos e momento, tem local e locais, acredito que nenhum vereador tem medo, 
tem medo de ir pro bairro duvido, isso eu duvido, eu acho que nem é essa linguagem que nós temos 
que falar, medo, nós não temos medo do eleitor, não é verdade, o que nós temo que te é posição, 
isso é importante, nós participamos inclusive de debates fervorosos, vereador Déio, inclusive lá no 
bairro Vila Rica, fomos questionados, debatemos, aquela coisa toda, ali a primeira instancia como se 
nós tivéssemos que botar o quê? Um capacete, se arma, bota uma farda e ir pra rua faze segurança, 
não foi verdade vereador Déio? Nós temos que te a hombridade de olhar na cara do eleitor e saber 
rebater as questões, mas quem planta essa má imagem não somos nós, são aqueles futuros que 
talvez estarão aqui, e o povo eu acho tem que começar senti o papel do vereador, qual é o papel do 
vereador? Eu acho que tem que ter a cartilha aquela do vereador, que é muito importante, seria isso 
senhor presidente, demais vereadores, obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese;  continua em 
discussão, com a palavra Vereador Luiz Leite: Vereador Luiz Leite;  senhor presidente, senhores 
vereadores, servidores da casa, imprensa escrita e falada, demais pessoas que se encontram no 
plenário, saudação especial a vocês, os colegas, até para colaborar com o Paulo Silva, senhor 
presidente, eu também acho importante que o legislativo possa fazer um trabalho mais junto com as 
comunidades, porém de uma forma diferente, acredito que o próprio interior do município de 
Carazinho que tem mais dificuldade de acompanhar as sessões legislativas, acredito que alguma 
sessão, como o próprio presidente salientou, São Bento, Molha Pelego, Pinheiro Marcado, seria 
assim de suma importância, quanto a preocupação de trabalhar com a Câmara nos bairros fazendo 
as sessões legislativas, isso é uma preocupação acho que da maioria dos vereadores, até pelo 
horário em que é feito, feitas as sessões legislativas, talvez mudando o horário para um sábado à 
tarde, entende, um dia assim e um horário que tu possa ser mais receptivo com as pessoas, que 
estejam ainda vindo do trabalho, e chegam em casa e tem tempo de olhar sua família, de conversar, 
de convidar a família pra se dirigir até o local da reunião, então isso é importante, agora, se 
preparem, se existir algum colega que prometeu emprego, calçamento de rua, asfalto, e outras 
“cositas mas”, que se prepare porque a cobrança vai vir, e eu acredito que aqui entre nós não possa 
haver nenhum, porque todos sabem a responsabilidade de uma campanha, e o que a gente enfrenta 
lá fora, então essa parte é a que eu temo, que de repente possa haver uma distorção lá fora com o 
público, como disse o Paulo Silva, de querer cobrar do vereador aquilo que não é, que não é da sua 
autonomia, né, o calçamento, o asfalto, a tubulação, a urbanização, essas coisas que a gente 
trabalha muito, e até saímos na comissão com meu colega e presidente, Jaime Fragoso, esses dias 
com o Adroaldo, fazendo um trabalho muito amplo em algumas periferias e bairros da cidade, onde a 
gente ouviu muitas reivindicações, né, e a gente enviou um relatório, junto com os pedidos, ao seu 
prefeito municipal, mas a gente sabe que muitas vezes, por uma razão ou outra as obras não 
acontecem, como o próprio colega Mafalda há poucos dias salientou nessa tribuna com muita 
propriedade, então a gente sabe, então esta responsabilidade muitas vezes ou algumas pessoas lá 
fora que não tem o conhecimento tão apurado por falta até de uma participação mais efetiva  aqui 
nesse plenário, conforme algumas pessoas que estão aqui seguido acompanhando os trabalhos no 
legislativo, elas não sabem das atribuições do vereador, e muitas vezes confundem executivo com 
legislativo, então esse é um dos problemas que vamos enfrentar no legislativo, não é vereador 
