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Ata da Reunião Ordinária do dia 02 de abril de 2007......Ata 15 
  

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 
02/04/2007. Convido o Vereador Adroaldo De Carli, para proceder à leitura de um trecho da 
Bíblia e com isso peço a todos os presentes que se coloquem em pé; Presidente Vereador 
Vilson Paese; coloco em apreciação a Ata da reunião ordinária realizada no dia 26/03/2007, 
não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade a ata, 
convido o senhor secretário, Vereador Paulo Silva, para fazer a leitura pedido do expediente 
da presente reunião;  Secretário Vereador Paulo Silva; expediente do dia 02/04/2007: Of. 
052/07 do Executivo Municipal, encaminha relatório de prestação de contas exercício 2006. 
Projeto de lei de autoria do vereador Luiz Leite, que institui em todos os estabelecimentos 
bancários em atividade na cidade de Carazinho, que disponibilizaram os caixas eletrônicos de 
auto-atendimento, a lei que torna obrigatória a permanência de um vigilante contratado pelos 
referidos estabelecimentos até o encerramento do auto-atendimento dos referidos caixas 
eletrônicos. Projeto de emenda a lei orgânica de autoria do vereador Felipe Sálvia, que 
acrescenta letra ao artigo 97 da lei orgânica do município de carazinho. Of. 004/07 da Câmara 
dos Deputados informando a presidência da Comissão de legislação participativa. Of. 0004/07 
da Câmara municipal de Caxias do Sul, enviando copia de moção. Of. 2961 do Tribunal de 
contas comunicando data para auditoria neste poder. Of. 075/07 da Secretaria de Saúde, com 
resposta ao pedido sobre  denuncias anônimas. Of. 087/07 do 28° Delegacia de policia 
Regional, em resposta ao OD 172/07. Of. 023/07 da Escola Paulo Frontim, solicita verba para 
realizar cobertura de quadra da escola. Of. 025/07da 39° CRE agradecendo cumprimentos 
recebidos por este poder. Convite do Igan, para a realização de cursos na área contábil nos 
meses abril maio e junho 2007. Convite da GDAM, com calendário de cursos em abril maio e 
junho. Convite do DAP, com calendário de eventos em abril maio e junho. Convite do INV, 
para  o 1° seminário sobre tributação municipal a realizar-se de 10 a 14 de abril. Convite do 
INV, para  o curso de Licitação publica modulo I  a realizar-se de 03 a 07 de abril. Convite do 
IBRAM para o VI congresso sul americano de agentes públicos a realizar-se  de 01 a 05 de 
agosto em Buenos Aires na Argentina. Correspondência da Associação de árbitros 
agradecendo espaço cedido  para reunião. Correspondência do FESISMERS, informando 
recebimento de deposito de contribuição sindical 2007. Correspondência da UNV informando 
a entrega da comenda presidente 2007. Comunicado do Ministério da Saúde, informando a 
liberação de Recursos Financeiros, no valor de R$ 196.997,48. Presidente Vereador Vilson 
Paese; a seguir convido o senhor secretário para fazer as leituras das indicações dos 
vereadores na noite de hoje; Secretário Vereador Paulo Silva; indicações que os senhores 
vereadores apresentaram na reunião de hoje: 602/349/07, seja enviado oficio solicitando ao 
executivo municipal que  determine a secretaria de obras à realização das seguintes obras: 
Limpeza na Rua Alberto Loeff, Bairro Ouro Preto, com urgência, devido a grande quantidade 
de inço que está tomando conta desta rua; Limpeza no passeio público em volta de um 
terreno localizado na Rua Fernando Abbot esquina com a Rua Cristóvão Colombo, Bairro São 
Pedro, pois o inço já está tomando conta até da rua; Patrolamento com ensaibramento e 
compactação na Rua Tamoios, entre as Ruas Xavantes e Carijós, Bairro Conceição; Conserto 
do calçamento na Rua Carijós, até o acesso a Avenida Flores da Cunha, devido ao péssimo 
estado desta rua que se encontra praticamente intrafegável; Canalização das águas servidas 
nos fundos da Rua Nodário Telles de Carvalho, pois, como estas águas estão correndo a céu 
aberto, colocam em risco a saúde dos moradores, devido a grande proliferação de moscas e 
mosquitos nas águas que ficam empoçadas no local; Conserto do calçamento na Rua 
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Fernando Abbot, Bairro São Pedro, em frente aos números 195 e 187, devido a um desnível 
neste local que dificulta o tráfego de veículos, Vereador Vilson Paese; 603/350/07, 
Patrolamento com ensaibramento e compactação da Rua Tancredo Neves, paralela a BR 386, 
com a máxima urgência, Vereador Vilson Paese; 604/351/07, solicita ao executivo para que 
remete a esta casa projeto de lei que estabeleça penalidades aos estabelecimentos que 
abrigarem crianças e adolescentes desacompanhados dos pais ou responsáveis, assinada por 
todos os vereadores; 605/352/07, solicita ao executivo municipal a inclusão em futuros 
projetos a pavimentação da rua Mirim, Vereador Cláudio Santos; 606/353/07, solicita com 
urgência melhorias na rua Iracema, Vereador Cláudio Santos; 607/353/07, reitera mais uma 
vez a secretaria de obras para que realizem melhorias no calçamento, esquina entre as ruas 
Rufino Leal com barão de Antonina, Vereador Cláudio Santos; 608/355/07, solicita ao 
executivo municipal para que realize com urgência um mapeamento das sepulturas 
localizadas no cemitério municipal e que a responsabilidade seja do Dembes, Vereador 
Cláudio Santos; 609/356/07, solicita que seja cascalhada a continuidade da rua Antonio José 
Barlette, Vereador Antonio Azir; 610/357/07, solicita que seja realizada uma limpeza nos 
bairros Planalto e cantares, Vereador Antonio Azir; 611/358/07, solicita que seja reformada a 
parte existente no final do calçamento da rua Independência, Vereador Antonio Azir; 
612/359/07, solicita que seja consertado a caixa de esgoto no inicio da rua maranhão, 
Vereador Antonio Azir; 613/360/07, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que: 
determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos nas ruas pavimentadas do 
bairro Conceição; para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de capina 
e limpeza na rua Castro Alves próximo à escola Paulo Frontin, no bairro Santo Antônio; para 
que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos na pavimentação 
asfáltica da rua Henrique Teodoro Schultz, no bairro Vila Rica; para que determine a 
Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da rua John 
Kennedy, no bairro Vila Rica; para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos 
de reparos no calçamento na esquina entre as ruas Barão de Antonina e Rufino de Souza 
Leal, no bairro Sommer; para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de 
patrolamento, cascalhamento, limpeza e posterior pavimentação na rua Uruguaiana, no bairro 
Santa Terezinha; para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de 
patrolamento, cascalhamento, limpeza e posterior pavimentação na rua Lapa, no bairro 
Esperança; para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de limpeza as 
margens da rua La Salle, no bairro Boa Vista; para que determine a Secretaria de Obras que 
execute trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da rua Pe. Gusmão, no bairro Fábio; 
para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos na pavimentação 
asfáltica da rua Ipiranga entre a Av São Bento e a rua Padre Gusmão, Vereador Luiz Leite; 
614/361/07, solicitando ai setor competente para que seja efetuada com urgência uma 
operação tapa buracos na rua Bernardo Paz abaixo da rua Silva jardim, Vereador Felipe 
Sálvia; 615/362/07, reiterando solicitação para que determine ao setor competente a imediata 
realização de melhorias na rua São João, Vereador Felipe Sálvia; 616/363/07, para que a 
secretaria de obras realize trabalhos de patrolamento cascalhamento e compactação na rua 
Epitáfio pessoa, Vereador Josélio Guerra; 617/364/07, reiterando o pedido para proceder à 
leitura de um trecho da Bíblia; que a secretaria de obras realize com urgência operação tapa 
buracos na rua da Paz entre as ruas Mal Deodoro e Coroados, Vereador Josélio Guerra; 
618/365/07, solicitamos ao executivo municipal a colocação de um redutor de velocidade na 
rua Travessa Vitória, Vereador Paulo Silva; 619/366/07, solicitando que determine ao setor 
competente a canalização da rede de esgoto e a confecção do calçamento no final da rua 
Antonio Vargas, Vereador Paulo Silva; 620/367/07, solicitando que a secretaria de obras 
efetue melhorias em toda a extensão da rua Amazonas, Vereador João Mafalda; 621/368/07, 
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solicitando que seja efetuado reparos no calçamento da rua Ceara, Vereador João Mafalda; 
622/369/07, solicitando que sejam efetuadas melhorias no calçamento da rua mato Grosso, 
Vereador João Mafalda; 623/370/07, solicitando a secretaria municipal de saúde que realize 
um estudo no sentido de ampliar o horário de atendimento do ambulatório da avenida São 
Bento, Vereador Jaime Fragoso; 624/371/07, solicitando a secretaria de obras a realização de 
patrolamento, cascalhamento e compactação da rua Violetas, Vereador Jaime Fragoso; 
625/372/07, solicitando a secretaria de obras a realização de melhorias no calçamento da rua 
machado de Assis, Vereador Jaime Fragoso; 626/373/07, solicitando a secretaria de obras a 
realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da rua Pedro Viau, Vereador 
Jaime Fragoso; 627/374/07, solicitando a secretaria de obras a realização de patrolamento, 
cascalhamento e compactação da rua Osmar Weber, Vereador Jaime Fragoso; 628/375/07, 
solicitando ao secretario de obras a realização de patrolamento, cascalhamento e 
compactação  da rua Jornalista Edemar Ruwer, Vereador Jaime Fragoso; 629/375/07, 
solicitando a secretaria de obras a melhoria na pavimentação com operação tapa buracos na 
rua Marcial R. Silveira, Vereador Jaime Fragoso; 630/377/07, solicitando a secretaria de obras 
a melhoria na pavimentação e operação tapa buracos na rua Honorato Fortunato Piccini, 
Vereador Jaime Fragoso; 631/378/07, solicita para que a secretaria de obras realize melhorias 
no asfalto e operação tapa buracos na rua Silva jardim, Vereador Adroaldo De Carli; 
632/379/07, solicita para o executivo municipal que notifique os proprietários dos terrenos 
localizados na rua Silveira Martins entroncamento com a rua Casemiro de Abreu, Vereador 
Adroaldo De Carli; 633/380/07, solicita que a secretaria de obras realize melhorias no asfalto e 
operação tapa buracos na Avenida Flores da Cunha em frente ao posto da brigada militar, 
Vereador Adroaldo De Carli; 634/381/07, solicita que a secretaria de obras realize visita na rua 
Ermínia Tombini para que sejam tomadas as devidas providencias sobre melhorias no 
calçamento, Vereador Adroaldo De Carli; 635/382/07, solicita que a secretaria de obras realiza 
melhorias no asfalto e operação tapa buracos na Avenida Flores da Cunha em frente à 
estação rodoviária, Vereador Adroaldo De Carli; 636/383/07, solicita para que o executivo 
municipal realize uma visita técnica na rua Pe. Réus no bairro sassi para realização de projeto 
e orçamento quantitativo da pavimentação de paralelepípedos da referida rua e trabalho de 
limpeza da mesma, Vereador Adroaldo De Carli; 637/384/07, solicita com urgência a sec. de 
obras para que realize melhorias na rua Agnelo Senger no Distrito industrial Carlos Augusto 
Fritz, Vereador Cláudio Santos; Presidente Vereador Vilson Paese; a seguir senhor 
secretário para a leitura dos requerimentos; Secretário Vereador Paulo Silva: requerimentos 
que deram entrada na noite de hoje: 638/096/07, enviado oficio à empresa Capitâneo e 
Danielli solicitando que a mesma faça um estudo de viabilidade para colocar uma linha em 
circulação que contemple as ruas: Albino Feldman, Antonio Casemiro da Luz, Ernesto 
Marchiori,  Isaac Saut, Antonio Loss, Albino Capitâneo, Osmar Weber e Antonio S. de 
Almeida, Vereador Josélio Guerra; 639/097/07, que seja oficiado ao senhor Romeu 
Giacomelli, presidente da eletrocar, para que realize melhorias na iluminação publica da rua 
Fernando Abbot, Vereador Vilson Paese; 640/098/07, que seja enviado oficio as Centrais 
elétricas de Carazinho solicitando que faça uma revisão nas lâmpadas que iluminam os 
pórticos localizados nos trevos, Vereador Josélio Guerra; 641/099/07, enviado oficio a 
eletrocar solicitando que a mesma faça um estudo de viabilidade para efetuar melhorias na 
iluminação pública da rua da Paz, Vereador Josélio Guerra; 642/100/07, que seja oficiado 
votos de profundo pesar a família da senhora Carmelinda Matilde Berwig, proprietária da 
lavanderia Condor, pelo seu falecimento ocorrido no dia 25/03/07, Vereador Vilson Paese; 
644/101/07, que seja enviado oficio com votos de mais profundo pesar aos familiares do 
senhor Miguel Kempfer, pelo seu falecimento ocorrido no dia de hoje na nossa cidade, 
Vereador Jaime Fragoso; 644/102/07, enviado oficio aos familiares do Sr. Rodolfo Muller, pelo 
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seu falecimento ocorrido no ultimo dia 02/042007, Vereador Cláudio Santos; 645/103/07, que 
seja oficiado votos de profundo pesar a família do senhor Albery da Rosa Soares, pelo seu 
falecimento ocorrido no dia 29/03/2007, Vereador Vilson Paese; 646/104/07, que a mesa 
diretora disponibilize verba ao projeto Yacamim, Vereador Cláudio Santos e Vereador Jaime 
Fragoso; 647/105/07, enviado oficio ao PROCON para que fiscalize as ações desenvolvidas 
pelas agencias de empregos de nosso município, Vereador Felipe Sálvia; Presidente 
Vereador Vilson Paese; solicito ao senhor secretário Paulo Silva, que leia o requerimento do 
Vereador Antonio Azir o qual solicita a presença do secretário de obras a esta casa; 
Secretário Vereador Paulo Silva; Ementa: solicita que seja enviado oficio ao Secretário de 
obras, Adair Bonaldi Flores, convidando para comparecer à casa legislativa. O vereador 
abaixo assinado, solicita que após lida em plenário e aprovado na forma regimental, seja 
enviado oficio a Secretária de Obras, convidando o secretário de obras, para que compareça à 
Câmara de vereadores, com a finalidade de fornecer informações de sua pasta, e responder 
questionamentos do Edis. Sala Antonio Libório Bervian, 12 de março de 2007. Vereador 
Antonio Azir – PTB. Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao secretário que faça a 
leitura das moções dos vereadores na noite de hoje; Secretário Vereador Paulo Silva; 
moções: 648/085/07, seja enviado oficio parabenizando o PMDB, na pessoa do sr, Edson 
Brum- líder da bancada estadual pela comemoração dos 41 anos de fundação do partido, 
Vereador Adroaldo De Carli; 649/086/07, seja enviado oficio parabenizando a ACIC na pessoa 
do Senhor Presidente Sidnei Olavo Meyer, pela reunião almoço promovida dia 26/03/2007, 
Vereador Adroaldo De Carli; 650/087/07, seja enviado oficio parabenizando o Conselho 
Municipal de Entorpecentes e o Ministério Público de carazinho na pessoa da srª Vera Suckau 
pela apresentação do programa Yacamim para a comunidade, Vereador Adroaldo De 
Carli;651/088/07, seja enviado oficio parabenizando a FUCCAR na pessoa da srª presidente 
Alda Schipper, pela inauguração da nova sede, Vereador Adroaldo De Carli; 652/089/07, seja 
enviado oficio parabenizando aos jornalistas Sergio Cornélio e Leandro Becker pela 
reportagem veiculada no diário da manha na edição do dia 28/03 com o titulo De Novo? 
Fazendo referências ao caso dos cemitérios, Vereador Josélio Guerra; 653/090/07, seja 
enviado oficio parabenizando a repórter Daniela Secco pela matéria veiculada no telejornal 
PAMPA meio dia, fazendo referencia ao caso dos cemitérios, Vereador Josélio Guerra; 
654/091/07, seja enviado oficio de cumprimentos ao casal Jordano Rodrigues da Silva e Júlia 
Linck pelo seu enlace matrimonial ocorrido no dia 31/03/2007, Vereador Vilson Paese; 
655/092/07, seja enviado oficio de congratulações do poder legislativo de carazinho ao diretor 
e fundador da empresa Soder, por ocasião dos seus 40 anos ocorrido no ultimo dia 1º de abril, 
Vereador Felipe Sálvia; 656/093/07, seja enviado oficio parabenizando a empresa Soder 
Tecno na pessoa do Senhor Ingo Rivaldo Soder, pela comemoração aos 40 anos de fundação 
da empresa, Vereador Adroaldo De Carli; 657/094/07, seja enviado oficio de cumprimentos ao 
jovem Ilton Ferraz da Luz, pela formatura no curso técnico em agropecuária, ocorrido no dia 
23/03/2007, Vereador Vilson Paese; 658/095/07, seja enviado oficio de cumprimentos ao 
jovem Ilton Ferraz da Luz, pela formatura no curso técnico em agropecuária, ocorrido no dia 
23/03/2007, Vereador Luiz Leite; 659/096/07, seja enviado oficio de cumprimentos ao 
excelentíssimo senhor João Domingues Rodrigues da Silva, prefeito de Almirante Tamandaré 
do Sul, pela homenagem recebida no 3º batalhão da policia ambiental da brigada militar, 
Vereador Vilson Paese; 660/097/07, seja enviado oficio de cumprimentos ao excelentíssimo 
senhor João Domingues Rodrigues da Silva, prefeito de Almirante Tamandaré do Sul, pela 
homenagem recebida no 3º batalhão da policia ambiental da brigada militar, Vereador 
Adroaldo De Carli; 661/098/07, seja enviado oficio à nova diretoria da UACC eleita no dia 
31/03/2007, Vereador Jaime Fragoso; 662/099/07, seja enviado oficio de congratulações do 
poder legislativo de carazinho, ao senhor Paulo Muller, por ocasião de sua eleição como 
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presidente da UACC, realizada no dia 31/03/2007, extensivo aos demais integrantes da 
diretoria, Vereador Felipe Sálvia; Presidente Vereador Vilson Paese; após a leitura das 
indicações, requerimentos e moções e antes de nós ver se vamos fazer o intervalo regimental 
que acredito que não, eu quero registrar a presença aqui dos presidentes de bairro, quero 
registrar a presença também do Diário da manhã na pessoa do Serginho, registra também a 
presença do Gilmar da rádio Gazeta, registrar a presença do Luis Carlos Ortolam presidente 
da Associação do bairro Ouro Preto; Dejanir Bueno da Silva, 1º vice da associação da Ouro 
Preto; Oli da Cunha Savoff, o nosso amigo cedrinho, 1º secretário da Ouro Preto, a Ouro Preto 
em peso na casa do povo aqui hoje; José Amadeu Toloti, Associação Bairro Alegre; Darci Paz 
da Paixão, presidente do bairro Oriental; o seresteiro do bairro Oriental, Sueli Pedroso 
presidente da associação do Bairro Alvorada; Celso Carvalho, bairro Alvorada; Eugênio 
Teixeira presidente da associação Nossa Senhora Aparecida; Pedro Silveira dos Santos, 
presidente da associação do bairro Planalto; Alvir Lopes, presidente do bairro Santa 
Terezinha; Solivam Ribeiro da secretaria de obras; Antonio Carlos Maia presidente da 
associação Vila Rica; Renato Soldatelli, secretária de obras; Jorge Esteris, diretor de obras, 
ex-vereador dessa casa e ex-presidente também, ex-funcionário da casa por muitos e muitos 
anos, hoje aposentado pelo trabalho prestado a essa casa; Rejane Beatriz Hercigo, bairro 
Loeff; Craudio Hercigo, bairro Loeff; Jota, suplente de vereador; Fernando dos Santos, bairro 
Vargas; José Bueno Barruso, presidente do Bairro Conceição; professor Osmar; professor 
Jefferson; Adriana Pilger, presidente do bairro São Jorge; Nelson Portilho, diretor social do 
projeto Genoma colorado de Carazinho; Hermógenes, nosso amigo, nosso irmão, gerente da 
Corsan; também o nosso amigo Silveira presente nessa reunião, os demais que não foram 
citados agora nós citaremos ao longo dessa reunião, pergunto aos senhores vereadores, se 
faremos, porquê ainda nós temos alguns minutos para o nós passarmos ao grande expediente 
que será transmitido pela rádio Gazeta, vamos aguardar, e também quero registrar a presença 
do Paulinho, nosso amigo da Eletrocar, radialista, homem da comunicação, eleito presidente 
da UAC, seja bem vindo a essa casa também Paulinho, ao nosso amigo Teixeira também, 
suplente de vereador o Marcos, também suplente de vereador que já assumiu nessa 
legislatura, a nossa saudação a todos, e temos o prazer de recebê-los nessa casa, então 
solicito ao vereador para que solicite o intervalo regimental ou  faremos o intervalo sem, então 
nós vamos fazer o intervalo regimental até, e queremos já registrar que está na casa nesse 
momento o secretário de obras, Adair Bonaldi Flores, o nosso amigo Passarinho, também foi 
vereador por muitos mandatos e deixou um excelente trabalho nessa casa, prazer recebê-lo 
aqui, e vamos fazer um intervalo até que nós possamos, que a rádio entre no ar pra que nós 
possamos transmitir o grande expediente para que o povo que tá em casa e que ainda não 
chegou a essa casa possa assistir e ouvir pelo rádio; solicito aos vereadores que tomem os 
seus lugares que nós vamos interromper o intervalo regimental, vamos acelerar, nós ia ficar 
mais uns minutinhos, mas vamos, nós interrompemos então o intervalo, e eu vou solicitar ao 
secretário para que faça a leitura de um oficio, assinado pelo prefeito, aonde apresenta que, a 
impossibilidade dele de comparecer a essa casa, solicita a secretária de administração pra 
fazer a prestação de contas, por gentileza secretário; Secretário Vereador Paulo Silva; of. Nº 
053/07 – GPC. Carazinho, 02 de abril de 2007. Excelentíssimo senhor Vereador Vilson Paese 
, MD. Presidente da câmara municipal. Indica representante – prestação de contas. Senhor 
presidente: Na impossibilidade de comparecer a essa casa legislativa, por motivos de outros 
compromissos inadiáveis previamente agendados, estou, através do presente, credenciando a 
Secretária Municipal de Administração, senhora Isolde Maria Dias, para representar-me nos 
atos de prestação de Contas do exercício anterior, nos termos do inciso XII, do art. 53, da lei 
orgânica do município, nesta data. Atenciosas saudações. Alexandre A. Goellner. Prefeito. 
Presidente Vereador Vilson Paese; eu solicito então aos lideres de bancada que recebam e 
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conduzam a secretária de administração até a essa mesa pra que possa entregar a prestação 
de contas e também nos transmitir, né, alguns dados para os vereadores, então de imediato 
passamos a palavra à secretária de administração Isolde Dias, para que  fale em nome do 
prefeito sobre a prestação de contas do executivo; Secretária de Administração senhora 
Isolde Dias; saúdo a todos, saúdo o presidente Vilson Paese, saudando o presidente, saúdo 
os vereadores desta casa, também saúdo meu colega Passarinho que esta aqui para trazer 
algumas informações que com certeza vai ser importante  a esta casa, quero também saudar 
os presidentes dos bairros que eu vi que pelo jeito a maioria esta aqui, também quero saudar 
a imprensa, saudar os servidores dessa casa, né, senhores e senhoras, é com muita alegria 
que eu estou aqui mais uma vez pra representar o nosso prefeito, não por ele não poder estar, 
mas eu acho que esta é uma incumbência tão importante e no momento que ele me convida e 
me designa pra vir aqui eu acho que esta me dando uma responsabilidade bastante 
importante, e que nem eu sempre digo que o relatório das atividades, se nós falarmos dele 
nós vamos passar a noite falando, mas a nossa idéia não é essa senhores vereadores, 
senhores presidentes, a nossa idéia é dizer que neste relatório que foi feito com muito carinho 
por todas as secretárias esta apontado tudo que a prefeitura, através de suas secretarias fez 
durante o ano de 2006, todas as coisas que foram feitas com certeza com muito amor, com 
muita dedicação, com muita vontade de que aconteça as coisas no nosso município, então 
nós queremos nesse momento, entregar ao nosso presidente o relatório que fica a disposição 
dos nobres vereadores e também das pessoas que quiserem olhar, porque ele está bem 
explicadinho, tudo que foi feito presidente, né, com os mínimos detalhes, inclusive tem uma 
avaliação né, de metas, depois do relatório em si, tem avaliação de metas, lá consta o que 
estava previsto para nós fazermos, e o que não foi feito e porque que não foi feito, que eu 
olhei rapidamente e vi que a maioria das coisas não foram feitas por falta de recurso, 
presidente, mas com certeza, aos poucos a gente vai fazendo e assim nós podemos cuidar 
bem das coisas do nosso município, que com certeza, ninguém melhor do que os senhores 
que estão aqui prestigiando esse ato, né, a reunião da câmara de vereadores, ninguém 
melhor do que vocês pra saber o que precisa ser feito pela nossa cidade, pelos nossos 
bairros, com relação à habitação que inclusive a semana passada nós o prestigiamos a 
assinatura de 40 casas que vai ser construído, isso é uma maravilha, isto é muito bom, que vai 
ser feito nesse ano de 2007, que o ano passado à gente não conseguiu fazer isso, né, mas 
que bom que já nesse ano a gente vai poder fazer, e assim todas as outras necessidades que 
o povo de Carazinho reivindica e ninguém melhor do que os Presidentes de bairro pra saber, e 
que bom que eles estão aqui pra trazer pros nossos vereadores as suas reivindicações e pra 
acompanhar o trabalho dos nossos vereadores que tão bem conduzem o trabalho do 
legislativo, então a gente entrega ao presidente e colocamo-nos a disposição para maiores 
esclarecimentos, também dizemos que lá na prefeitura nós temos um que qualquer pessoa 
que quiser passar lá e olhar não tem problema, está as ordens presidente; Presidente 
Vereador Vilson Paese; queremos agradecer a presença da secretária Isolde Dias e dizer 
que estamos recebendo a prestação de contas e vai ficar a disposição de todos os vereadores 
as analises e as verificações, solicito então, a secretária de administração, que permaneça na 
casa para assistir o grande expediente e dizer que o grande expediente, a partir desse 
momento está sendo transmitido pela rádio Gazeta, e de imediato, colocamos então, solicito 
aos lideres de bancada para que conduzam o secretário de obras, o Adair Bonaldi Flores, o 
nosso amigo passarinho, para que o mesmo escolha se quer permanecer aqui na mesa, 
usada..., que eu acredito que sim, para fazer a explanação dos trabalhos da secretária de 
obras e depois para os questionamentos então, dos vereadores, queremos registrar a 
presença do Tarso Martines, nosso amigo, nosso irmão, também presente na casa, a nossa 
saudação a todos os ouvintes da rádio Gazeta, aos presidentes de bairro que se encontram 
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aqui, ao povo de Carazinho e esta casa tem a satisfação de receber hoje à noite o secretário 
de obras que foi vereador por várias legislaturas e hoje ele vem a essa casa, retorna com a 
sua equipe de obras aqui para apresentar, mostrar os trabalhos realizados, que foi realizado e 
o que não está sendo possível realizar, nem registramos a presença do Jarbas, com a palavra 
então o secretário de obras Adair Bonaldi Flores; Secretário de Obras senhor Adair Bonaldi 
Flores; eu queria a principio agradecer as palavras do Vereador Vilson Paese, presidente da 
casa, eu credito a bondade do vereador a nossa amizade que a qualquer outra coisa, e queria 
saudar a todos os vereadores, ao Adroaldo, ao Déio, ao Felipe, ao Luiz, ao Cláudio, ao Azir, 
ao Mafalda, o Jaime, o secretário Paulo Silva, nós também queremos saudar a imprensa, o 
Gilmar, o Serginho, ao Ermógenes, gerente da Corsan, aos presidentes de bairros, já aqui 
nominados, também ao Paulinho, ao Castelo, pela eleição da UAC, parabenizar toda a sua 
diretoria e todas as demais lideranças e pessoas que vieram prestigiar essa sessão, 
especialmente aos colegas da secretaria de obras, que não foram convocados e sim 
convidados a participarem da sessão, também prestigiando o trabalho de todos os vereadores 
naturalmente, senhor presidente, o senhor me permite eu acho que depois do espaço que 
vossa excelência me der pra fazer algumas colocações sobre os trabalhos da secretaria, sabe 
que é uma honra, independente de convidado ou convocado, as vezes que eu puder e que os 
vereadores solicitarem os senhores sabem que naturalmente eu estarei aqui pra prestar 
informações daquela secretaria, mas eu gostaria de a principio, até porque a razão de nós 
estarmos aqui, a principal razão foi um pedido do Vereador Luiz Leite, um pedido de 
informação, e que eu gostaria, já que estamos aqui, eu acho que é do interesse do vereador, 
responder pra ele pessoalmente, o pedido que naquela oportunidade foi discutido na casa, o 
vereador perguntava, eu queria até que algum dos vereadores, o vereador autor me 
corrigisse, mas se não me engano foi a respeito do descaso com o bairro que o vereador 
reside, que é o bairro Dileta, os motivos do não atendimento aquele bairro, naturalmente me 
surpreendi, porque nós fizemos uma reunião naquele bairro, eu quero deixar bem claro aqui 
pra toda comunidade, também cumprimentar aos ouvintes da rádio Gazeta, e dizer a todos 
que estão escutando e pessoas que estão no plenário, que nós fizemos uma reunião no bairro 
Dileta, a convite de um morador, e uma reunião muito boa porque tinha muitas pessoas 
presentes, e o Vereador Luiz Leite fazia parte dessa reunião, bem como o Vereador Gilnei 
Jarré na oportunidade era vereador dessa casa, e nós colocamos aquelas pessoas que nós 
não fomos lá transmitir ilusão pra ninguém, nós fomos lá pra dizer a realidade da secretaria, 
naturalmente me colocaram na reunião de que a intenção deles não era nós fazermos um 
trabalho com aquilo que nós tínhamos no momento na secretária e se eles gostariam de ter 
aquelas ruas pavimentadas, o vereador sabe disso, e que havia até uma intenção de grande 
parte desses moradores de que se fizesse uma pavimentação e eles pagariam pela obra, 
naturalmente eu procurei após nos discutirmos o assunto, e eu colocar da impossibilidade, no 
momento, de atendê-los, o poder público não poderia no momento atendê-los, pavimentar 
aquelas ruas, eu procurei, o Luiz tava presente, reitero, que nós iríamos procurar empreiteiras 
desse setor e levaríamos aquilo que as empreiteiras nos colocasse como o trabalho lá do 
financeiro para efetuar no caso se os moradores aceitariam, só pra que todos fiquem sabendo, 
foi levado, foi feito, eu pedi pras próprias empreiteiras e alguns moradores, após isso o 
presidente do bairro esteve na secretária de obras e disse que aquilo não ia...porque os 
moradores não iam aceitar aquilo que eles propuseram, que a grande maioria havia proposto 
na reunião, vocês olhem que eu fiz mais ainda além, eu procurei algumas empresas do setor 
de calçamento pra procurar viabilizar e entra naturalmente com a contrapartida nossa, uma 
parceria com o poder público, não tive êxito também, posterior a isso o presidente esteve na 
secretaria de obras, o presidente do bairro Dileta, onde mora o Vereador Luiz Leite e onde 
mora o Vereador Gilnei Jarré, e disse que os moradores não se interessariam e me fez uma 
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reivindicação, um abaixo assinado de que a prioridade seria fazer uma ponte que liga o outro 
bairro, naturalmente eu acho que até foi iniciado essa semana o serviço, então eu quero 
esclarecer isso porque o vereador me conhece e jamais, jamais, e deu uma conotação de  que 
o poder público não faria, não porque o vereador é da oposição, jamais Vereador Luiz Leite o 
senhor sabe, já me conhece, que eu levaria qualquer tipo de prioridade da secretaria, o lado 
político partidário, eu troquei de partido, mas não troquei de comportamento, jamais isso me 
passou pela cabeça, eu continuo olhando a política, fazendo política da mesma forma que 
sempre fiz e por mora vereador ou por não mora vereador, eu acho que o que interessa é a 
prioridade que deve ser analisada e naturalmente as condições do poder público de atender, 
aqui a gente acompanha diversos presidentes que tem ido à secretaria incansavelmente, eu 
tenho que registrar isso aqui, incansavelmente, eu não quero nomina mas o Toloti, o Barroso 
a esposa, o Eugênio, então eu não quero nominar até pra não deixar porque todos tem ido 
nos procurar e eu tenho que na medida do possível atendido a todos no balcão da secretaria, 
eu não me escondo pra ninguém mesmo que eu tenha que dizer não, mesmo que eu não 
possa atender, vocês não vão achar que a gente tem, que eu tenho uma frustração como 
secretário de muitas vezes você querer atender o presidente do bairro ou o morador, porque 
muitas vezes vai o morador porque ele acha que o presidente não tá fazendo muito e a gente 
conhece essa luta melhor do que ninguém porque a vida inteira moramos em bairro e a nossa 
frustração é de não poder atendê-los como deveria porque o poder público tem uma estrutura 
muito limitada, nós temos uma estrutura muito acanhada e às vezes você trata um serviço e 
chega no dia você se programa e a máquina vai sair do pátio e não fica longe do portão, 
quebrada, nós temos a nossa frota de caminhões na secretaria, pra vocês ter uma idéia o 
mais novo vai fazer 20 anos, uma empreiteira quando vai contratar um serviço público tem 
uma legislação que diz que caminhões pra trabalhar não pode ter mais que cinco anos de uso, 
e na secretaria de obras o mais novo, reitero, vai fazer 20 anos, então vocês calculem as 
deficiências que nós temos pra atender aquilo que é obrigação nossa, e eu não vim aqui, vou 
repetir, transmitir ilusão pra ninguém, nunca fiz isso, não vai ser agora que eu vou fazer e que 
nós temos inúmeras dificuldades, vocês sabem que a maioria dos pedidos que chegam a 
nossa secretaria é com relação às ruas pavimentadas com asfalto e que estão se deteriorando 
e eu gostaria de levar a todos de que a dificuldade nossa é justamente conseguir fazer um 
serviço total, porque o tapa buraco, a maioria dessas ruas que eu me refiro, que a exemplo da 
Salgado Filho, a exemplo da Henrique Teodoro Schultz, e a exemplo da São Sebastião, quer 
dizer, nós temos uma relação intensa de ruas que nós sabemos que estão em precárias 
condições de tráfego, mas que se não fizer um serviço de reperfilagem completo não vai 
solucionar o tapa buraco que nós temos feito, é um serviço paliativo de pouca duração, não 
tem durabilidade, porque o pavimento não tem qualidade, mas continuamos fazendo dentro do 
possível, pra vocês ter uma idéia esse ano ainda não conseguimos massa, foi feito um CBOQ 
que é um asfalto a quente, foi feito uma licitação e não houveram empresas pra participar, 
aquelas que seguidamente participam estavam umas com problema de documentação e a 
empresa local a BRIPAC não houve o interesse porque no contrato diz que a secretaria de 
obras vai ser atendida conforme as suas necessidades e a secretaria de obras não tem 
estrutura pra trabalhar diariamente com mais de 15 toneladas, e dito pelos diretores dessa 
empresa que é muito pouco pra eles fazer funcionar o equipamento , veja a usina, o custo é 
muito alto pra isso e não participaram, estamos comprando CBOQ, a massa no sistema aí, no 
regime de urgência pra poder atender, também quero aproveitar e dizer que nós tínhamos 
uma parceria verbal com a CORSAN e nós em conjunto com o Ermógenes, o gerente local, e 
registra-se aqui, tem se emprenhado muito pra que a gente consiga atender as necessidades, 
aquilo que é obrigação da CORSAN e obrigação do município, nós pelo menos por um 
período desfizemos o convênio porque o Ermógenes acha que de repente ele consegue 
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terceiriza esse serviço que era bom pro município e bom pra CORSAN, porque o serviço que 
a CORSAN faz e todos os vereadores fazem, mas eu quero levar pra comunidade, pros 
ouvintes, pra comunidade presente, todo serviço que a CORSAN realiza, todo o trabalho que 
realiza, que for conserto a encanamento a responsabilidade é da CORSAN, e  naturalmente 
efetivar o serviço que se é calçamento, calçamento, se é asfalto, asfalto, no caso de novas 
ligações o compromisso é do município, o município cobra pra isso, então por razões até de 
dificuldades é que nós pelo menos momentaneamente terminamos o convênio, a CORSAN 
vai realiza o serviço de conserto e vai fazer o reparo onde o trabalho foi realizado, nós 
também queremos dizer que continuamos a fazer, e devem ter moradores aqui testemunhas, 
presidentes principalmente, o serviço de cascalhamento pra atingir todos os bairros de 
Carazinho, nós estamos agora terminando o bairro Santa Terezinha que também aquela 
comunidade há muito tempo solicitava e que nós entendemos e achamos que dentro de mais 
30 dias nós iremos terminar esse serviço, nós vamos pegar em todos os bairros, no caso ruas 
não pavimentadas, só que nós também sabemos que muitos, muitos locais que foram feito o 
serviço já precisam de reparos, onde nós colocamos a pedra, a brita, então vejam os 
senhores, nós temos diversos problemas, nós temos dificuldade em atender as nossas 
prioridades, agora, nós temos trabalhado, nós temos uma secretaria que independente de 
cargos de comissão, funcionário efetivo, existe uma vontade de todos, existe uma indicação e 
naturalmente a gente fica muitas vezes entristecido, frustrado por não poder atender a todos, 
nós temos feito o que podemos, com relação, também eu gostaria até de dizer algumas coisas 
a respeito do cemitério, se sabe que houve uma matéria da imprensa naturalmente isso não 
nos incomoda porque é natural, se isso incomoda nós temos que ir pra casa, isso é natural, se 
sabe que nós tivemos uma pagina do jornal local onde ilustrava uma foto do cemitério e eu 
naturalmente consegui alguns com alguns vereadores e eu gostaria que todos fossem, eu 
agradeço aqueles que foram lá que tiveram tempo pra ir lá pra constata porque a colocação 
não o que a matéria dizia, mas a foto ilustrava que parece com o cemitério, isso na minha 
concepção, quando eu olhei a foto parecia que o cemitério todo tava tomado pelo mato e com 
resto de caixões e etc, e eu naturalmente, eu não sou muito conformado com algumas coisas, 
eu liguei pra alguns vereadores porque eu tenho ido semanalmente no cemitério, gostaria que 
a comunidade também, aqueles que tem, o cemitério eu digo que ele é visitado o ano todo e 
não podemos se lembra do nosso cemitério municipal só em época de finados, nós temos que 
fazer um serviço de conservação o ano todo, o cemitério ele é visitado o ano todo, é claro que 
nessas épocas aumenta o movimento, mas ele é visitado o ano todo, e a nossa, e a nossa 
intenção primeira foi organizar o cemitério pra que tivesse um serviço de restauração e 
naturalmente de conservação que é uma necessidade, não adianta se fazer e deixar 
abandonado que depois nós não vamos conseguir dá a volta como à gente gostaria, nessa 
matéria naturalmente eu disse e repito deu a conotação de que o cemitério parecia que 
aquelas carneiras e os entulhos, e eu digo aqui e vocês podem comprovar eu tenho retirado 
semanalmente e a pessoa que cuida o cemitério liga e diz : olha secretário acho que dá pra 
vim tirar, que eu acho que dá uma carga, muitas vezes eu fui lá, nosso pessoal foi lá e me 
repassou que não dava meia carga de entulho, então eu aproveito esse espaço que é tão 
importante, aproveito os vereadores que a gente sabe o quanto são procurados pra diversos 
assuntos envolvendo a comunidade, que visitem o nosso cemitério e naturalmente nos 
cobrem porque é eu acho que obrigação nossa, eu até conversava com o vereador Cláudio 
Santos, que ele me dizia e ele colocou na matéria de que no cemitério tinha que haver um 
controle, vereadores, também era a minha intenção, mas eu só não consegui porque essa 
parte não é com a secretaria de obras, mas eu tenho intenção tanto que naquela oportunidade 
o ano passado eu procurei a secretaria de habitação pra que nós atualizasse o mapeamento 
do cemitério, nós temos intenção de fazer, no caso construir gavetas, o nosso cemitério o 



 10 

espaço físico está ficando muito pequeno e nós num curto espaço de tempo vamos precisar 
de mais uma área, se nós não fazer um sistema de gavetas no cemitério, o que certamente irá 
diminuir muito os espaços ocupados, essa é a nossa intenção, eu não sei o presidente que vai 
conduzir a reunião, se gostaria que os vereadores fizessem perguntas, nós estaremos daí a 
disposição de todos; Presidente Vereador Vilson Paese; nós temos uma hora do senhor 
secretário aqui para que os vereadores façam as suas colocações e seus questionamentos, 
no devido momento depois os vereadores irão perguntar pra vossa excelência e nós vamos 
passar a palavra para os vereadores, queremos também agora,  aqui no intervalo, enquanto o 
secretário não faz a conclusão para depois ser questionado por essa casa, registrar a 
presença do nosso amigo paulista, secretaria de obras; do Cláudio presidente do bairro 
Bastico; Eugênio Ricardo Elmo do bairro Princesa e registrar mais a todos os servidores que 
estão aqui presentes da secretaria de obras e dizer pra quem nos esta ouvindo em casa que 
nós já citamos os nomes dos presidentes antes de ser transmitido, mas hoje além do 
presidente da UACC, que está presente, bem representado, está presente aqui a maioria 
absoluta dos presidentes de bairro, não sei se o secretário tem mais alguma coisa pra 
explanar ou passamos de imediato as perguntas dos vereadores? Pergunto ao secretário? 