Cláudio, sem duvida nenhuma, então só para deixar registrado, agora se tiver que fazer, vamos fazer, 
vamos enfrentar o problema, sem jogar a responsabilidade nos ombros dos nossos colegas, um do 
outro, tentar fazer entender que o nosso trabalho é muito bem feito aqui dentro, pelos 10 vereadores, 
e no interior, vem a calhar bem, algumas reuniões no interior, até pela dificuldade que eles tem de 
acompanhar o trabalho do legislativo aqui na câmara municipal, era isso senhor presidente, senhores 
vereadores; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, com a palavra agora o 
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vereador do PSDB, Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, colegas 
vereadores, presidente do PMDB Romano Guerra,demais companheiros, presidente do PTB, colegas 
da imprensa, demais pessoas que participam da reunião, senhor presidente, algumas das coisas que 
foram colocadas aqui, este vereador tem desde o ano passado no computador, e não pude colocar 
em pratica até porque não cabe ao vereador e sim ao presidente, um projeto semelhante que é a 
tribuna do estudante, onde desde o começo do ano passado eu tenho tudo formatado no computador, 
de que forma se trabalhar com o eleitorado lá fora, principalmente no que diz respeito ao trabalho do 
vereador, inclusive se vossa excelência quiser, tenho todo ele já certo, inclusive a partir dessa 
semana agora nós vamos fechar porque no momento que o Vereador Antonio Azir assumiu no lugar 
do vereador Ronaldo, Vereador João Mafalda assumiu no lugar do Vereador Gilnei Jarré, por mais 
tempo, eu queria também cumprimentar o vereador Zeca que assume por essa noite, a mudar as 
fotos desses vereadores e mudar algum partido, de vereador que mudou de partido, pra que leve a 
comunidade de Carazinho o nome e o partido dos 10 vereadores, inclusive o Serginho do Diário da 
Manhã tem esse trabalho, já levei, mas eu acho que o principal de se fazer isso, presidente, é de 
levar a essa comunidade de que forma eles vão reagir com tudo aquilo que não tem conhecimento 
com relação a Câmara, e aí que vem a minha preocupação, porque onde nós vamos nós somos 
cobrados, e cobrados por coisas que não somos responsáveis, e de repente pega alguém meio 
exaltado que não vai ter como explicar e acaba ficando mal pra os demais vereadores, mas nós 
temos, inclusive, senhor presidente, como resgate da história do legislativo de Carazinho, desde 1948 
até essa legislatura, nós temos todos os vereadores eleitos, todas as legislaturas, todos os suplentes 
que assumiram, todos os presidentes que assumiram, pra que pudesse levar lá fora exatamente o 
que é o poder legislativo, o que cada vereador pode? Eu acho muito importante senhor presidente 
esse passo, porque Carazinho mais uma vez coloca-se entre aqueles municípios contrários a grande 
maioria dos municípios do Brasil que é exatamente esconder do eleitor exatamente aquilo que mais 
tarde pode passa a conversa dele pra consegui o voto ou mais votos da família, dos parentes ou dos 
amigos, porque a partir do momento que nós colocarmos lá fora o conhecimento da comunidade 
daquilo que o poder legislativo pode fazer nós fatalmente não seremos cobrados por coisas que nós 
não podemos fazer, eu acho que falta ao legislativo e isso vem a calhar senhor presidente, falta ao 
legislativo de repente em forma, como diz o Paulo Silva, Senhor presidente, de cartilha, levar lá pra 
fora aquilo que cada um pode fazer, porque mais do que na hora de fazer o que está fazendo o 
senado, como está fazendo a câmara, quando hoje já não é mais segredo aquilo que se discute no 
Senado, se discute na Câmara, ainda vamos sonhar, mas quem sabe um dia se torne realidade, de 
que Carazinho possa ter um canal aberto tanto da Câmara quanto do senado, e também da justiça, 