Secretário de Obras senhor Adair Bonaldi Flores; só pra encerrar antes das perguntas dos 
nobres vereadores,  eu gostaria só de registrar que a gente poderia até falar em orçamento, 
mas eu acho que é desnecessário vimos que há pouco tempo à câmara debateu o assunto 
né? E nós respeitamos e em relação àquela emenda que foi feita pro hospital e não ficamos 
nem um pouquinho feliz, mas uma coisa que eu aprendi a respeitar, isso é prerrogativa dos 
vereadores, vocês viram que publicamente eu não me manifestei na imprensa, até porque eu 
fiz, nós fizemos na secretaria, justificamos ao prefeito, as dificuldades que nós teríamos né, 
em atender dentro daquilo que nós tínhamos orçado, um valor menor que 2006, que nós 
estamos vivendo essas dificuldades, e que certamente teríamos sem essa emenda, mas que, 
repito aqui, a gente tem que respeitar, então diante disso senhor presidente, eu fico a 
disposição pra aquilo que os senhores vereadores quiserem indagar sobre a secretaria de 
obras; Presidente Vereador Vilson Paese; passamos então a palavra ao vereador da 
bancada do PMBD, Adroaldo de Carli, o primeiro vereador inscrito para pergunta e 
questionamentos; Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, senhores vereadores, 
meu cumprimento especial ao Bonaldi, também meu colega vereador na outra legislatura, aqui 
presente, que prontamente aceitou o convite da comissão de obras dessa casa, constituída 
pelo Vereador Jaime Fragoso, esse vereador e também do Vereador Luiz Leite, que viesse 
conversar com os vereadores e com a comunidade e vi que fomos felizes nessa opção, 
também cumprimentar a imprensa aqui presente, a todos os senhores e em especial aos 
presidentes de bairros e cumprimentar seu Paulo Muller presidente da UACC, já 
cumprimentando a todos os presidentes de bairro, o senhor secretário e também a sua 
comissão, sua comitiva, seus assessores que são da secretária de obras que são funcionários 
do nosso município, da secretaria, a nossa saudação, nós optamos exatamente em fazer o 
convite também ao presidente de bairro porque a ele interessa, exatamente um tem muito 
importante, relevante, que é a questão da infra-estrutura do nosso município então a gente 
aqui fica muito feliz que as associações de bairros estão aqui representadas também e dizer, 
senhor presidente, secretário, nós queremos ser bastante breves até pra dá espaço pra todos 
os vereadores consigam dentro do espaço do grande expediente com a transmissão na rádio 
Gazeta, também quero cumprimentar os ouvintes da rádio, possam fazer então as suas 
colocações, nós queremos ser bastante breves, soubemos das dificuldades do município 
como um todo na questão financeira, soubemos da grande necessidade de investimento na 
secretária de obras com equipamentos também, e nós evidentemente como vereador também 
fiscalizamos as obras do município e fizemos as solicitações reivindicadas pela nossa 
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comunidade através das indicações nós temos até, se o secretário vir aqui, agradecer que 
tivemos muitas, não foram poucas, muitas solicitações atendidas, claro, não são grandes 
obras, mas são solicitações que resolvem o problema de muitas comunidades que lá residem 
naquela localidade, então quero vi aqui de público reconhecer também que apesar da 
precariedade de recursos a secretaria de obras não esta parada, esta trabalhando e acredito 
eu dentro das suas condições que não seriam ideais, até tivemos há pouco tempo com a 
comissão percorrendo vários bairros na nossa cidade e encontramos surpresas agradáveis, 
boas ruas, compactadas, com pedras, outras em tanto, foi feito o relatório então acredito que 
esse, essa critica, elogio, deve ser uma coisa natural, dentro do processo democrático né, na 
divisão de cada um, e até quero justificar que nós também fomos um dos autores daquela 
Emenda que tirou recurso da secretaria de obras, e ninguém gosta que tire recursos de sua 
secretaria, mas nós optamos por entender que a questão da saúde, especificamente o 
hospital, merecia um merecimento maior, então nós optamos por essa, por esse orçamento, 
dessa maneira, e na altura que esta, nos observamos aqui no executivo esta sendo resolvido 
até de uma maneira tranqüila, e a câmara também tem participado desse processo, o que é 
muito importante, representação popular do povo de Carazinho, A câmara de vereadores 
também não se omitir numa responsabilidade tão grande, então assim, senhor secretário, a 
gente sabe do que estão fazendo na secretaria, soubemos dos esforços empreendidos, dessa 
empreitada, mas nós foi aqui, se não me engano em janeiro, nós, comissão de justiça, os 
vereadores, aprovaram por unanimidade um financiamento via banco, pro executivo, no valor 
de R$ 1.500,000, 00 pra compra de patrola e dói ou três caminhões, se eu to bem lembrado, 
então eu pediria ao secretario como é que esta essa aquisição, que nós fomos totalmente 
favoráveis que o executivo faça financiamentos a longo prazo, e adquiram os equipamentos 
que sem esses equipamentos a secretaria de obras não vai poder fazer milagres, nós 
soubemos disso, é necessário ter equipamentos, vossa senhoria mesmo disse que tem 
equipamentos de 20 ou 30 anos, aí os mais novos, então nós precisamos começar 
exatamente pelos equipamentos para darmos condições que a secretaria realize realimente 
um trabalho a contento, então gostaria que o secretário tivesse conhecimento, nos desse 
assim o andamento disso tudo, da expectativa da chegada desse equipamento, porque ai 
iniciaria um processo de valorização da secretaria, o que nós entendemos muito, muito 
defendemos a questão de infra-estrutura do município, ela é muito importante, que ela vai 
gerar mais investimentos pra Carazinho, porque uma cidade com uma boa infra-estrutura com 
certeza é uma cidade que atrai investimento, nós precisamos de uma cidade que tenha 
atração de investimento, era isso senhor secretário, parabenizo pela sua explanação, e é isso 
que a comunidade quer, que os secretários realmente venham até essa casa, e falam 
abertamente ao povo das suas reais condições; Secretário de Obras senhor Adair Bonaldi 
Flores; vereador, esse processo, vocês sabem, vocês nos auxiliaram na aprovação dessa 
matéria e também eu reitero a importância para o município de Carazinho, especialmente pra 
renovação de veículos e maquinários da secretaria de obras, esse processo eu tenho 
acompanhado também que sou, acho, que o maior interessado e nós temos as informações aí 
quase que semanais de que a documentação exigida, esse é um projeto do governo federal, 
com juros baratos, com prazo de carência, e que o processo esta em andamento, e que de 
repente pelo que tem nos repassado, pessoas envolvidas do setor administrativo, que até a 
metade do ano nós já teríamos no caso feito à compra, claro, respeitando o processo de 
licitação e tal, nós teríamos esse maquinário, no caso esses veículos no município de 
Carazinho, era se não me engano que foi aprovado R$ 1.250.000,00 de crédito e na avaliação 
do me parece que era o pró-vias, parece que Carazinho poderia tirar até R$ 3.000,000, 00, né 
conforme o município, arrecadação e outros dados e o prefeito, até acertadamente, entendeu 
que depois vai ficar pra ser pago, né, e que hoje com R$ 1.250.000,00 nós supriríamos, no 
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caso, as necessidades mais urgentes aproveitando, presidente eu queria aproveitar pra 
cumprimentar a colega Isolde, nossa colega da administração, acho que era isso Adroaldo; 
Presidente Vereador Vilson Paese; pergunto ao Vereador Adroaldo De Carli se tá satisfeito 
com a resposta? Antes de nós passarmos então a palavra pro próximo vereador, eu quero 
falar para os vereadores que vai ser transmitido até às 9:15 horas, então eu solicito aos 
vereadores que façam a pergunta objetiva, até porque poderá surgir algumas replicas, e daí 
não vai ter oportunidade pra que todos os vereadores possam questionar, mas me permitam 
senhores que eu ainda faça só o registro do professor Savoff, do funcionário da prefeitura o 
Aristeu Monteiro o tip-top, o Jorge Bastos que se encontra presente nessa casa, o Ivan do 
sindicato dos comerciários, o Sergio Espindola o Perci ex-vereador também, então passamos 
de imediato agora à palavra para o vereador da bancada do PMDB, Vereador Josélio Guerra o 
Déio; Vereador Josélio Guerra; senhor presidente, eu serei muito objetivo senhor presidente, 
gostaria de cumprimentar aqui os presidentes de bairros aqui presentes, ao grande amigo 
Ermógenes Bodanese, gerente da CORSAN, a presidente do Genoma colorado a Daniela, 
aos suplentes de vereadores Jota, o Teixeira, o Marcos, o Paulista, e mais algum que se faça 
presente que não avistei daqui, cumprimentar ao Paulinho novo presidente da UACC,  que 
teja grande sucesso à frente dessa associação, também represento a representante aqui do 
prefeito a Isolde, cumprimento também o Ivan do sindicato, a imprensa aqui presente em 
nome do Serginho, o professor Gilmar, ao Cedrinho, enfim a todos as pessoas que se fazem 
presentes nesta casa e em especial ao nosso secretário, grande amigo, grande vereador 
dessa casa, vereador que eu tinha, tenho na verdade um grande apreço, falei pro mesmo em 
várias ocasiões que este vereador se fazia presente nessa casa quando o vereador era do 
PDT, esse vereador vinha na verdade, na época, acompanhando seus trabalhos, no qual 
tenho uma grande admiração por vossa excelência, representava muito bem, o senhor sabe 
eu sempre falei isso, e deixo aqui registrado o grande apreço pela vossa excelência, eu 
gostaria Bonaldi de primeira, agradecer o senhor pelos trabalhos que este vereador tem 
solicitado nas indicações, uma grande parte, uma grande parte, a grande maioria tem sido 
resolvido, principalmente no que o Vereador Adroaldo De Carli colocou, e colocou muito bem, 
nos cascalhamento, que tá sendo efetivado um trabalho muito bom, então parabenizo vossa 
excelência a todos os servidores municipais da secretaria de obras, por esse grande trabalho 
que tá sendo efetivado a frente, mas eu gostaria, vereador de perguntar a vossa excelência, 
até comentei a duas ou três sessões atrás, no grande expediente, a respeito do residencial 
Cantares, a gente sabe das dificuldades, todo mundo sabe das dificuldades da secretaria de 
obras, mas lá no bairro, tá o Vanderlei aqui presente, a gente foi cobrado muito lá, fomos 
criticados na verdade pelo que ocorreu, tentei ligar pra vossa excelência, fui na secretaria, a 
gente não conseguiu manter contato, pelo fato de que passaram uma lâmina em cima da rua 
João Batista, e os moradores tavam muito revoltados, porque aquilo virou uma poeira que não 
dava pra agüentar, aquilo é corredor de ônibus e veio chuva, infelizmente veio chuva logo em 
seguida e virou um lodo, então gostaria que o senhor, fazer um pedido na verdade, para que o 
senhor resolva esse problema lá, tenho certeza que vai ser resolvido, o senhor é uma pessoa 
que se der à palavra tenho certeza que será resolvido, tenho certeza que o senhor vai dar 
essa palavra no dia de hoje, também gostaria que o senhor explanasse a respeito do distrito 
industrial, inclusive essa matéria foi até discutida, foi motivo de pedido de informação nessa 
câmara, que infelizmente não passou, que o senhor colocasse pra nós se existe algum projeto 
da secretária, se vai ser resolvido, feito alguma coisa naquele distrito, porque empresa alguma 
tá se instalando no distrito, e o senhor é sabedor das dificuldades do município, o desemprego 
de Carazinho é muito grande, todos os dias tem pessoas batendo as nossas portas atrás de 
emprego, a gente se comove, tenta buscar uma solução mas infelizmente não, tá muito difícil 
realmente, mas agora com essa questão aí, ta todo mundo, tá acompanhando a questão 
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agrícola que está impulsionando várias empresas do município, que está gerando mais 
emprego, inclusive a Semeato, a Semeato aqui em Carazinho vai começar a fabricar um 
determinado produto que fabricava apenas em Passo Fundo, com isso tá gerando mais de 50 
empregos, que já tão contratando, várias empresas nesse ramo estão trabalhando nesse 
sentido, serei breve seu presidente, seu presidente já está olhando pro relógio, outra questão 
que eu gostaria de lhe questionar que é motivo aqui na câmara toda semana de pedidos, a 
respeito das tubulações, tubos, se há também alguma coisa prevista nesse sentido e aproveita 
também essa oportunidade, senhor presidente, pra agradecer o trabalho do Ermógenes 
Bodanese, que estive lá, todo mundo conhece já as dificuldades, inclusive vossa excelência 
sabe das dificuldades de conseguir bueiros de metro, bueiros grandes para os bairros, e 
nosso bairro lá, aonde eu resido, o bairro Sassi, o senhor já esteve lá presenciando aquela 
situação que fica ao lado da associação que onde chove enche as casas de água, muito 
tempo, o Ermógenes Bodanese passou pra nós uma situação inclusive ele acompanhou, serei 
breve senhor presidente, que a gente esteve na ET em Passo Fundo, solicitando uma doação, 
então em Passo Fundo a ET, de tubos de 1 metro, a solicitação de Passo fundo já foi passada 
pra Porto Alegre, e vai ser passados os tubos, então desde já agradeço aqui o Ermógenes 
Bodanese, o Savoff também nos acompanhou, grande parceiro nosso, vai fica parte a cargo 
da secretarias a busca dos tubos então, a principio, a priori, Passo Fundo já liberou, agora 
falta o presidente da CORSAN  Porto Alegre, senhor Mario, liberar, acredito que não vai ter 
problema, vai ficar a cargo de vossa excelência, eu teria várias outras colocações, mas o 
presidente já tá me olhando com uma cara de brabo ali, ele é um homem muito brabo, então 
já passo a palavra à vossa excelência, agradeço ao senhor por ter vindo a essa casa explanar 
pra nós, muito obrigado; Secretário de Obras senhor Adair Bonaldi Flores; eu quero 
agradecer as palavras elogiosas, palavras do vereador Déio, e dizer vereador que com 
relação ao bairro Catares a intenção da secretaria foi justamente amenizar aquele corredor de 
ônibus, pelo menos, já que não tínhamos como, e lá é outro local aquela é uma das ruas e 
vocês sabem disso, todos conhecem aqui, os vereadores, é uma localidade que precisa de 
uma restauração total, que só o tapa buraco não vai adiantar, não existe mais base pra fazer 
esse tipo de trabalho eu já levei isso ao senhor prefeito municipal, que lá tem que priorizar 
porque eu faço, a secretária faz todo o serviço de ruas não pavimentadas, e deixa aquela 
naturalmente as reclamações vão ser em cima daquela que é corredor de ônibus e o trabalho 
que nós fizemos lá a intenção nossa foi melhorar, pode ter certeza disso, apesar de tudo que 
tu me colocou, vai dar poeira, quem já esteve ou está acostumado com pavimento é diferente 
mas a sua prioridade a vossa preocupação dos vereadores também é nossa, e dentro do 
possível nós acreditamos ainda que vamos ter recursos pra fazer ou pra restaurar ruas tipo 
aquelas que são mais, que são muito mais do que aquelas que estão em situação 
semelhantes, com relação ao distrito vocês sabem que quem tinha um contato maior com o 
distrito era a secretaria do desenvolvimento e que naturalmente a secretaria de obras auxilia, 
e que este ano, nós agora terminando, essa é uma esperança de toda secretaria, nós 
terminando esse serviço dos bairros de cascalhamento, nós iremos fazer um trabalho de 
recuperação do Distrito industrial, inclusive queremos fazer, conversamos a pouco com nosso 
pessoal da secretaria e o serviço também no novo distrito que está também abandonado, e 
nós temos que fazer, é uma necessidade, não há como fugir disso, agora tudo isso você sabe 
que a gente depende  muito desse trabalho a ser realizado depende de recurso, e eu acho 
que num curto espaço de tempo nós teremos já efetivado muita coisa lá no distrito industrial, 
com relação à canalização, ou a tubos, vocês sabem que o bairro Sassi é um bairro que 
apresenta problemas há muitos anos, né, no fluxo de água, porque eu acho que faltou, e não 
é critica, eu acho que foi serviço que não teve acompanhamento de engenharia, embora eu 
tenha dificuldade no acompanhamento de engenharia, o bairro sassi inclusive nós fizemos um 
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documento, um acompanhamento pra que o nosso setor de engenharia faça um estudo pra 
ver de que forma nós vamos conseguir melhorar, porque a cada enchente e eu tenho 
acompanhado tanto quanto o senhor, o senhor mais porque mora, reside no bairro, mas eu 
tenho acompanhado, em dias chuvosos de muita chuva o bairro Sassi alaga né, 
principalmente nas partes mais baixas, nas partes mais irregulares, então vocês podem ter 
certeza que também é uma preocupação nossa, a dificuldade maior vereador é de que se nós 
vamos fala em tubulação com dimensões maiores aí, de um metro acima, a compra disso é 
muito difícil pelo valor né, é um tubo que já tem ferragem, já tem outra estrutura, e o valor 
acresce muito, mesmo que você vai fazer um levantamento na secretaria de obras hoje, os 
pedidos pra canalização de sanga e Carazinho tem muitas sangas né, é muito grande e a 
gente não tem como atende isso a não ser que viesse um recurso do governo federal pra nós 
atender principalmente essa questão aí de tubulação onde precisa, de tubos com maiores 
dimensões, era isso aí vereador; Presidente Vereador Vilson Paese; com a replica Déio, 
mas por gentileza Déio para que o vereador tenha oportunidade seja muito rápido; Vereador 
Josélio Guerra; serei muito rápido senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; 
muito rápido, porque vossa excelência pro questionamento levou dez minutos; Vereador 
Josélio Guerra; obrigado senhor presidente, agradeço a palavra, Passarinho, gostei da 
explanação, foi muito cabível, mas eu gostaria só de deixar registrado também, que é muito 
importante, que esse vereador fez uma moção aqui pra imprensa local, pro Diário da Manhã, a 
TV Pampa, relacionado à matéria publicada no cemitério, porque eu vejo que a imprensa tem 
um poder muito grande até de fiscalização, de cobrança, e as coisas realmente acabam 
funcionando, então gostaria de deixar registrado aqui o trabalho da TV Pampa e do jornal 
Diário da Manhã, aonde fez esse trabalho que repercutiu, seria isso senhor presidente, 
agradeço então ao Passarinho, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; antes 
que nós passamos a palavra ao Vereador Luiz Leite que é o próximo a questionar o 
secretário, fazer a sua pergunta, quero registrar também a presença do José Costa do PMDB, 
e o Vanderlei da UAC, de imediato a palavra com o Vereador Luiz Leite, para suas colocações 
vereadores eu ainda falo mais uma vez, vamos abreviar o máximo possível para eu todos os 
vereadores possam questionar e nesse momento que está Transmitindo, que dentro de 20 
minutos a rádio sai do ar; Vereador Luiz Leite; senhor presidente, senhores vereadores, 
funcionários da casa, imprensa escrita e falada, ouvintes da rádio Gazeta, demais servidores 
municipais que aqui se encontram, secretários, subsecretários, presidentes das associações 
de bairros de nosso município, presidentes também das agremiações partidárias e demais 
entidades da nossa comunidade, uma satisfação muito grande, ao nosso secretário, vou tratá-
lo como sempre tratei de Passarinho, como quando era vereador dessa casa, só até para 
questão de questionamento, eu agradeço particularmente a sua vinda a esta casa pra que a 
gente possa abrir um debate sobre os problemas de Carazinho, eu costumo dizer que a 
oposição ela é vista muitas vezes com maus olhos por parte da administração quando deveria 
ser vista de bons olhos, porque a gente trabalha em cima de problemas para levar ao 
conhecimento da nossa administração, para que as obras aconteçam, para que os trabalhos 
aconteçam, de recuperação de ruas e tantos outros trabalhos que os demais vereadores 
também buscam saber nos bairros de nossa cidade, ainda com referencia ao bairro Dileta, 
que a vossa excelência a pouco se relatou, lembro muito bem daquela reunião, se não me 
falha a memória foi lá por final de novembro, mas o questionamento já aconteceu naquela 
reunião devido ao tempo que aquele bairro, já anteriormente a esta reunião está com um 
problema muito sério, em todas as ruas do bairro, é  vossa excelência é sabedor disso aí, 
então é nesse intuito que eu até forcei com aquele pedido de informação que eu saberia 
logicamente que não iria passar, a sua vinda a esse poder pra que a gente possa debater não 
só o problema do bairro Dileta, problemas de outros bairros como a Floresta, Vila Rica, Ouro 
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Preto...e tantos outros, aonde a pavimentação asfáltica está deteriorada, está precária, 
bastante precária, a gente sabe das dificuldades que a secretaria vem enfrentando, a gente 
sabe do empenho de vossa excelência dos demais secretários, dos servidores da secretaria 
de obras, sabe da capacidade e da aplicabilidade do serviço daquela secretaria, tudo isso a 
gente sabe, mas as pessoas lá fora não esperam pela vontade do secretario, do município, 
seja lá de quem seja, quando eles encontram um vereador eles gostam de saber, eles vem 
perguntar, e dizem mais, como me disseram há poucos dias, o que vocês estão fazendo, olha 
as nossas ruas como estão, outros é questão de saúde, outros é questão  de outras 
secretarias, então vossa excelência foi vereador nessa casa, e foi um vereador de oposição 
combatente, defendendo os interesses da nossa comunidade, assim como eu sou, assim 
como outros colegas são, então eu gostaria só de lhe reprisar de que aquela reunião foi mais 
pra buscar a solução imediata dos problemas do bairro Dileta, assim como de outros bairros, 
porém eu disse na mesma noite que não iria funcionar aquele plano, porque existem pessoas 
lá que não tem condições de pagar a pavimentação, então houve a boa vontade de vossa 
excelência, mas a gente sabia que não iria dar certo a reivindicação de algumas pessoas que 
queriam o pagamento da pavimentação, alguns tem condições, outros não tem, e até porque 
eu acho que isso é um dever público, da administração pública, prestar esse serviço a nossa 
comunidade, então era no sentido de até forçar a nossa secretaria pra que fosse feita à 
recuperação daquelas ruas que ainda se encontram cada vez pior, assim como a rua lá da 
Vila Rica, Henrique Teodoro Schultz, assim como a Ibaré do bairro Floresta, e tantas outras, a 
gente sabe das dificuldades, mas o povo nos cobra, e nos cobra com razão, porque nós 
estamos aqui pra bem representá-los, a pouco eu recebi um bilhete de um telefonema aí, lá da 
rua Alberto Loeff do bairro Ouro Preto, então eles perguntam a vossa excelência se existe 
algum programa de levar aquele calçamento até o final das últimas duas quadras que não 
existe e também um trabalho de limpeza naquelas ruas eles me pediram para que fizesse, 
depois eu vou lhe passar as suas mãos, esta pergunta pra vossa excelência, e eu quero dizer 
também, senhor secretario, que o nosso trabalho é um trabalho feito em todo o município, em 
todo município, não é só num determinado bairro, numa determinada rua, nós temos que 
levantar os problemas para que em conjuntamente com a vossa excelência, possamos 
resolver os problemas de nossa comunidade, também ainda, só para finalizar, eu gostaria de 
lhe dizer que em momento algum eu quis ironizar quando eu falei que quando o ônibus passa 
lá, né Claudio Santos, parecia uma jangada, e realmente é devido à quantidade de buracos 
que existe em determinadas ruas, é mais no sentido de chamar a atenção e não de ironizar 
porque isso aí não faz parte da minha trajetória, e nem da minha índole, e quero dizer lhe que 
eu não resido mais no bairro Dileta, não resido mais no bairro Dileta já to residindo em outro 
local, e se a preocupação talvez fosse ,mas eu acho que não é, vossa excelência deixou claro 
que o vereador residir lá, então eu acho que não tem mais essa preocupação, nossos 
moradores do bairro Dileta podem ficarem tranqüilos que, como dizia o vereador Jarré numa 
oportunidade, não tu fica tranqüilo que eu vou mandar cascalhar à frente da casa que tu 
reside, pra mim não precisa fazer nada, mas faça pela nossa comunidade, que recolhe 
imposto, que paga os impostos, precisam de nós, precisam do secretário, precisam do 
vereador, precisam dos servidores da prefeitura municipal, precisam do nosso prefeito, 
precisam de todo mundo e nós estamos aqui para auxiliar e levar a eles aquilo que a gente 
busca através das secretarias, nós não temos como levar ao conhecimento deles as 
reivindicações deles, se a gente não busca perante os secretários do município, então era isso 
Senhor presidente, senhor secretário, e a única pergunta que fica no ar é esta do bairro Ouro 
Preto, e se existe uma previsão para promover a melhoria nessas ruas que eu citei antes, 
inclusive a do bairro Dileta, meu muito obrigado senhor presidente; Secretário de Obras 
senhor Adair Bonaldi Flores; com relação, vereador, ao calçamento  nós estamos fazendo 
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uma restauração no calçamento, porque já havia sido uma solicitação de diversos vereadores 
dessa casa, como outros também estão em estado lamentável de conservação, calçamentos 
irregulares, e que na cidade nós fizemos um levantamento há problemas dessa natureza em 
diversos bairros e nós estamos tentando inclusive abrir uma licitação pra efetuar uma certa 
metragem de calçamentos irregulares, restaurar, não novos calçamentos, restauração, é o 
que nós estamos fazendo naquela rua, e nós vamos depende naturalmente de atende e 
principalmente os locais que exigem uma maior atenção do poder público dentro das 
possibilidades da secretaria, não gosto de fazer promessa que depois a gente não pode 
cumprir,  com relação ao vosso bairro, eu repito aqui vereador, que jamais eu vou deixar de 
fazer, ou fazer um serviço porque lá mora ou não mora um vereador, eu vou fazer porque 
aquela comunidade necessita, e você me conhece, você sabe disso, por isso que eu achei 
que você até poderia até ter me telefonado que eu ia te dizer, eu acho que é do vosso 
conhecimento e isso claro que a gente fica sentido, porque eu mandei uma patrola no bairro 
Sassi, anterior a reunião, e algumas pessoas, e eu respeitei isso, pra não entra em atrito e eu 
acho que em comum acordo é a melhor maneira, as pessoas não deixaram a patrola lamina, 
nós ia começar a efetuar o serviço dentro do material que eu disponho, não deixaram e o 
operador ligou, então tu te recolhe, teria a reunião, você pode perguntar no bairro que o que 
eu estou dizendo é verdadeiro, que vai ter a reunião e de repente nós resolva isso na reunião, 
mas não deixaram, a patrola trabalha, eu vou na vila, por exemplo do Toloti, Nossa Senhora 
Aparecida e coloco um cascalho, passo rolo, compacto, e aquelas pessoas, você pode ter 
certeza que ligam pra nós pra agradecer, porque você sabe que lá eu não recebo só 
reclamações, há também é pouco, um percentual bem pequeno, mas há pessoas que ligam lá 
pra agradecer, agora mesmo eu falando anteriormente da sessão com o diretor de expediente, 
o Daniel, ele disse assim pra mim, pô secretário vocês tão asfaltando tudo, colocando pedra 
em tudo, lá perto do aeroporto, me tudo que é bequinho, Luiz, hoje ainda falta um pouquinho, 
mas vai chegar agora num espaço de tempo, que mesmo tendo que recuperar muitas ruas, 
não vai haver um cidadão que vai sair com seu automóvel que não chegue numa rua não 
pavimentada que não tenha sido colocado cascalho,  pode ter certeza disso, que em dias 
chuvosos não vai ficar, não vai atolar, que pelo menos cascalho lá nós temos, embora não 
tanto porque falta nos abrirmos uma estação..., então tenho a consciência tranqüila, que eu 
jamais vou olhar o lado político de quem mora ou qual é o vereador que me pediu, vou fazer 
aquilo que eu entendo que é necessidade,  e quando o Deio colocou e isso é um trabalho 
muito bem colocado, isso é um trabalho não de secretário, mas da secretaria de obras, de 
todos os funcionários, lá todo mundo participa e todo mundo colabora, dentro de suas 
funções, era isso senhor presidente, obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; 
passamos agora a palavra, e até a chuva vem abençoa essa reunião aí, que todo mundo tá 
esperando que a temperatura desça um pouco, que tá muito quente essa temperatura nossa 
aqui no Rio Grande do Sul, com a palavra o Vereador Cláudio Santos da bancada do PSDB, 
para os questionamentos vereador; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, colegas 
vereadores, todos que já foram nominados anteriormente, um prazer tê-los aqui na casa, 
cumprimentar também, senhor presidente, os ouvintes da rádio Gazeta, de todos os bairros de 
Carazinho, temos a certeza de que estão ouvindo devido a importância da participação do 
secretario, quero cumprimentar especialmente o secretario de obras o Bonaldi, nosso colega 
vereador na legislatura passada, conterrâneo da Vacaria, e sabemos, Passarinho, como tu és 
chamado, que tu não negaria fogo na secretaria de obras, e eu fico muito feliz em poder dizer 
e comentava antes com o vereador Azir aqui do lado, que eu me sinto muito feliz no dia de 
hoje, sendo líder do governo, porque em outras oportunidades Bonaldi, se é verdade o ditado 
de que falar de alguém esquenta a orelha, a tua orelha deve pegar fogo, hoje tá fria, hoje tá 
uma maravilha, se o pessoal que se diz que nós da situação temos o privilégio de ter todos os 
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nossos pedidos atendidos, vossa senhoria sabe que isso não é verdade, eu fico muito feliz 
quando entre aspas durante a sessão lhe debulham o cacete, quando vossa senhoria não ta 
aqui, dizem e agradecem os trabalhos que eles estão recebendo, então nós, falava com o 
Jaime Fragoso antes, nós vamos ficar com ciúme, nós somos do governo, pedimos e não 
acontece, vossa excelência tá fazendo pra quem? Pra oposição não, tá fazendo pra quem 
pede da forma que pode ser feito, então fico muito feliz por isso, de que tudo aquilo que nós 
ouvimos não é exatamente da forma como é colocado, e aí só pra aproveitar a oportunidade, 
muitos dos pedidos de informação que vem a essa casa são tendenciosos, por isso muitos 
deles nós rejeitamos, mas secretário, gostaria de dizer algumas coisas com relação a 
telefonemas, do pessoal também lá do bairro Ouro Preto, da rua João Clemente Elsing que 
agradece pelo trabalho que estão fazendo com relação ao final da rua João Clemente Elsing 
com a Francisco Rosa Marcondes, onde está sendo trocado o calçamento que de 20 em 20 
minutos passa ônibus lá, e tava até pra ônibus, quase que intrafegável, esta sendo feito, 
pessoal do bairro Sommer tá agradecendo outro departamento da secretaria de obras que não 
o de ruas, de limpezas de praças, agradecendo pela limpeza das praças do bairro Sommer, 
pela limpeza do campinho, antes de futebol de areia, do bairro Dileta que também fizeram a 
limpeza, do bairro Ouro Preto, da praça o Bairro Ouro preto, na COHAB da Ouro Preto que 
também foi feito à limpeza, né secretário, pelo trabalho que tão fazendo em volta do hospital 
Operário, que tava uma macega alta e o pessoal está trabalhando, esta fazendo lá então, 
então tenho que agradecer aquilo que esta sendo feito, e tem que mostrar secretário, o que 
esta sendo feito, porque o que nós sofremos aqui em dia normal de sessão, é incrível, parece 
que todo mundo recebe e nós da situação não conseguimos nada, com relação ao cemitério 
comentava antes com o Serginho, secretário, que  ele havia ligado para o senhor e eu não 
entendia da mesma forma que o senhor entendeu, eu entendi de que a colocação do jornal 
Diário da Manhã com relação ao cemitério era à volta da queima de caixões, e como disse na 
própria entrevista, ninguém tira caixão e caixão não sai voando daonde saí, alguém tá tirando, 
alguém tá queimando, mas não com relação à limpeza, com relação à retirada desses caixões 
das sepulturas do cemitério, e falei com vossa senhoria sobre isso, até dando a minha opinião, 
não foi essa a intenção do jornal, mas eu falei pro Serginho, inclusive que eu achava que não 
era essa a intenção e sim pelos caixões que estavam sendo queimados, mais uma vez, e não 
pela limpeza que nós estivemos lá e conseguimos ver os trabalhos que esta sendo feito, 
senhor presidente eu gostaria de dizer o seguinte, foi chegado a minha assessoria hoje na 
parte da tarde por parte do diretor de expediente de que os presidentes de bairro, aquelas 
pessoas que viesses até a Câmara e quisessem fazer algum questionamento eles deveriam 
fazer através de algum vereador, aí eu recebi um oficio da presidente do bairro São Jorge, pra 
que esse vereador fizesse então um questionamento, eu fiquei até preocupado porque 
somente esse vereador recebeu essa informação e somente esse vereador recebeu de 
alguém uma solicitação, então diz o seguinte senhor presidente, vou fazer a pergunta aqui da 
presidente lá do bairro São Jorge, até o secretário já havia falado antes sobre isso mas ela diz 
de que reside na rua Senador Salgado Filho, está muito preocupada com a situação que se 
encontra a referida rua, assim como a Rua Fernando Ferrari  ambas situadas no bairro São 
Jorge, ambas estão esburacadas e em péssimas condições, dificultando assim o trafego de 
automóveis e pedestres, inclusive dos coletivos que serve ma comunidade, diz mais, 
aproveitando a presença do secretário manifesta a inconformidade pela situação referida e 
solicita providencias urgentes, qual a previsão para a solução do problema? Tá aqui então, eu 
passo até as mãos do secretário o oficio, assinado, inclusive colocado ao Vereador Cláudio 
Santos essa pergunta, então fica aí secretário essa colocação, referente então a essas duas 
ruas lá do bairro São Jorge e dizer também de que sabemos que tem outras ruas que 
merecem, tem outras ruas que merecem, um cuidado melhor vossa senhoria sabe disso 
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conhece a cidade tanto quanto nós, anda pela cidade toda e dizer que talvez, o próprio VAZ 
que foi secretário de obras nos dizia também de que todo secretário tem suas dificuldade e ele 
também teve dificuldade quando foi secretário, e que talvez Carazinho não tenha sido tão bem 
atendida pela qualidade da pedra que hoje está sendo colocada nas ruas, que estão sendo 
colocadas, então só gostaria senhor presidente e colegas vereadores de deixar este 
questionamento então em nome da Adriane Pilger lá do bairro Santa Terezinha, do bairro São 
Jorge que deixa secretario esse questionamento, dessas ruas e eu coloco em suas mãos esse 
oficio, até fui conversar com ela, perguntar de que forma foi feito e ela me disse que cada um 
que fizesse alguma pergunta se dirigisse a algum vereador que fazia a pergunta, então to 
fazendo é com relação a essa colocação da presidente do bairro São Jorge, parabéns pelo 
seu trabalho tenho certeza que tudo aquilo que estiver nas condições de ser feito e ao seu 
alcance juntamente com todos os funcionários da secretaria de obras certamente estará 
sendo feito,  eu acredito, o Vereador Paulo Silva disse que tem mais 15 minutos ainda, 
presidente é verdade? A não? É que o Vereador Paulo Silva disse que tinha mais 15 minutos, 
desculpe, então por isso que eu me estendi, desculpe, mas eu, secretário, tenho certeza de 
que qualquer presidente da republica, qualquer governador, qualquer prefeito, qualquer 
secretário, qualquer vereador, certamente quer o melhor pra sua comunidade, nem sempre é 
feito aquilo que as pessoas gostariam que fosse feito mas com certeza é feito da melhor 
maneira possível, então deixo esse questionamento, desculpe senhor presidente, Vereador 
Paulo Silva diz que é o 02 de abril e ele me passou o primeiro de abril,  disse que tinha mais 
15 minutos, por isso eu falei um pouco de mais, mas seria isso, muito obrigado meu abraço 
aos ouvintes da rádio Gazeta; Secretário de Obras senhor Adair Bonaldi Flores; Cláudio só 
pra responder a respeito dessa solicitação dessa moradora do bairro São Jorge, é justamente 
aquilo que nós comentamos anteriormente, citamos até entre tantas outras essas duas ruas 
que precisam de reparos urgentes e eu ainda tenho, repito aqui a esperança de que nós 
consigamos lá atender aquela necessidade de acordo com o que deve ser, que é fazer uma 
restauração geral naquela pavimentação da rua; Presidente Vereador Vilson Paese; 
Vereador Cláudio Santos satisfeito com a resposta do secretário? Realmente você aborda que 
a rua Fernando Ferrari na Conceição e na São Jorge não tem condições, realmente é sem 
condições de você andar, o secretário também sabe, mas eu quero dizer ao vereador que a 
rádio Gazeta, a direção, entendendo e vendo e analisando acompanhando do estúdio pela 
importância dessa reunião estendeu mais um tempo pra que seja transmitido, mas a 
presidência pede pra que sejam ouvidos todos os vereadores e depois vamos ouvir o final do 
secretario e a presidência também quer fazer uma colocação, de imediato então passaremos 
a palavra ao Doutor Azir, o vereador da bancada do PTB;  Vereador Antonio Azir; senhor 
presidente, ao secretário municipal de obras aos demais vereadores a nossa saudação a 
todas as pessoas já nominadas também a nossa saudação também aos ouvintes da rádio 
gazeta, bem como o autor do requerimento para a vinda do secretário a essa casa, não 
poderia me furtar de fazer algumas colocações, até porque fui por quatro anos secretario 
municipal de obras e conhecemos todas as necessidades do nosso município, primeiramente 
queria dizer que Carazinho há muitos anos sofre com o seu orçamento, onde a capacidade de 