pra que todos possam acompanhar e não só aqueles que hoje possuem a oportunidade de ter uma 
parabólica, mas sim em canal aberto pra que todos possam acontecer, porque hoje todo Brasil tá 
podendo acompanhar on-line o que esta acontecendo, e Carazinho não pode ficar por fora, não pode 
ficar de fora, só que tem que haver essa explicação pra que a comunidade saiba o que cobrar no 
momento certo e de quem vai cobrar, e a preocupação senhor presidente que eu tenho, e é favorável 
a esse projeto, mas a preocupação que eu tenho, isso eu não quero de forma alguma falar de 
vereador especifico, mas de uma forma geral, porque daqui a pouco algum vereador, ou alguns 
vereadores tem determinado problema de resolver algumas coisas nesses bairros em que a câmara 
vai estar presente, e de repente há uma movimentação pra que pessoas vão pra lá pra fazer as suas 
reivindicações, principalmente eu falo hoje, eu espero que esse projeto sendo aprovado, ele 
permaneça em legislaturas em administrações futuras, que nós não podemos pensar no hoje, hoje 
nós somos da administração, a administração futura, quem sabe, de repente, estará sendo invertidos 
os papeis, e hoje quem sabe nós vamos pros bairros, porque alguma situação não está a contento e 
sejamos nós os crucificados, mas mais tarde poderá mudar, então são leis que nós devemos pensar 
pro futuro, não pra o presente, mas sou completamente favorável, e eu espero que pela idoneidade 
dos vereadores não aconteça isso de modo a nós marcarmos uma reunião em determinado local e 
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que vai pegar vários bairros, e que esse ou aquele ou aqueles vereadores acabem fazendo um 
mutirão, colocando pessoas através de armas, de palavras para que vão a essa reunião e coloquem 
pra fora aquilo que esse ou aquele vereador ou aqueles vereadores tem contra esse ou aquele 
vereador ou a própria administração, então me preocupa isso, senhor presidente, acho que é salutar 
o projeto mas me preocupa com algumas atitudes isoladas que poderão acontecer, tomara que não, 
a responsabilidade desse projeto é da mesa diretora, mas a partir do momento que estiver aprovado 
por unanimidade passa a ser responsabilidade do legislativo, me preocupa senhor presidente que 
vossa excelência diz antes, de que não vai ser aberto assim, não vai ser regra a câmara ir pra todos 
os lados, mas há que se pensar também na resposta e a resposta correta quando se tiver que dizer 
não pra alguém, porque a primeira reunião aberta que acontecer, eu digo aberta se deslocando da 
sede, obviamente outros virão, e aqueles que vão receber não, teremos que ser hábeis pra colocar o 
porque do não, então, sem dúvida alguma eu acho que é um projeto de suma importância vai 
aproximar a comunidade da câmara, mas eu fico com as palavras do Vereador Adroaldo De Carli de 
que nós deveríamos aproximar a comunidade da câmara mas aqui na câmara, essa é a minha 
preocupação, que fosse aqui na câmara, que as pessoas viessem à câmara por interesse daquilo que 
os vereadores estão fazendo, não por alguma ou outra causa própria como infelizmente tem 
acontecido, exceto esses abnegados que participam quase que todas as reuniões se não são 
exatamente os mesmos, tomara que dê certo senhor presidente,   e mais do que tudo acho que os 
vereadores precisam apoiar essa iniciativa mas, acima de tudo ter juízo todos os 10 vereadores, pra 
que nós possamos transformar em realidade, aquilo que tem em nossas mentes hoje, aquilo que de 
repente futuramente venha a vir de encontro com aquilo que os vereadores pensam com relação a 
esse projeto, meus parabéns senhor presidente, senhores vereadores pela iniciativa desse projeto; 
Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão o projeto com a palavra Vereador 
Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores vereadores, a todas as pessoas já 