investimento é muito baixa, tanto para aquisição de maquinário como para investimento em 
obras de infra-estrutura seja de canalização de asfaltamento e é claro que com isso o numero 
de ruas sem pavimentação também é muito grande, principalmente nos bairros de nossa 
cidade, e que mora na rua de chão é um problema muito sério, nós temos que concordar com 
as pessoas que reclamam e solicitam melhorias, porque quando chove geralmente é barro, 
quando faz sol é poeira então é um problema muito sério, mas todo secretario de obras, o 
prefeito, os secretários, o vereador, a maior satisfação é realizar uma obra, não há satisfação 
maior do que um secretário realizar um asfalto de uma rua, e se nós não conseguimos fazer 
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tudo, se o secretário não consegue juntamente com sua equipe realizar tudo é porque faltam 
recursos financeiros, a equipe da secretaria de obras é uma equipe muito boa, possui 
funcionários valorosos, experientes e que trabalham muito, motivo pelo qual as ruas mesmo 
não tendo a pavimentação asfáltica, ou de paralelepípedo, muitas delas estão em boa 
situação, por incrível que pareça às ruas hoje com maior reclamação e em pior estado são as 
ruas pavimentadas com asfalto a frio o chamado tratamento asfáltico, porque realmente tem 
um prazo de durabilidade, ele tem alguns anos de durabilidade e depois acaba se 
deteriorando que é o que vem acontecendo em inúmeras vias de nossa cidade, e o próprio 
secretário me dizia  há alguns dias atrás que  uma de suas grandes preocupações é fazer 
essa recuperação, é claro que daí nós precisamos de recursos financeiros e aí nós como 
vereadores temos que ter a coerência porque no momento em que nós retiramos R$ 
400.000,00 de investimento da secretaria de obras e colocamos na saúde, que também é uma 
prioridade do nosso povo, nós temos que compreender que não é possível também realizar 
aquilo que estava previsto, isto é como na nossa família se nós atendemos o nosso filho que 
esta doente, pagamos uma consulta, um exame, de repente nós não podemos fazer a calçada 
ou o muro da frente da nossa casa,  e o município funciona mais ou menos dessa forma, 
então nós temos que ter a tolerância com a secretária de obras, e saber que algumas ruas, 
realmente necessitam de melhorias mas que por problemas financeiros não é possível realizar 
essas melhorias principalmente num Período curto de espaço de tempo, eu estava falando 
antes ao Vereador Cláudio Santos que foi muito feliz a atual administração da secretaria de 
obras ao utilizar o britador para britar a pedra para colocar na rua, isto dá uma qualidade muito 
boa para o próprio cascalho, para o cascalhamento da rua porque não fica mais aquelas 
pedras grandes, aquele barro que antes ficavam nas ruas, também estou vendo bons 
trabalhos na área da limpeza realizado pela secretaria municipal de obras, nós poderíamos 
citar aqui diversas ruas que também foram asfaltadas pelo atual secretário, ele não falou 
nenhuma acho que por ser modesto, mas muitas ruas foram asfaltadas também, muita coisa 
boa foi realizada, mas é natural que nós como seres humanos, sempre queremos melhorar e 
cada vez mais e principalmente os vereadores que, eu não gosto de tratar vereador de 
oposição e vereadores de situação, mas vereadores que cobram mais que realmente só 
coloquem aquilo que está ruim, só coloquem nas reuniões aquilo que realmente precisa ser 
realizado aquilo que precisa ser feito, até porque é mais fácil né, é mais fácil à gente agradar 
fazendo um discurso, colocando que aqui tem buraco, que lá não da mais pra passar, que lá 
tá criando arvore, não sei o que do que reconhecer alguma coisa, mas nós temos que ser 
coerentes e felizmente na noite de hoje, nós vimos aqui os vereadores com uma coerência, 
né, que nos deixa bastante satisfeitos, reconhecendo, agradecendo inclusive os trabalhos 
realizados pela secretaria Municipal de obras, e claro, ao mesmo tempo também fazendo 
alguma solicitação, então apenas para encerrar nós queremos dizer que temos certeza que 
com esse financiamento também onde vai ser adquiridos caminhões, máquinas, a própria 
secretaria de obras poderá dar um retorno bem melhor em termos de serviço para nossa 
comunidade ou que todos nós queremos independentemente de partido político, todos os 
presidentes de bairro que aqui estão certamente também sabem das dificuldades de seus 
bairros e que há muitos anos também venho acompanhando essas dificuldades e como nós 
também querem solução, também querem resultado, mas isso não se faz apenas com 
discurso, isto precisa realmente de um planejamento, recurso financeiro e finalmente nós 
estamos vendo hoje o município já num bom equilíbrio orçamentário, possibilitando 
novamente voltar a fazer investimentos e isso com certeza vai fazer com que nós tenhamos 
melhorias nos nossos bairros, melhores ruas, melhores praças, enfim, que a qualidade de vida 
de nosso povo realmente seja melhor, eu agradeço a presença do secretário Adair Bonaldi 
Flores e quero reiterar a todos os senhores vereadores de que quando sugeri a vinda do 
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secretário até aqui, realmente a intenção foi essa, foi dialogar com os vereadores, responder 
os questionamentos, e também que apropria comunidade que se faz presente na casa do 
povo que também possa ouvir as explicações, ouvir os questionamentos, porque tenho 
certeza que é muito mais produtivo de que um simples pedido de informação e uma simples 
resposta de uma folha timbrada do município, porque com todo o respeito ao autor do pedido 
de informação que gerou a vinda até essa casa do senhor secretário, um pedido de 
informação solicitando porque que tal rua não esta sendo pavimentada, não esta sendo 
consertada, realmente, com todo o respeito acho que nem merece ser aprovada em plenário, 
porque não há uma resposta significativa para isso, porque o secretário, o prefeito, os 
vereadores, os funcionários com certeza queriam arrumar todas as ruas do nosso município, 
então não tem porque responder porque que uma rua não está sendo arrumada até porque o 
secretário respondeu de que não é porque mora A, B ou C em tal rua que uma rua vai deixar 
de ser melhorada ou vai deixar de ser consertada, obrigado; Vereador Luiz Leite; dá um 
minutinho aí, não é a questão vereador do pedido de informação o porque fez ou não, isso o 
secretário já respondeu, eu acho que nem cabe a vossa excelência ter tocado nesse assunto, 
ficaria feio um vereador ter que entra com um tipo de pedido dessa natureza para que fosse 
esclarecido, então não cabe a vossa pessoa e a vossa senhoria acho que ta mal informado 
quanto aos R$ 400.000,00 do hospital, o senhor pega a matéria do jornal de hoje que o senhor 
vai ver, que não vai sair todo esse dinheiro da secretaria de obras não, muito pouco por sinal, 
então existe a meteria e está aqui,  então só para lhe responder que no mesmo dia que eu 
entrei eu disse, não estranhem porque eu preciso levar uma solução hoje para aquele bairro, 
após aquela sessão, então o secretário já respondeu não sei porque o senhor tá polemizando 
a situação; Presidente Vereador Vilson Paese; eu solicito aos vereadores, que há o tempo 
para questionamento, há o tempo para as perguntas, o nosso tempo tá se esgotando, nós 
vamos ter que fazer o comentário geral depois do debate; Vereador Antonio Azir; eu quero 
uma replica, eu tenho que responder ao Vereador Luiz Leite, ele interferiu na minha 
explanação; Presidente Vereador Vilson Paese;  o Vereador Luiz Leite, com a 
replica....palavra o Vereador Luiz Leite; Vereador Antonio Azir; não eu simplesmente, assim 
ó vamos ser bem objetivos, o Vereador Luiz Leite faz um pedido de informação e eu nem falei 
naquela oportunidade que o senhor tava preocupado com a rua onde o senhor morava, o 
senhor tem que se preocupar com a rua onde todos moram, aqui em Carazinho, não somente 
a rua onde o vereador mora, e eu no momento sugeri que viesse o secretário na casa para 
justamente oportunizar este debate, e o vereador naquele momento foi contrário a isso, então 
me aprece que a polemica é mais importante do que a solução dos problemas de Carazinho; 
Vereador Luiz Leite; o senhor ta com problema de audição vereador, eu falei sobre o bairro 
não sobre a rua que eu morava; Vereador Antonio Azir; o senhor sofre de amnésia; 
Presidente Vereador Vilson Paese; eu peço aos vereadores que eu tenho a ordem da casa 
e passamos de imediato a palavra ao Vereador Paulo Silva; Vereador Paulo Silva; eu quero 
inicialmente; Presidente Vereador Vilson Paese; eu quero assegurar a palavra só Vereador 
Paulo Silva; Vereador Paulo Silva; inicialmente eu quero cumprimentar o Paulinho, 
presidente da UACC, satisfação não poderia me furtar nesse momento, e também 
cumprimentar a todos presidentes de bairro, e ao nosso secretário Vereador Passarinho, o 
Bonaldi, uma das coisas importantes, vocês presidentes de bairro que  estão aqui são os 
pára-choques dos problemas, como nós também somos pára-choque dos problemas, e nós 
somos questionados diariamente, diretamente a questão das ruas, a questão do calçamento, 
a questão da pavimentação, a questão da falta de tubos, e alguma inércia que ocorre no dia a 
dia, vocês sabem disso e vocês estão aqui porque amanhã vocês terão que responder 
aqueles que na verdade residem nos seus bairros, essa é a questão, vamos direto ao assunto 
secretário Passarinho, nós temos enfrentado, Passarinho você sabe muito bem as intempéries 
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do dia a dia, e Carazinho já vive num clima de cidade grande, já é uma grande metrópole, eu 
acho que precisa um pouco da secretaria é uma nova visibilidade da secretaria, eu digo uma 
visibilidade passarinho, algumas frentes de trabalho para agilizar rapidez, porque as 
intempéries vem mais rápido do que a solução pra ser resolvido, essa é a questão, não 
queremos questionar quem é o culpado e quem deixou de ser culpado, nós estamos 
enfrentado e o Passarinho sabe disso, o Cláudio Santos acompanhou numa oportunidade, 
dois, 3 horas da madrugada, o povo pedindo socorro debaixo de mau tempo, debaixo 
de...aquela confusão toda, isso é bem verdade inclusive ocorre hoje à questão da limpeza, ou 
seja, nos bueiros, existe uma lei, e que na verdade é vigiada pela promotoria pública, através 
da ..., etc, etc, etc, que tem que doutrinar os moradores para não jogar lixo nas sangas, vamos 
começar a questionar aquela questão que é importante, reciclar o lixo, mas isso não tem 
pauta, porque se nós  pensarmos em reciclar, pensar e analisar nós vamos chegar em lugar 
nenhum, então acho que tá faltando pra secretaria de obras, no bem da verdade é busca 
intensificar mais com mais rapidez esse tipo de trabalho e atender a necessidade direta, eu 
tenho por exemplo aqui, um exemplo aqui Secretário Bonaldi, que vou fala especificamente da 
rua Antonio Vargas, não é dessa administração já vem se arrastando, mas se não resolver 
continua a mesma, olha aqui ó, nem canalização, nem boca de lobo tem, e lá no município tá 
registrado como tem calçamento, como tem calçamento, isso já faz 12, 13, 14, 15 anos, fui 
busca inclusive informações, e tem moradores lá que quando chove são obrigados a 
abandonar suas casas, então esse é o grande problema, os presidentes tão aqui sabem disso, 
vocês não são cobrados? Quando dá as intempéries recorrem a quem? Ao vereador e 
também aos moradores, chegou ao ponto, Passarinho, todo mundo sabe disso, numa noite 
numa reunião que tivemos aqui, que os professores trouxeram os moradores, os moradores 
cobrando nós, que nós tinha que resolver o problema, nós tinha que arruma problema de tubo, 
nós tinha que resolve problema de calçamento, nós tinha que resolver problema de 
pavimentação, habitação, etc, etc, etc, então acho que tá faltando secretário, eu não sei, mas 
eu acho que de repente intensificar com mais rapidez, eu acho que é esse, tinha que atacar 
objetivamente o problema que tá acarretando e trazendo problemas, esse é o grande 
questionamento, agora chegar aqui e dizer quem é o mais bonito quem é o mais feio, não 
adianta trocar meia dúzia por seis ou seis por meia dúzia, vocês querem saber o seguinte, o 
que a secretaria vai fazer, existe necessidades? Existem, existem prioridades? Existe, existe 
dificuldade? Existe também, essa é a bem verdade, estamos carecas de saber, não e estamos 
naquele caminho de criticar, mas temos que tentar buscar solução, porque senão vamos cair 
no mesmo problema, amanhã na frente da minha casa, na sua casa e todos vocês aqui, 
estarão os moradores aqui eu quero rua, eu quero pavimentação, eu quero tubo, eu quero etc, 
etc, etc, etc, é assim que vai funcionar, então eu acho que tá faltando secretário, sinceridade, 
essa questão, intensificar não sei de que forma, mas tentar de repente buscar uma solução, 
de repente a moda caseira, e tentar resolver, nós nem estamos entrando ainda no inverno, 
imagine se der enchentes como tá prevendo, o que tá pra vim por aí, vai ser um caos total, só 
pra concluir secretário, essa é a minha maneira de ver, é a minha maneira de sentir o 
problema na pele porque nós somos procurados praticamente todos os dias como os 
presidentes também são, era isso senhor presidente;  Secretário de Obras senhor Adair 
Bonaldi Flores; eu vou tentar ser objetivo, eu naturalmente não concordo com as suas 
colocações porque eu tenho um relatório de atividades da secretaria e eu quero te mostrar 
posterior a reunião, o quanto nós fizemos em matéria de tubulação, canalização e bocas de 
lobo, tanto em conserto como restauração, eu tenho o relatório e nós fizemos isso é um 
compromisso nosso da secretaria, todo o serviço feito, eu acho até que todo secretário fazia 
isso, o Azir deveria fazer, até pra comprovar o que nós estamos fazendo, nós temos um 
serviço semanal de restauração e que a nossa...o pessoal do administrativo coloca o dia 
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posterior atualiza, eu divido o dia que nós não fizemos ou restauração, limpeza ou colocação 
de bocas de lobo na cidade de Carazinho, isso independente dos bairros ou da região central, 
eu duvido a semana vereador que nós não estejamos colocando ou fazendo limpeza em 
bueiros em toda a cidade, e eu te digo assim ó, a rua que é pavimentada e que o pessoal 
comunica a secretaria de qualquer problema no sistema de águas, no fluxo de águas ou boca 
de lobo trancada, ou precisa ser restaurada, nós temos atendido com prioridade, então eu 
tenho que discorda até porque não fiz o serviço que até já tinham me pedido, Vereador João 
Mafalda também solicitou nós fomos lá e fizemos o João me dizia, bah, isso aqui a não sei 
quantos anos, quer dizer, o Vereador Antonio Azir quando era secretário fez muitas coisas, e 
que naturalmente saiu e muitas coisas ficaram por fazer, vai acontecer comigo, amanhã 
depois eu não to na secretaria gente, e o novo secretário vai ter muito pra fazer, mas nós 
temos que colocar também que muito já foi feito, eu dizia que o tempo foi muito bom pra 
lavoura, graças a Deus, graças a Deus, mas pra secretaria foi complicado nós atender, né, 
nós fazia uma escola em 10 dias tinha que voltar pra mesma escola tendo um trator, um 
equipamento, uma roçadeira, e 3 pra fazer o serviço manual, hoje nós temos um serviço um 
pouquinho melhorado, que temos um convenio com a Susepe, os presos, e que os presos nos 
ajudam nesse atendimento as praças, então, só pra colocar, e que a secretaria tem feito muito 
nesse setor vereador, e com o sistema de canalização, vocês vê São Paulo, as capitais, Porto 
Alegre, que tem um sistema de engenharia mais sofisticado do mundo tá sendo inundada a 
cada chuva forte que dá, Carazinho, principalmente o nosso bairro lá, né, Déio, o Sassi, não é 
diferente, mas é o setor de engenharia que tem que resolver, eu posso optar algumas coisas 
Paulo Silva, mas a gente muitas coisas não pode fazer; Presidente Vereador Vilson Paese; 
secretário, até porque tem mais vereador que vai questiona, eu peço desculpa ao Vereador 
Paulo Silva, eu tenho certeza, mas eu peço desculpas ao vereador que tem que entender isso 
aqui, tem um direito de resposta secretário, que eu vou ter que ler aqui, que me mandaram, 
me passaram pra mim o direito de resposta um dos autores da reportagem publicada em 
jornal local sobre a situação do cemitério municipal citado pelo secretário Bonaldi, explica que 
em momento algum a matéria afirmava que o local está todo sujo, mas sim faz um alerta para  
que os fatos ocorridos no ano passado e testemunhado pelos próprios vereadores, Patran, 
vigilância sanitária, não volte a acontecer, isso se deve ao fato de que focos de lixos fúnebres 
foram encontrados na lateral do cemitério na divisa com a lavoura de soja, e também vestígio 
de dois caixões queimados, o trabalho da secretaria de obras já foi amplamente destacado 
pelo mesmo jornal que fez uma limpeza jamais vista a partir da série de denuncias do ano 
passado, no entanto o que continua obscuro e sem resposta são os restos mortais e caixões a 
céu aberto encontrado no ano passado, isso é grave e ainda não foi explicado por nenhuma 
autoridade, o jornal já possui gravações e material fotográfico e no momento oportuno, 
somado a outros documentos serão entregues ao ministério público, eu quero só, antes que o 
secretário coloque, dizer que eu também fui no local, e presenciei em loco lá, eu via antes 
como era o cemitério municipal e hoje como ele se encontra, e dizer, e dizer, que quando as 
pessoas muitas vezes não tem direito, não tem dinheiro para contratar alguém que faça, ou 
até o responsável do cemitério lá, que é nosso amigo, e ele nos colocou e eu fui constatar a 
família fez a retirada dos restos mortais de alguém que estava enterrado a mais de cinco anos 
senão não pode mexer, e aí colocou uma criança também da família, e daí é natural que sobre 
alguma coisa, não to defendendo, mas só que eu presenciei e isso acontece na maioria dos 
cemitérios, mas realmente secretário, isso pega muito mal quando há resto de caixão e tal, a 
comunidade não quer ver isso, agora que o cemitério tá mais limpo, tá, isso não tenha duvida, 
passo a palavra de imediato então ao Vereador Jaime Fragoso da bancada do PSDB; 
Vereador Jaime Fragoso; meus cumprimentos senhor prefeito, hã presidente, aos colegas 
vereadores, ao presidente da UAC, e em nome do presidente eu cumprimento a todos os 
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presidentes de bairro, as pessoas amigas que estão aqui, conhecidas nossas, que estão 
prestigiando essa reunião, e também ouvintes da rádio Gazeta, mas em primeiro lugar eu 
quero cumprimentar e agradecer o secretário Bonaldi por estar aqui hoje, a convite, é claro, de 
toda a câmara de vereadores, mas a comissão de obras que fez e elaborou esse convite, né, 
em várias reuniões que a gente fez e também estivemos fazendo várias visitas nos bairros, 
verificando as ruas, para posterior reunião, e verificamos um grande trabalho, inclusive em 
vários bairros, e quero parabenizar o trabalho que está sendo feito no bairro Santa Terezinha, 
cascalhamento e creio eu que vai se estender pra outros bairros, e em cima desse trabalho 
secretário eu gostaria de fazer uma pergunta, nunca houve, pra se dizer bem à verdade, esse 
cascalhamento, antes se colocava aquela pedra barro e em dois, três dias ficava horrível, 
como que tá a situação da retirada lá da antiga Codecar e qual é o futuro disso, se vai ter 
condições de continuar retirando essa pedra que vem ao intento de todas essas pessoas que 
a gente tem falado, dos trabalhos que gostaram muito, né, e eu espero que possa ser 
continuado, eu ia falar também sobre o financiamento do banco aonde aqui na câmara foi 
aprovado, que possa ser feito né, no banco e creio eu que também seria para o grande êxito e 
trabalho da secretaria de obras, e também ressaltando as palavras do colega Vereador 
Cláudio Santos, estou muito feliz de vários vereadores em sessão anteriores dizer  não fazem 
nada, não fazem nada, eu peço as coisas não fazem nada, e de repente chega hoje aqui à 
maioria das minhas reivindicações eu consegui, estou muito feliz por isso  secretário, muito 
obrigado; Secretário de Obras senhor Adair Bonaldi Flores; Jaime, a satisfação de estar na 
casa naturalmente é minha, e tenho dito isso pro presidente que a hora que for chamado, 
convocado ou convidado naturalmente eu estarei aqui presente, com relação ao britador 
Jaime, o Azir já frisou anteriormente que nós tivemos a felicidade de colocar o britador a 
funcionar, que o trabalho anterior dos secretários era feita da mesma forma só que não tinham 
esse tipo de pedra com a qualidade que tem pra fazer esse tipo de trabalho que nós estamos 
fazendo, nós tiramos essa pedra da cascalheira dos Tombini, que é a que tá liberada 
legalmente pra fazer esse tipo de exploração, sendo que tem um processo tramitando na 
Fepan pra liberação da cascalheira, da pedreira, que já não é cascalheira, lá da Codecar Azir, 
que antigamente funcionava, pra que nós possamos tirar outro tipo de produto que seria brita 
tipo um, o pó de brita, o cascalho que nos daria condição de fazer um serviço melhorado e 
naturalmente até o asfalto né, a frio, com o material que dá pra fazer o pedrisco, o nosso 
britador tem condição de fazer isso, mas pra que isso seja possível tem que primeiro esperar, 
aguardar pra ver a possibilidade da liberação da pedreira municipal, era isso vereador; 
Presidente Vereador Vilson Paese; passamos de imediato, porque estamos com 30 
segundos para sair à sessão do ar, então Vereador João Mafalda com a palavra; Vereador 
João Mafalda; senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, presidentes de bairros, 
senhoras e senhores que se fazem presentes nessa casa, pessoalmente quero cumprimentar 
o nosso secretário de obras, o nosso ex-colega Vereador Bonaldi, e não poderia deixar de me 
furtar nesse momento e dizer que realmente os vereadores e a população sabe dos 
problemas que passa a nossa cidade, que são problemas que não são de hoje, e diversos 
secretários como o colega Azir que já fez parte da administração, foi secretário de obras, 
sabem dos problemas por que passam a secretaria, e o sucateamento que tá o maquinário 
daquela secretaria, e todos que passaram por lá não conseguiram resolver problemas a 
contento da população, contenta uns, descontenta outros, mas eu tenho certeza que todos 
tem boa vontade, e querem fazer o melhor possível pela cidade, quem não quer resolver? Mas 
eu quero dizer que da minha parte, eu tenho acompanhado o trabalho do secretário Bonaldi, e 
eu quero parabenizá-lo pela sua eficiência, ele esta sempre pronto a atender a população, e 
isso já é um bom passo, e quando ele não pode atender pelo menos as vezes que eu tenho 
ido lá, eu tenho levado algumas pessoas pra que sejam atendidas na secretaria, com alguns 
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problemas que não conseguem resolver, deficiências de orçamento e verbas enfim, quando 
não dá numa semana, na outra, 15 dias, o trabalho tá saindo a contento, apesar das 
dificuldades por que passa a secretaria, eu parabenizo sim, o secretario de obras pelo 
excelente trabalho que está fazendo, milagre ninguém faz, com certeza, e eu lanço um desafio 
até pra se futuramente um vereador que se acha o milagroso, que possa resolver os 
problemas da cidade com os recursos escassos, então quem sabe amanhã depois vai passar 
pela secretaria de obras, mas então com o pouco que se tem, o nosso colega ex-vereador 
Bonaldi, hoje secretario de obras, esta fazendo um bom trabalho, com os poucos recursos que 
tem, meus parabéns; Secretário de Obras senhor Adair Bonaldi Flores; obrigado João; 
Presidente Vereador Vilson Paese; não havendo mais vereador inscrito quero agradecer a 
presença do secretário de obras, quero também registrar a presença do Dr. Veiga, do 
presidente do PMDB Josélio Guerra, e o nosso amigo manga que trabalha no britador, que 
bom secretário, que bom secretário, que hoje a prefeitura tem um britador, nós e você é 
sabedor de quanto nós reivindicávamos a volta do britador, e nós também somos testemunhas 
que os bairros estão sendo cascalhados, agora, secretário, e vice vê o numero de pedidos 
dessa casa, nós cumprimentamos e parabenizamos o trabalho que a secretaria no nome de 
vossa excelência com sua equipe, e eu sou testemunha ocular do trabalho, mas a Fernando 
Ferrari, secretário, esta rua o ônibus não passa mais por lá, estão desviando, a Ermínia 
Tombini nesta casa deve ter eu acho que 200 pedidos, na Nenê de Sassi faz 10 anos que 
espera um calçamento, o final da Minas gerais, aquele povo também aguarda e tá aqui. Eu 
recebo do presidente da Oriental um abaixo assinado acho que com 400 assinaturas que o 
bairro já em outras oportunidades, não foi no seu governo secretário, mas já dizendo que 
queria se anexar ao município de Santo Antonio pela tristeza e pelo abandono dos governos 
que passaram, e nós não estamos aqui para criticar porque nós queremos somar e ajudar, e 
falar inclusive na retirada do dinheiro da secretaria de obras que esta casa foi generosa e esta 
sendo generosa quando já no orçamento do ano passado tirávamos do orçamento 100 e já 
tiramos mais 100 que vamos repassar agora em maio 50, e em julho mais 50 do orçamento da 
câmara e esse dinheiro que é pro hospital mas era pra diminuir a verba que era retirada da 
secretaria de obras porque nós entendemos, secretário, o sofrimento e a falta de dinheiro, 
esta casa realmente entende, eu acredito que aqui nessa casa quando é pro bem de 
Carazinho, nós não podemos pensar em oposição ou situação, nós temos que pensar no bem 
estar do povo, eu acho que esse é o pensamento, queremos agradecer secretário por ter 
vindo a essa casa, e traze diminuir as dúvidas dos vereadores e pedir até escusas aos 
presidentes de bairro que nós precisávamos quatro ou cinco horas para que todos os 
presidentes de bairro, a UAC também fizeram pergunta ou colocaram as sangas que o grande 
problema de Carazinho além das ruas é o problema do saneamento básico, das águas 
servidas que não tem aonde ir, mas esse é um problema crônico que nós temos que pensar, e 
para concluir secretário, antes de agradecer a tua vinda aqui, Carazinho, o distrito industrial 
deixa muito a desejar, eu pergunto aos senhores e hoje tá ai o grande desemprego em nossa 
cidade, qual é a industria que virá a Carazinho no nosso distrito que não dá a melhor infra-
estrutura, num município que taparam de pedágio, pra dificultar ainda mais a vinda pra 
Carazinho, e nós enxergamos e isso não é um problema seu secretário, mas nós enxergamos 
outros municípios crescendo porque o pedágio trouxe dificuldade pro nosso município, então 
eu digo pros vereadores que nós também temos que encontrar uma solução juntos, nós temos 
que trabalhar juntos, se nós não temos o melhor distrito com a melhor infra-estrutura, nós 
temos a melhor topografia do estado, nós temos o melhor povo do estado e nós temos que 
buscar então, compensar a infra-estrutura com propostas e ir de encontro, porque ninguém vai 
vir pra Carazinho se realmente nós não formos procurar, muito obrigado secretário eu quero, 
questão de ordem Vereador Jaime Fragoso; Vereador Jaime Fragoso; não é que eu esqueci, 



 25 

eu também tive várias reivindicações e queria entregar em mãos para o secretário; 
Presidente Vereador Vilson Paese; estaremos recebendo o Vereador Jaime Fragoso então, 
e para suas considerações finais então deixamos a palavra para o secretário, agradecendo a 
tua vinda, e desejando sucesso sempre, sabemos que vossa excelência tá entrando em férias 
e mesmos em férias veio a essa casa para trazer para o  povo de Carazinho, os vereadores, 
presidentes de bairro, as explanações e dizer o que a secretaria tá fazendo o que não pode 
fazer e o que vai fazer; Secretário de Obras senhor Adair Bonaldi Flores; obrigado 
vereador Paese, eu só pras considerações finais eu gostaria de registrar entre outras 
dificuldades aqui citadas o lado legal muitas vezes que a secretaria encontra e até em 
algumas situações sem o devido conhecimento, vejam bem que o Paulo Silva falava dos 
alagamentos de Carazinho, nós já fizemos o ano passado e iniciamos a fazer a limpeza das 
sangas pra que no inverno as pessoas que moram a beira sanga aí não tenham problema de 
alagamento ou pelo menos seja amenizado isso que há muito tempo vem ocorrendo, e já 
temos processos em andamento na promotoria que não pode discutir, temos que ir lá e 
justificar, que não pode fazer esse tipo de trabalho a limpeza das sangas que a legislação do 
meio ambiente diz que tem que ser feito manualmente, eu to colocando pra vocês ver, tem um 
processo, estamos respondendo, o município está respondendo, a cada vez que eu efetuar 
esse tipo de serviço, vejam os senhores, pra limpeza de uma sanga que é um bem comum eu 
não posso fazer porque diz que eu estou ferindo a legislação do meio ambiente, nós fomos a 
pouco, o diretor de obras do departamento tomou a decisão de fazer um trabalho na Alvorada, 
limpar uma área verde, fomos denunciados e naturalmente estamos respondendo,  o 
município tá respondendo, mas o diretor de obras assumiu porque eu não tinha conhecimento 
disso e digo aqui ó isso é normal na secretaria, as funções lá são, as funções diversas das 
secretarias são de acordo com o colega responsável, ele tem autonomia, não centralizamos o 
poder da secretaria, porque se nós não estivermos lá alguém vai ter que atender, quem 
chegar e precisar e o diretor de obras mandou efetuar um serviço de uma área verde 
solicitação da presidente do bairro, com abaixo assinado, e fomos notificados, houve multa e o 
vereador, e o ex-vereador, Jorge vai responder com advogado contratado particular porque diz 
que na lei o município não pode dar porque foi um serviço de vontade do diretor de serviço da 
secretaria, eu também faria naturalmente eu iria lá e atender essa senhora, lá vocês tem que 
ver no bairro o Alvorada, ou Brandina, ele tá totalmente, o matagal tomou conta da área verde, 
e não tem como, nós passamos o trator de esteira pra ajudar aquela comunidade, vieram lá o 
pessoal, tem o serviço deles, houve a denuncia da Patran, paramos o serviço e fomos 
notificados, da mesma forma que eu to falando das sangas, várias vezes vocês falam do 
distrito industrial, tem que restaurar pra ajudar as empresas virem pra Carazinho, eu tenho 
ajudado algumas empresas aí e faço até porque eu entendo que a lei de incentivo as 
empresas ela tem uma interpretação dúbia, eu disse isso pro Azir e pra outros vereadores, e 
naturalmente, isso qualquer morador de carazinho pode nos denunciar, é direito, dever, não to 
questionando isso, mas o vereador Felipe e o Vereador Luiz Leite entraram com uma 
denúncia no ministério público que foi um pedido de informação aqui,  e o prefeito, a 
administração vai responder por isso, eu tenho diversos pedidos dos vereadores da casa, uma 
oficina mecânica quer se instalar, o cidadão em condições precárias, financeiras vai na 
secretaria, será que eu não tenho que ajudar aquele pessoal que está precisando, o pequeno 
comerciante pra construí um mercado? A estrutura acanhada que nós temos, até acho que eu 
tenho obrigação de oferecer, os outros municípios oferecem muito com relação a incentivos 
fiscais, Vereador Vilson Paese, quer dizer, e nós aqui com problemas, agora mesmo a Somel 
tá pedindo pra nós um serviço de terraplanagem e eu dizia aqui, já dizia pra alguns 
vereadores que tenta se adequar a essa legislação que nós temos essa lei acho que é de 
2001 com respeito aos incentivos fiscais, pra secretaria não tem é que eu preciso botar 10 
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cargas de terra lá pra uma empresa pequena ou seja, grande e ele tem que vir pra câmara,  
fazer todo aquele procedimento, quer dizer naturalmente a pessoa vai ficar desgostosa com o 
poder público que já auxilia tão pouco né? Eu sei que tudo isso é natural, mas eu não 
concordo, eu acho que nós temos que atender as empresas locais que a gente fala em vim 
empresa de fora, mas e as nossas que estão aqui? Que precisam do poder público e o poder 
público tão pouco pode ajudar, eu acho que não há vereador que não esteja preocupado com 
isso, porque quando tu tira terra de uma propriedade particular muitas vezes você quer 
conciliar porque ali perto teve um empresário ou alguém que necessitava dessa terra e pra 
nós é economia quer dizer a gente acumula esse tipo de serviço na secretaria, pedidos de 
diversos empresários, seja o grande empresário, seja o pequeno, o grande também dá 
emprego, e o pequeno também tá começando, nós temos que auxiliar isso, gente vocês não 
calculam, e muitas vezes eu tenho dito, olha é difícil atender porque já tem processo correndo, 
e eu não tenho receio disso né, mas é uma verdade, o recolhimento nosso de entulho, nós 
fizemos recolhimento de entulho na cidade toda, nós vamos no bairro, vamos dá um exemplo, 
no bairro Santo Antonio, nós recolhemos hoje o entulho, nós temos uma programação 
predefinida, amanhã estão nos ligando que colocaram entulho lá, e nós temos que voltar, nós 
temos quarenta e poucos bairros pra fazer, quer dizer a estrutura nossa não tem como, e isso 
não seria obrigação gente, nós temos obrigação de recolhe entulho nos logradouros públicos, 
mas nós fizemos isso, porque eu acho que a gente tem que auxiliar acho que muitos não tem 
condições mas o gerador é que teria que dar destino a esse tipo, vamos dizer assim, a esse 
tipo, tem tijolos, tem resto de construção geralmente, é terra, temos lá esse nosso triturador de 
galho , que os galhos agora nós estamos conseguindo fazer um trabalho melhorado, não é 
ainda aquilo que a gente achávamos que íamos, não é tanto, que a gente, ele é limitado esse 
trabalho, ele é limitado, mas eu quero dizer assim ó, se todos nós puxarmos por mesmo lado, 
se todos nós bota o interesse público acima do político, acima de cores partidárias, eu tenho 
certeza que isso funciona, quero só repeti aqui o que já foi dito, eu não trabalho pra vereador 
do partido, ou que dá sustentação, a secretaria de obras faz o serviço que entende ser de 
prioridade, se vocês vão ver aí, tem muito vereador da situação que não ta muito contente não 
viu, simplesmente porque eu não consigo atendê-los da forma que o povo espera, e eu 
entendo muito que aqui na câmara de vereadores é o local que eles vem, eles não querem 
saber se é o Vereador Luiz Leite se é o Vereador Felipe Sálvia, o Déio, quem quer que seja, 
eles querem saber que eles querem uma solução pro problema, e geralmente eles vem 
naquele que eles confiaram o voto e eu entendo isso, só que eu também entendo que tem 
coisas que nós temos que ter o bom senso de se nós pudermos atender nós temos que 
atender sob pena de amanhã ou depois as empresas saírem de Carazinho e dizer: a 
prefeitura nem dias cargas de terra me conseguiu lá, porque o pessoal da secretaria tinha que 
respeitar a legislação, então eu acho que auxilio financeiro e auxilio com material eu acho que 
nada mais justo que a câmara aprovar, mas acho que serviço de terraplanagem tinha que 
haver adequação da lei, eu repito, eu entendo que ela é dúbia, se não me engano no artigo 
10º ela nos dava essa possibilidade da secretaria fazer o trabalho sem autorização da câmara, 
no mais presidente, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade, digo sempre que aqui 
é uma possibilidade muito boa da gente pode se colocar o trabalho feito, explanar aquilo que a 
gente pensa e hoje fora da câmara eu confesso aos senhores que valorizem, que como é 
importante a gente ter uma tribuna pra poder pelo menos debater alguns assuntos que a gente 
não tem condições à não ser numa hora dessas, que são raras né, e eu até gostaria de vir 
mais seguido somente dentro do espaço que a câmara tem pra esse tipo de trabalho de levar 
ao conhecimento da comunidade, muito obrigado presidente, muito obrigado a todos os 
colegas vereadores pela oportunidade; Presidente Vereador Vilson Paese; secretário Adair, 
até porque foi citado o nome do vereador, eu quero que vossa excelência seja complacente 



 27 

aguarde mais um pouco, as suas considerações finais já foram colocadas, mas o vereador, 
por questão de ordem, o Vereador Felipe Sálvia, foi citado, quer também usar a palavra, falar 
alguma coisa pra vossa excelência; Vereador Felipe Sálvia; muito obrigado presidente, eu 
não ia me reportar, eu não ia falar na noite de hoje, até fui cutucado por vários vereadores pra 
falar e não ia falar, porque o secretário chegou na noite de hoje aí e disse das dificuldades, 
caminhões de 20 anos, caminhões velhos e eu sei que o maquinário é velho, mas como o 
vereador se reportou sobre a minha pessoa eu quero dizer que a lei nº 5181 de 2001, essa lei 
que autoriza fazer terraplanagem que autoriza transportar terra, mas que tem que passar pelo 
crivo da câmara, nós não podemos fazer lei, eu não fiz essa lei vereador Bonaldi, o senhor 
tava aqui, no mandato passado eu não tava aqui, o senhor tava, o senhor ajudou a aprovar 
essa lei, e nós, somente o seguinte, nós, quando é uma pessoa pequena, um pobre a gente 
até nem da bola, mas quando é uma empresa tipo a Pereira Pneus, que é um cara rico, e 
quando eu vejo cinco ou seis caminhões de terra, que eu e o Déio fomos lá olhar, cinco 
caminhões puxando terra, duas retro trabalhando, isso me entristece porque o senhor tá 
pisando em cima da lei, eu lhe telefonei pro senhor e lhe perguntei: Passarinho, essa lei, tem 
uma lei que proíbe, o senhor me disse essa época que não existia essa lei, me corrija se eu 
estiver errado, e nós vendo isso acontecer, e nós com uma dificuldade muito grande quando o 