anteriormente nominadas a nossa saudação, ao José Silva da Luz, o Zeca, as boas vindas a essa 
casa, eu já me pronunciei em outra reunião favorável a esse projeto, inclusive parabenizando o 
presidente autor e também os membros da mesa diretora, mas ao mesmo tempo concordo com o 
Vereador Adroaldo De Carli de que os projetos dessa natureza realmente devem ser debatido e 
amadurecidos para serem levados à votação, não resta duvidas de que com certeza é uma conquista 
pra nossa sociedade, mas nós já tivemos outros projetos aqui e vou citar a redução do recesso 
parlamentar, onde a câmara municipal de Carazinho foi modelo para todo o estado do Rio Grande do 
Sul e porque não dizer para o Brasil, quando reduziu de 60 para 30 dias o recesso parlamentar, 
inclusive a própria assembléia legislativa trilhou esse mesmo caminho e a câmara dos deputados e 
também o senado reduziram o recesso parlamentar, e esse projeto levou dois anos na casa sendo 
discutido, e aprovado por 2/3 dos 13 vereadores na época, e nós vimos no ano passado, este projeto 
indo a votação, para aumentar o recesso parlamentar, ou seja aquela conquista que se conseguiu, 
quase que foi perdido, até porque foi aprovado em primeiro turno, e rejeitado em segundo, até 
parabenizo os vereadores que mudaram de opinião, voltaram atrás, fizeram uma reflexão melhor, 
porque eu entendo que o poder legislativo é muito importante pra ficar dois meses de recesso, então, 
usando aqui as palavras do Vereador Cláudio Santos, que me antecedeu, eu quero dizer que esse 
projeto realmente não deve ser um projeto momentâneo, simplesmente pra atual legislatura ficar bem 
através da mídia, juntamente com a sua comunidade, e na próxima legislatura de repente, extinguir 
novamente esse projeto que não se torna interessante ir ao bairro, ir ao encontro do eleitor, das 
pessoas, é muito importante, é muito importante o representante ouvir as reivindicações, as 
sugestões, que o seu eleitor, que a pessoa lá do bairro, lá do interior tem há fazer a esse poder 
legislativo, eu já declarei de público e declaro novamente, que não estarei na próxima Legislatura 
porque não pretendo mais concorrer a cargo eletivo, mas os vereadores que aqui retornarem a essa 
casa fica o meu pedido, já que vou votar favorável a esse projeto, que mantenham realmente esse 
projeto na próxima legislatura, porque essa conquista, esse avanço, deve ficar para os próximos 
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anos, nós não podemos retroagir nunca, assim como quase aconteceu no recesso parlamentar, 
felizmente essa casa foi sabia ao repensar a primeira votação e rejeitar no segundo turno, sou 
favorável ao projeto, mantenho aqui o que disse na reunião anterior, parabenizo o autor, os autores 
que agora são cinco, porque acredito realmente que é um avanço, uma conquista pra sociedade, 
obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão o projeto, com a palavra o 
Vereador João Mafalda, bancada do PSDB; Vereador João Mafalda; senhor presidente, senhores 
vereadores, imprensa aqui presente, senhoras, senhores, não poderia deixar de me manifestar, 
primeiramente parabenizar o autor do projeto e os componentes da mesa diretora por essa brilhante 
idéia, eu creio que esse projeto seja meio pioneiro aqui no estado do Rio Grande do Sul, é muito 
interessante, mas na minha opinião particular é um projeto como o Antonio Azir tava falando, tem que 
se estudar, estudar com calma, que tipo de critérios nós vamos usar, me parece que uma reunião por 
mês, é isso? Então quais os critérios que nós vamos usar para escolher os bairros, ou o interior, 
porque espaço físico, então, eu acho meio complicado, então a gente tem que ir com calma, de 
repente você escolhe um bairro X, e não consegue ir no outro bairro, o outro bairro fica magoado, 