povo nos cobra pra fazer qualquer servicinho,ou pede uma carga de terra e nós temos 
dificuldade pra conseguir, eu sei que a terra só tira uma vez por semana, então a gente é 
cobrado muitas vezes o vereador, né, mas eu só quero dizer o seguinte, que pra arrumar essa 
lei o prefeito pode arrumar é só mandar aqui para câmara, pode arregla essa lei, mas nós não 
podemos fazer leis e pisar em cima das leis, o vereador é feito pra fiscalizar leis e fazer leis, 
pra fazer leis pra depois pisar em cima, eu acho que não é certo, que não é justo, né, não 
tenho nada contra o senhor fazer terraplanagem pra empresas, que vai dar mais empregos, 
agora tenho sim contra o senhor fazer terraplanagem e o senhor fazer uma concorrência 
desleal com as empresas de terraplanagem que dão emprego também, que pagam impostos, 
a prefeitura tem que fazer sim lá é um distrito, lá é um distrito industrial tem, nós temos as leis 
de incentivos aqui pra fazer, então eu não tenho nada contra essa pessoa, que eu nem falei, 
eu pedi aqui com relação à rua da escola pólo, passei, foi feito, eu bati na rua da UPF várias 
vezes, eu disse que aqueles montes de terra fazia oito meses que estavam ali, hoje tá feito o 
passeio, muitas coisas que eu peço, e a oposição como disse o Vereador Luiz Leite, é feito 
pra cobrar, a oposição se estiver aqui só pra olhar o presidente né, não é uma oposição, a 
oposição às vezes ajuda o governo, é isso que nós estamos fazendo, agora quanto a entrar 
na justiça, nós levamos a denuncia, oferecemos a denuncia ao ministério público sim, porque 
a secretaria tá pisando em cima de uma lei, agora deixamos com o ministério público, eu a 
partir de agora não faço mais nada, né, deixei pro ministério público vamos ver o que vai 
acontecer, se eu to errado ou a secretaria tá certa, agora eu não vejo a lei como dúbia, ou não 
clara, eu vejo ela como bem clara, né, agora se tiver que arreglar essa lei, se tiver que arrumar 
essa lei, e mandar aqui pra casa, não tem problema nenhum, vamos arrumar, era isso senhor 
presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; pra resposta senhor secretário , mais um 
tempo; Secretário de Obras senhor Adair Bonaldi Flores; senhor presidente só pra 
esclarecer, o Vereador Felipe Sálvia sabe que o dia que ele me ligou pra me dizer que nosso 
pessoal tava trabalhando eu disse a ele que existia uma lei, o senhor me corrija vereador mas 
o senhor não esta dizendo a verdade, o senhor disse pra mim que não conhecia a lei, mas 
que ia olhar a lei, eu lhe dei até o ano da lei pro senhor por telefone, que o senhor olhasse que 
eu entendia que no artigo 10º essa lei me dava prioridade ou pra secretaria, pro município 
efetuar o serviço, e por isso que eu achei que estava respeitando a lei, e se nós vamos falar 
vereador, em respeitar a lei, me perdoe, eu tenho feito lá serviço, eu discordo do senhor, é 
ponto de vista nosso, eu acho que as empresas independe de potência, nós temos que ajudar 
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todas, o pequeno e o grande, e que a grande também dá bastante emprego, eu acho que isso 
nós temos que analisar, mas, por exemplo me disseram que na quinta ou sexta-feira, o dia 
que deu, que saiu a matéria do cemitério, e eu reitero aqui presidente, eu falo do cemitério 
sobre a ilustração da foto na capa, aquilo é que eu falo, não condiz com a matéria, acho que 
foi mais sensacionalismo, minha opinião, com relação ao dia que foi feito isso, me disseram, 
funcionários da secretaria, depois confirmados, um vereador estava no local tirando foto, 
vereador Felipe, eu não sei se foi na rua Anchieta; Vereador Felipe Sálvia; foi na rua 
Anchieta sim; Secretário de Obras senhor Adair Bonaldi Flores; tava ali tirando foto, com o 
veiculo da câmara e que o senhor sabe tanto quanto eu que eu recebi isso, existe um, e os 
vereadores todos sabem, incentivo pra gasolina pros vereadores pra efetuarem serviços com 
o seu veículo, esse auxilio gasolina vereador, não é pra andar com o veiculo da câmara como 
o senhor andava, então o senhor não está respeitando a lei; Vereador Felipe Sálvia; esse dia 
eu posso provar que o meu carro esta na oficina, só uma coisa, se nós formos entrar pra esse 
lado aí, eu também gostaria de entrar, agora o senhor ficou dois ou três anos sem pegar o 
vale e no último ano foi pegando vale retroativo; Presidente Vereador Vilson Paese; está 
assegurada a palavra ao secretário; Secretário de Obras senhor Adair Bonaldi Flores; 
vereador eu estou reiterando aqui o que o senhor disse, se nós vamos cumprir a legislação e 
eu ainda entendo que a lei de incentivo me dá prerrogativa pra isso, a secretaria; Vereador 
Felipe Sálvia; vê se o ministério entende o mesmo que o senhor entende; Secretário de 
Obras senhor Adair Bonaldi Flores; mas não existe nada mais claro do que a lei de 
incentivo a combustível que o senhor recebe, naturalmente eu também recebia, que é pra 
andar com carro particular vereador, carro da câmara é pra representar o poder legislativo, a 
câmara de vereadores, então o senhor também não pode esquecer disso; Vereador Felipe 
Sálvia; vereador, só pra lhe dizer pro senhor o seguinte, se nós entrar por esse lado, o senhor 
sabe que nós vamos discutir bastante, eu estou dizendo pro senhor que o senhor pisou em 
cima de uma lei, o senhor pisou em cima de uma lei e eu levei pro ministério público; 
Secretário de Obras senhor Adair Bonaldi Flores; eu estou aqui colocando e com muito 
mais clareza que o senhor que não está respeitando a lei da casa, que o senhor devia 
respeitar, o carro da câmara é pra representar a casa, e não o pessoal do vereador, o 
particular do vereador, esse também é o meu entendimento, muito obrigado presidente, 
obrigado vereadores; Presidente Vereador Vilson Paese; quero agradecer a presença de 
todos os senhores no debate do vereador que foi acalorado, agradecer a presença do senhor 
secretário,quero pedir, faço um pedido aos presidentes, ao povo que está aqui, que continuem 
aqui conosco, nós iremos fazer 2 minutos de intervalo para que o secretário, para que os 
vereadores possam se despedir do secretário e nós vamos continuar depois com a votação 
dos requerimentos e moções e projetos, a casa continua, essa casa quando era o debate da 
venda da eletrocar já ficou até as 3 da manhã, e nós não temos problema de entrar 
madrugada a dentro, de fica até as cinco, mas eu gostaria de poder contar com a presença de 
todos, registramos também a presença do tio Pisca, nosso amigo, nosso irmão, obrigado 
secretário mais uma vez pela presença nessa casa. Estamos retornando então para a votação 
de requerimento, moções e projetos, e solicitamos que o povo permaneça na casa, pergunto 
aos senhores vereadores, vereador da bancada do PMDB, Vereador Adroaldo De Carli, 
questão de ordem Vereador Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De Carli; senhor 
presidente, senhores vereadores, solicitaria então que os requerimentos e as moções fossem 
apreciadas em bloco, assim como os projetos, com destaque ao item seis, que é o projeto de 
2º turno, lei orgânica do município que precisa ser uma votação diferenciada, que esse fosse 
em separado e os demais então poderiam ser então em bloco; Presidente Vereador Vilson 
Paese;  eu solicito a bancada do PSDB se concorda com o requerimento do Vereador 
Adroaldo De Carli? Vereador Jaime Fragoso; de acordo senhor presidente; Presidente 
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Vereador Vilson Paese; bancada do PDT? OK? Bancada do PTB também? Bancada do 
PMDB também, com o acordo das lideranças dos partidos, requerimentos, moções e projetos 
serão votados em bloco, com exceção do projeto que vai a votação no 2º turno que ficará por 
último e dizer mais, também o requerimento à mesa diretora que foi feito pelo Vereador Jaime 
Fragoso esse também não vai a votação, fica em estudos nessa casa o requerimento de 
vossa excelência vereador Jaime não vai a votação, é um requerimento a mesa diretora, 
então não vai a votação no plenário, só isso, é um requerimento que o Vereador Jaime 
Fragoso fez a mesa diretora, tá, mas esse vai ficar pra mesa, pra mesa diretora analisar, é a 
mesa diretora, não precisa, a mesa diretora, foi à mesa diretora, requerimento à mesa 
diretora, tá aqui, requerimento a mesa diretora, não, até porque esse negócio de verba eu 
acho que a mesa diretora tem que analisar, com todo o respeito a vossas excelências, se eu 
botar no plenário o requerimento será votado e aprovado e a presidência tem que ver se tem 
verba disponível e como é que pode atender, então em respeito a vossas excelências que 
fizeram o requerimento vocês deverão entender também a situação da presidência e da mesa, 
te darei toda parte Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente eu 
até entendo a vossa colocação e é claro que sei que toda verba que deva sair deve passar 
pela mesa diretora, mas justamente pedimos que fosse aprovado pelo plenário, pra que vossa 
excelência tivesse mais tranqüilidade naquilo que viesse fazer, mas também se vossa 
excelência entende que deve ficar pra mesa diretora, também por nós não há problema 
nenhum, só que nós solicitamos a mesa diretora para que fosse levado a aprovação ou não 
no plenário; Presidente Vereador Vilson Paese; obrigado vereador pela sua compreensão 
Vereador Cláudio Santos, nosso obrigado nós agradecemos, sabia que não poderia ser 
diferente, vossa excelência iria compreender, agora a mesa vai analisar a disponibilidade no 
momento oportuno e Dara as resposta cabíveis a você e ao Vereador Jaime Fragoso, de 
imediato então, que nós já estamos atrasados, e essa reunião realmente vai até as três, 
quatro da manhã, que tem muito que votar aí então, solicito ao senhor secretário que não 
precisa ler com aquela corrida que vossa excelência costuma fazer, mas para que leia nome e 
autor do requerimento; Secretário Vereador Paulo Silva; para votação em bloco dos 
requerimentos, votação em bloco dos requerimentos, requerimento Vereador Vilson Paese nº 
3, que deu entrada as 11:00 horas; requerimento Vereador Felipe Sálvia, subscrito Vereador 
Paulo Silva que deu entrada, nº 5; vereador Déio nº 6; do vereador Déio nº 7, e ainda do 
próprio vereador do PMDB, Déio, de nº 8; Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em 
discussão a urgência dos requerimentos, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários que se manifestem, aprovado a urgência de todos os requerimentos por 
unanimidade, está em discussão os requerimentos com as urgências já aprovadas, para 
discussão Vereador Felipe Sálvia da bancada do PDT; Vereador Felipe Sálvia; senhor 
presidente, senhores vereadores, pena que o secretário não está ai mais, eu gostaria de dizer 
alguma coisa, mas não vou falar porque ele não está mais aí, seria injusto da minha parte falar 
que o secretário quando vereador, ficou um tempo sem pegar o vale combustível e me 
corrijam os vereadores mais antigos, depois se avanço, gostou do vale combustível, mas 
vamos, eu gostaria senhor presidente de falar sobre um trabalho que eu entrei sobre as 
agencias de emprego, as agencias de emprego hoje elas cobram 35 pra pessoa se inscrever, 
se inscreve lá e pedi o emprego, essa inscrição dura oito meses, depois caduca, a pessoa já 
que não tem os 35 tem que arruma emprestado pra se inscrever pra arruma o emprego, 
depois, por oito meses ela vence, ela arrumando emprego, senhor presidente, ela tem que dar 
30% do seu primeiro salário para a firma onde ela arrumou emprego, então eu to enviando 
esse meu requerimento pro Procon, pedindo providencia, uma fiscalização em cima dessas 
empresas, essas agências, porque não é certo, eu não acho justo, eu não acho justo, somente 
gostaria de me reportar sobre isso dizendo também o seguinte: os presidentes de bairros essa 
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semana, senhor presidente, o senhor deve saber, foram avisados todos com o carro da 
câmara, então não é o Felipe Sálvia que tá lá fiscalizando a terraplanagem que tá errado, se 
nós não podemos usar o carro da câmara pra trabalhar nos bairros quando o nosso carro tá 
estragado, pelo amor de Deus, né, eu fico triste, eu nem queria me posicionar essa noite, que 
eu gosto de fazer as minhas criticas, os meus trabalhos, pronuncia as coisas aqui na tribuna, e 
quando chegou o secretário essa noite ele já dizia que a secretaria tava com problema eu 
entendo que ta com problema, eu entendo que o maquinário ta velho, eu entendo, tudo isso 
eu entendo, mas eu quero que entenda que eu sou um vereador da oposição, ou o vereador 
que fui eleito pra fiscalizar e pra cobrar pro povo da minha cidade melhorias, e me entristece, 
me entristece quando o secretário com total falta de categoria, vem falar num problema que 
não tem nada haver com a sua vinda aqui, eu só disse que tão pisando em cima de uma lei, e 
a cópia da lei ta ali, eu posso mostrar pros senhores vereadores, eu não vim, eu não queria, 
porque eu me dou muito bem com esse rapaz, com o Bonaldi, fui vereador por vários 
mandatos com ele, tenho o maior respeito por ele, somente pra encerrar senhor presidente, eu 
gostaria de fazer um pedido aqui, para que os projetos também fossem incluídos em bloco, 
um requerimento, já foi? Presidente Vereador Vilson Paese; já foi pedido vereador, para 
discussão Vereador Paulo Silva, bancada do PTB; Vereador Paulo Silva; senhor presidente 
quero ser rápido mas não poderia deixar de vir a essa tribuna falar sobre o trabalho que eu 
inclusive subscrevi, somente com o Vereador Felipe Sálvia tendo em vista uma das grandes 
preocupações, pena que a imprensa nesse momento só esteja representada Pelo Pisca, é a 
questão das agências de emprego, eu acredito, acredito eu que não há normas pra registrar 
uma empresa como uma agência de empregos, não quero me falhar a memória mas me 
parece que eles inscrevem como recursos humanos, isto nós temos que dar um basta, porque 
a nossa comunidade vem sofrendo com isso, nós estamos recebendo várias e várias 
reclamações, Vereador Felipe Sálvia se for o caso levar ao Ministério Público, o desemprego 
está aí, pessoas são alijadas, pessoas que não tem dinheiro pra comer, invade, no meu 
programa por exemplo eu não anuncio vaga de emprego dessa natureza, porque eu acho que 
a pessoa tem que ter respeito pelo cidadão, isso vem acontecendo Vereador Felipe Sálvia e 
demais vereadores, dia após dia, dia após dia, mas também deveriam as empresas também 
tomar consciência e buscar através do Sine que é de graça, se você observar as vagas que o 
Sine tem, são diminutas, e as agências cada vez mais continuam enriquecendo nas costas do 
povo, e isso não é balela nós recebemos todos os dias, quando tem uma vaga, como colocou 
o requerimento, em 6 meses ou sete meses tema aquele velho ditado, não vale mais, se tem 
uma vaga pra costureira aparece 30, 40 porque a demanda é muito grande, imagine quanto é 
que faturam, quem é que fiscaliza, eu acredito até, Vereador Felipe Sálvia, que não seria o 
Procon, eu até acredito que deveria haver uma investigação através do ministério Público, 
porque as pessoas alijadas são aquelas pessoas que não condições de comprar um litro de 
leite, e aqui várias vezes nós estamos recebendo mães, filhos, inconformados, chorando, 
apavorados, olha aqui ó, eu estive lá, e muitas das empresas inclusive dão recibos frios, se 
vocês analisar, então essa questão toda é muito importante e é uma preocupação dessa casa, 
é uma preocupação dos senhores, é uma preocupação dessa casa, começo, meio e fim, pra 
da um basta, mas também lá na fonte deve ser também orientados, empresas utilizem o Sine, 
eu não quero aqui fazer injustiça, vereadores, mas eu acredito que não há registro de 
agencias de empregos, elas tem outra forma, outro caminho, e também solicita, um 
requerimento pra verificar a questão da liberação de alvarás pro funcionamento, acredito eu 
que seja recursos humanos, acredito que essa palavra é o que se encaixa através da 
legislação para poder aí sim cobrar posteriormente como agencia de empregos, esse assunto 
já está velho, já está muito antigo em Carazinho, muito bem lembrado vereador, eu acho que 
tem que dar continuidade, ou chamar essas agências de emprego aqui e explicar, porque na 
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verdade estão alijando o povo, e todos os dias nós estamos enfrentando esse problema, nós 
temos o Sine que é gratuito, encaminhamento gratuito nós temos ali, e se vocês observar as 
vagas que nós temos do Sine  são muito pequenas, e as agências enriquecendo, eu não 
tenho nada contra, o que eu tenho contra é a sistemática, é a forma que está sendo feita, e 
isso nós temos que dar um basta, seria isso; Presidente Vereador Vilson Paese; para 
discussão, continua em discussão os requerimentos, Vereador Luiz Leite, bancada do PDT; 
Vereador Luiz Leite;  até para auxiliar um pouquinho senhor presidente, eu também concordo 
que essa câmara deve fazer os convites as agencias de emprego para vim discutir a forma 
que eles trabalham, pra nós vereadores, que representamos a comunidade, até porque todos 
os dias em nosso gabinete recebemos pessoas pedindo para que a gente interfira nas 
empresas pra arruma uma vaga de emprego, e realmente tá muito difícil, então eu gostaria 
Vereador Paulo Silva, queria dizer que nem todas as agencias agem dessa forma, o que nós 
temos que detectar é aquelas agencias que tão cometendo esse delito com as pessoas que 
estão lá indo se inscrever e buscar uma vaga de trabalho, se nós olharmos por esse lado, 
existe a contravenção, existe um monte de coisas que a gente muitas vezes fica retido a 
outros trabalhos, e fiscalizamos outras áreas e não trabalhamos esta área que é muito 
importante também, então eu quero deixar o autor do requerimento que é muito oportuno seu 
requerimento, mas queria dizer ao nosso presidente, a mesa diretora, para que chamassem 
os proprietários das agências de emprego para que a gente pudesse sentar em mesa redonda 
com eles e chegar ao denominador comum para detectar se realmente isso está acontecendo 
com todas  as agências, seria isso senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; 
continua em discussão com a palavra Vereador Cláudio Santos, bancada do PSDB; Vereador 
Cláudio Santos; senhor presidente até pra colaborar, pra que a gente consiga chegar até 
perto das cinco, acho que foi oportuna a colocação e o requerimento do Vereador Felipe 
Sálvia, as mesmas colocações foram feitas pelo Vereador Luiz Leite e pelo Vereador Paulo 
Silva, até pra lembrar senhor presidente e acho que os demais vereadores, se não eram 
vereadores não estavam ligados acredito eu, que devam lembrar, a própria Câmara de 
vereadores, até a própria câmara de vereadores, senhor presidente, numa oportunidade, os 
vereadores mais velhos podem até me corrigir, se eu estou errado, já fez aqui na câmara um 