aquela coisa toda, então a gente tem que ver com calma, provavelmente após a primeira sessão de 
algum bairro, outros bairros vão mostra interesse, e vai ser uma chuva de pedidos aqui, de 
requerimentos à câmara de vereadores, para que essa câmara se desloque, então, de repente ate a 
eleição não dá pra ir em todos, aí complica, mas eu sou totalmente favorável, como dizia o colega 
Vereador Luiz Leite e o Vereador Antonio Azir, é muito importante que o vereador mostre a cara, e vá 
aos bairros, e isso é também importante, muita gente não tem tempo, chegam do trabalho cansado, 
mora mais distante aqui do centro, e não consegue acompanhar os trabalhos da câmara, tanto é que 
pouca gente participa aí, a não ser quando há Interesse coletivo, então a gente seria, imagine a 
satisfação, e falaram bastante em interior, o pessoal aqui da cidade também vai valorizar, mas eu 
acho que o interior, principalmente o interior, já imaginou, sessão da câmara anunciando com 
antecedência, que vai estar presente num distrito, imagina a festa né, eu acho que o Vilson Paese 
tem que ir uns dois dias antes, com os funcionários e coisa e tal, pra sentir o povo, porque realmente 
eu acho que vai ser um trabalho muito bonito, parabéns, eu sou favorável totalmente ao projeto; 
Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão o projeto, não havendo mais vereador 
que queira discutir está em votação o projeto com os pareceres já aprovado no primeiro turno se 
aprovado, tem que ser no mínimo por 2/3, coloco em votação então o projeto, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado em primeiro turno por 
unanimidade, se permitirem senhores vereadores, eu não sei se a presidência poderá fazer ao menos 
uma pequena observação, parabenizando a todos os vereadores que entenderam, a preocupação 
nós entendemos, e é legitima, mas quero dizer aos senhores vereadores, inclusive a mim mesmo, 
que se nós temos um único interesse de dizer a comunidade qual é a atribuição dos vereadores e 
que o vereador não pode prometer o céu, está é uma oportunidade, de nós estarmos lá no bairro, 
olhando na cara de todos os moradores, e dizer, nós estamos aqui sim, tem problema o bairro 
Conceição, o Bairro Alvorada, sei lá, nos vamos centralizar alguns bairros, e vamos dizer pra eles, 
estamos aqui com a nossa cara, a mesma cara que nós viemos aqui pedir voto aos senhores, e dizer 
aos senhores que a atribuição do vereador é fiscalizar e legislar, e que daí vai ficar claro de uma vez 
por todas, senhores vereadores, amigos que estão presentes, a imprensa, que o vereador não pode 
fazer ponte aonde não existe rio, e mesmo havendo rio também não pode construí, porque isso é 
atribuição do executivo, e nós não podemos prometer que vamos calçar e asfaltar, vai ficar muito 
claro, vai ficar bom pros candidatos que virão na próxima, e eu também com a preocupação dos 
vereadores de dizer assim, espero que continue, quem quer que continue pra sempre sou eu, que 
não seja numa legislação que eu esteja na oposição, que aí é muito bonito, masque seja para o 
futuro, não importa o governo que vira, e que vai comandar, porque nós estaremos mais perto do 
povo, parabéns senhores vereadores, por entender que esse projeto, realmente vai ir de encontro, se 
nós somos a casa do povo e se somos representantes legítimos desse povo, nós temos que conviver 



 17 

com esse povo, feliz com a aprovação em primeiro turno, naturalmente né, e nada mais havendo a 
tratar e sob a proteção de Deus declaro encerrada a presente reunião, convoco os senhores 
vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 26/03/2007, às 19:30 h e boa noite 
a todos. 

  
 
 
                       Vereador Vilson Paese                            Vereador Paulo Silva  

Presidente                                Secretário  
 
 