balcão de emprego, o Ronaldo, exatamente, tá escrito aqui Vereador Luiz Leite, o vereador 
Ronaldo na época e também na própria secretaria, na própria secretaria de assistência social 
também existia um balcão de emprego onde as empresas que estavam a procura de 
profissionais mandavam as vagas de emprego tanto para assistência social quanto pra 
câmara e as pessoas que não podiam pagar vinham até a câmara e iam até a secretaria de 
assistência social e procuravam as vagas de emprego, então de repente Vereador Felipe 
Sálvia até pra corroborar com a sua idéia, que a câmara possa talvez até assumir, a câmara 
tem sido exemplo de tanta coisa, a câmara  tem sido acredito eu, nunca em toda a existência 
da câmara foi usado tanto o espaço físico da casa, nunca foi tão usado com boas intenções 
pra que a comunidade possa principalmente aquela menos privilegiada financeiramente possa 
usar, quem sabe a gente possa estudar essa possibilidade de trazer a tona de novo aquilo que 
o vereador Ronaldo fez em outras épocas, se colocar na câmara também um balcão de 
emprego, solicitar quem sabe, ao próprio executivo pra que se coloque também a disposição 
pra que se faça o balcão de empregos e essas pessoas que não tem condições de pagar esse 
R$ 35,00, imagine tá desempregado, pra você tentar buscar uma vaga, nada lhe garante que 
o pagamento e a inscrição na agencia de emprego dá esse emprego a pessoa que se 
inscreve, então de repente, quem sabe, fica aí a titulo de sugestão pra mesa diretora, pra 
casa, pra que a gente possa quem sabe pensar melhor nas situações dessas pessoas e até 
as empresas procurarem a câmara e a própria prefeitura municipal para se fazer de novo essa 
idéia que já foi do vereador Ronaldo pra retornar o balcão de emprego aqui na câmara ou 



 32 

então na própria prefeitura,senhor presidente, só pra corroborar, e acho de muita importância 
Vereador Felipe Sálvia suas colocações Vereador Paulo Silva e Vereador Luiz Leite também; 
Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão com a palavra Vereador Antonio 
Azir bancada do PTB; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores vereadores, 
realmente o requerimento é de uma matéria bastante importante, mas pela situação que eu 
vejo, até porque não são todas as empresa que tem um trabalho de má qualidade, nós temos 
boas empresas nesse ramo em Carazinho e que prestam um bom serviço, mas acredito eu 
que nós deveremos começar o trabalho pelas empresas, por exemplo a própria ACIC, CDL, 
onde as empresas coloquem as suas vagas através do SINE, que também possui uma boa 
estrutura em Carazinho, com psicólogos capazes de fazer uma boa seleção, nós temos um 
exemplo assim, o próprio hospital né, que é da comunidade Carazinhense, que recebe 
subvenções do município, da câmara municipal, somente contrata através de agência de 
emprego, de uma agência de emprego, não se discute a qualidade dessa agência, mas de 
repente muitas pessoas procuram uma vaga no próprio hospital, tido com exemplo, a 
Coviplan, e outras empresas, não tem sequer o dinheiro suficiente para pagar o valor 
necessário para fazer a ficha, para ser encaminhado, então acredito eu, Vereador Felipe 
Sálvia, e os demais que me antecederam que nós deveremos iniciar um trabalho assim pelas 
empresas, talvez o caminho mais curto seja através da CDL, ACIC, o próprio Vereador 
Adroaldo De Carli que preside a ACIC já presidiu diversas vezes, pode até nos dizer se é 
possível realizar um trabalho desses né, junto as Empresas de Carazinho para que procurem 
colocar essas vagas no Sine, e as pessoas desempregadas que já estão em dificuldades não 
tenham que estar desembolsando mais recursos e muitas vezes não conseguem esta vaga e 
ficam numa situação ainda mais precária, obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; 
solicito ao vereador, vice-presidente dessa casa, Felipe Sálvia que assuma os trabalhos para 
que eu possa usar a tribuna; Vereador Felipe Sálvia; com a palavra o vereador Paese;  
Vereador Vilson Paese; senhor presidente, senhores vereadores, amigos aqui presentes, o 
Vereador Cláudio Santos, eu tenho certeza que ele tem a bola de cristal, porque esse serviço 
a câmara já esta elaborando e vossa excelência realmente com a visão, o olho de raio X vem 
realmente auxiliar a presidência e a mesa diretora, é mais um dos trabalhos que nós iremos 
colocar no balcão de serviço, fazer um cadastro de pessoas que necessitam, não queremos 
fazer concorrência com nenhuma empresa, não é esse o objetivo, agência de serviços, 
apenas ajudar as pessoas, além do Sine, ter mais um local para buscar uma possibilidade de 
muitos carentes que querem trabalhar, e gente já com 2º grau, e outros que já estão chegando 
no 3º grau, e outras com o fundamental, esta casa vai auxiliar e analisando mais junto com a 
empresa, como o Antonio Azir falou, também das vagas existentes, e da carência que tem 
com os seus currículos, queremos montar aqui os currículos, o cadastro e buscar junto as 
empresas e ver o que essa casa vai poder auxiliar, mas vossa excelência foi muito feliz que 
via ser mais um trabalho dessa casa, além dos computadores, além da discagem direta, do 
0800, além da biblioteca, mais esse trabalho, é um trabalho que eu tenho certeza que todos 
os vereadores querem e é mais um trabalho que nós iremos oferecer pra nossa comunidade, 
era isso senhor presidnete, senhores vereadores; Vereador Felipe Sálvia; com a palavra 
Vereador Jaime Fragoso e devolvo os trabalhos para o rpesidnete; Vereador Jaime Fragoso; 
senhor presidente só pra colaborar também, sobre o requerimento que o vereador fez né, o 
ano passado eu estava na comissão de direitos humanos e recebi uma denúncia aonde uma 
pessoa foi numa agencia e tinha vaga pra uma empresa, só que essa empresa não trabalhava 
pra essa agência, eu fui lá e o que disseram, foi engano, pra chamar as pessoas, tinha 
mentira exposta, até deu no rádio também, que tinha emprego naquela determinada, só que 
aquela firma não trabalhava com aquela agencia, trabalhava com outra, e tava em manchete, 
mas eu fui lá, e eles disseram que foi engano, não tinha nada que fazer, é só pra colaborar, 
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vem com grande êxito esse requerimento e tem que ser tomado medidas possíveis pra se ao 
menos amenizada esse ato que tá acontecendo com as pessoas desempregadas; Presidente 
Vereador Vilson Paese; continua em discussão, com a palavra vereador Déio, bancada do 
PMDB; Vereador Josélio Guerra; senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, Gilmar, 
Tio Pisca, e a todas as pessoas presentes, senhor presidente eu venho falar a respeito de um 
requerimento aonde envio a eletrocar, relacionando aos pórticos de Carazinho, em respeito as 
lâmpadas, luminárias então, dos pórticos que há muita reclamação dos nossos munícipes ao 
adentrarem no município as lâmpadas focam diretamente as pessoas que estão entrando no 
município, nos veículos, há muitas reclamações, então entrei com esse requerimento 
solicitando a eletrocar que faça um estudo técnico pra resolver essa questão das luminárias, 
tendo em vista que o pórtico até hoje tem servido pra escala e rapel apenas, seria isso senhor 
presidente, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão os 
requerimentos, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por 
unanimidade, senhor secretário, para a leitura, nome e nº das moções; Secretário Vereador 
Paulo Silva; moções Vereador Vilson Paese nº 1,  Vereador Adroaldo De Carli em anexo nº 
12, nº 2 do Vereador Vilson Paese PDT; nº 3 do PDT, Vilson Paese; do Vereador Luiz Leite do 
PDT em anexo, do Vereador Felipe Sálvia em anexo Vereador Adroaldo De Carli, de nº 9; 
ainda moções senhores vereadores, nº 5 Vereador Jaime Fragoso e Vereador Paulo Silva; 
Vereador Felipe Sálvia PDT, Vereador Josélio Guerra PMDB, Déio é o nº 8, nº 10 Vereador 
Adroaldo De Carli; e Vereador Adroaldo De Carli nº 11, e ainda Vereador Adroaldo De Carli nº 
13, fechando então portanto as moções nº 14 da bancada do PMDB Vereador Adroaldo De 
Carli; Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em discussão as urgências das moções, 
não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado a urgência por 
unanimidade, está em discussão as moções com as urgências já aprovadas, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade, votação dos projetos; 
Secretário Vereador Paulo Silva; projeto de lei autor executivo municipal, para votação em 
bloco senhores vereadores, processo 550/061/07, autoriza abertura de crédito suplementar e 
transferência de recurso orçamentário do legislativo para o executivo no valor de R$ 
100.000,00; projeto de lei autor executivo municipal, processo nº 549/060/07, autoriza abertura 
de crédito suplementar no orçamento de 2007 no valor de R$ 100.000,00; projeto executivo 
municipal, processo n° 548/059/07, que disciplina o pagamento da subvenção social no valor 
de R$ 400.000,00 destinada ao HCC e assume débito de energia elétrica com a eletrocar; 
projeto de lei executivo municipal, processo nº 547/058/07, que autoriza o poder executivo a 
firmar cedência de professores nos termos da lei municipal nº 4.494/07 para associação der 
pais e amigos dos excepcionais – APAE;  todos os pareceres sem emenda, portanto todos na 
sua originalidade o parecer da comissão de justiça e finanças: o presente projeto é 
constitucional e quanto o aspecto financeiro nada a opor, assinado pelos vereadores Felipe 
Sálvia presidente; Adroaldo De carli e Paulo Silva membro; parecer da comissão de ordem 
econômica e social de todos os projetos:  o presente projeto encontra-se apto a ser incluído na 
ordem do dia; Vereador Luiz Leite presidente, Vereador Josélio Guerra secretario e Vereador 
Antonio Azir membro; de todos os projetos senhor presidente; Presidente Vereador Vilson 
Paese; coloco em discussão o parecer de todos os projetos, sim da comissão de justiça e 
finanças, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, 
aprovado o parecer da comissão de justiça por unanimidade, coloco agora em discussão o 
parecer da comissão de ordem econômica e social, que os três vereadores integrantes da 
comissão são pela aprovação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários 
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que se manifestem, aprovado o parecer da comissão de justiça por unanimidade; agora eu 
coloco em votação os quatro projetos com os pareceres já aprovados, coloco em discussão o 
projeto, para discussão dos projetos Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos; 
senhor presidente, colegas vereadores só pra deixar registrado nos anais da casa da ordem 
nas relações dos processos o de nº 3, nº 4 e nº 5, são todos projetos que estão ligados ao 
hospital comunitário de carazinho, e eu gostaria senhor presidente de deixar registrado nessa 
tribuna, não seria uma forma de desapontamento, mas de descontentamento desse vereador, 
pela importÂncia desses três projetos, pelo que todos vereadores foram procurados por cada 
membro, por cada funcionário, por cada doente residente no hospital, e no dia em que nós 
vamos votar esse projeto favorável ao hospital comunitário de carazinho nós não temos 
nenhum representante dessa casa de saúde nesse plenário, só pra deixar registrado senhor 
presidente de que todos os vereadores foram procurados, todos nós nos esgotamos, pra 
buscar a melhor saída pro HCC e no dia em que é votado aquilo que dá recurso pro hospital 
comunitário de Carazinho em desrespeito a essa casa, nenhum integrante do hospital, da 
diretoria principalmente, vem a essa casa pra pelo menos apreciar de longe os vereadores 
votaram favoráveis aquilo que eles estavam gritando com anseio muito forte no ano passado, 
e que nós estamos hoje, esta casa mais uma vez está reiterando a solicitação daquela casa 
de saúde, só pra fazer esse registro senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; 
continua em discussão os projetos, para discussão Vereador Paulo Silva bancada do PTB;  
Vereador Paulo Silva; senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar o 
presidente do bairro São Sebastião, o nosso amigo Guerreiro do bairro Vila Alegre, e claro os 
demais funcionários da casa, rádio Gazeta, radio Comunitária, muito bem lembrado Vereador 
Cláudio Santos, porque quando foi pra fazer um movimento, que os funcionários não 
recebiam, a impressão que tinha é que os vereadores eram os responsáveis por tudo que 
acontece no hospital, no último domingo fui chamado as pressas no HCC quando não tinha 
médico de plantão, também, também vereador, também, nós somos, nós somos, todo 
vereador, indistintamente é assim, nós somos os pára-choques dos problemas que vem 
acontecendo, então fica aqui a minha certeza porque eu acho que nesse exato momento que 
a comunidade tinha que tomar conhecimento, porque quando chega, Vereador Cláudio 
Santos, quando chega vereador Felipe, Vereador Luiz Leite, Déio, Jaime, Jarré, Azir, enfim, 
Adroaldo, quando chega a informação lá ela chega totalmente desencontrada, aí entramos 
naquela do disque-disque, e quero parabenizar a minha comissão, comissão de justiça por 
analisar em termos, não tendo politicagem neste momento, e o mais importante é o pulmão e 
o coração do HCC, isso que nós temos só um, e passa por essa dificuldade, eu acompanhava 
vereador Felipe, em Rio Grande, a reunião Extraordinária pra aprovar R$ 250.000,00 e não foi 
aprovado, pra salvar o hospital de Rio Grande que também passa situações caóticas, e na 
verdade isso vem ocorrendo em todo o Brasil, liga a televisão os hospitais tão sucateados, os 
grandes hospitais, Albert Einstein, por exemplo em São Paulo, verdadeira sucata, no Rio de 
Janeiro denuncia em cima de denuncia, é lamentável que em Carazinho o povo tem 
consciência curta, principalmente digo isso, especificamente, até cobro aqui, e não deixo pra 
trás, a própria direção do hospital, não é fazer lobi, não pe fazer lobi, mas ver realmente o que 
os vereadores tão fazendo, independentemente de partido, porque o interesse maior, amanhã 
poderá ser eu, minha filha, minha esposa, seja lá quem for, como qualquer um de nós temos 
que utilizar o hospital, e nós sentimos triste quando vimos o nosso hospital estando na CTI, e 
não quero aqui dizer se é bem ou mal administrado, até me dizia agora no começo da reunião 
o Vereador Adroaldo De Carli que é o nosso representante nessa questão, que faz parte do 
conselho deliberativo parece, conselho fiscal do hospital, que pelo seu contentamento, mas 
nos, o nosso ego, não é massageado pelo contentamento, é a verdade que deve ser dita lá 
quando o funcionário não recebe o seu salário e que acaba cobrando nós, não é assim que 



 35 

funciona? Então essa valorização não é pra nós, mas que a comunidade poderá soar em alto 
e bom som que esta casa, independente de partido, sempre defendeu com unhas e dentes a 
questão do hospital, o maior peitaço foi dado pelos 10 vereadores quando tiramos da 
secretaria de obras aquela importância, tão importante que vai suprir, não é verdade De Carli, 
uma deficiência antiga, que hoje, garças a Deus os funcionários estão recebendo em dia, e 
que hoje ouvimos aqui o secretário chorar lágrimas aqui e dizer que a situação tá difícil, mas 
nós, na verdade, tentamos e vamos tentar, tenho certeza absoluta, tirar da CTI o hospital, mas 
ainda falta, pois não  Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; só um a parte vereador, 
obrigado, eu gostaria de dizer que esse dinheiro não saiu totalmente das obras, esse dinheiro 
saiu de uma emenda do ano passado de R$ 100.000,00, mais uma emenda desse ano do 
vereador presidente dessa casa, deu mais R$ 100.000,00 né, com o aval da mesa diretora, 
então são R$ 200.000,00, uma negociação da Eletrocar de R$ 134.000,00 dá R$ 334.000,00, 
então nós não tiramos dinheiro das obras não, dá pra continuar fazendo obras; Vereador 
Paulo Silva; tranqüilamente, tranqüilamente, bem lembrado Vereador Felipe Sálvia, só que 
quando a gente fala me hospital, quando a gente fala no hospital a adrenalina sobe, porque só 
temos um hospital, e toda vez que dá problema na porta de quem eles batem? Dos 
vereadores; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, com a palavra 
Vereador Adroaldo De Carli, bancada do PMDB; Vereador Adroaldo De Carli; senhor 
presidente, senhores vereadores, demais pessoas aqui presentes a nossa saudação, 
realmente essa questão do hospital é uma questão muito delicada, Vereador Paulo Silva que 
é um grande conhecedor e atuante na saúde pública sabe muito bem das condições, primeiro 
do povo né, da grande necessidade em ter um hospital que realmente supra a sua 
necessidade, o seu atendimento, e segundo também do próprio hospital da maneira que está, 
nós temos aí reportagens há quase todo o dia no jornal do estado, temos hospitais fechando, 
diminuindo o atendimento e pra quem interessa isso? Então carazinho nós temos um único 
hospital e acho que nós temos que tratá-lo bem para que o hospital realmente tenha 
condições de investir na saúde que está ali acontecendo em nossa cidade, e eu como 
conselheiro fiscal do hospital, estive sexta-feira até representando a câmara na apresentação 
do balanço e eu tenho em mãos aqui o balanço patrimonial da...do hospital e eu não quero me 
alongar senhor presidente, semana que vem farei um relatório mais detalhado, mas apenas 
dizer que o resultado do hospital do ano passado, veja bem Vereador Paulo Silva, no final de 
foi de R$ 390.000,00 de prejuízo, vejam bem, parece coincidência mas exatamente os R$ 
400.000,00 que a câmara de vereadores está colocando através da emenda do orçamento, 
através do desgaste que nós não gostaríamos de ter feito mas infelizmente tivemos que fazer, 
derrubando o veto do prefeito, que alias muito mal colocado as argumentações do veto, a 
inconstitucionalidade dos vereadores fazer emenda no orçamento, derrubado inclusive pelo 
tribunal de justiça, o executivo quis derrubar essa emenda ao veto, nós achamos absurdo que 
o vereador não tenha condições de fazer emenda ao orçamento, então isso está liquidado o 
assunto, mas veja bem, nós estamos dando o que? Condições do hospital continuar vivo, 
permanecendo bem, por que? Bota você, R$ 400.000,00 num ano, em cinco anos são dois 
milhões de reais de prejuízo, tá liquidado nosso hospital, nosso único hospital e o que o 
vereador, o que a câmara de vereadores, o representante do povo fez? Isso que o povo vai 
nos cobrar no momento que o nosso hospital tiver fechado as portas, então a situação é muito 
séria, nós não podemos permitir que nós venham de encontro com o fechamento do hospital 
como tem acontecido em outras cidades, por isso a sensibilidade foi dos vereadores que 
ouvindo o clamor da comunidade não só, Vereador Cláudio Santos, a diretoria, os 
funcionários, é lógico estão envolvidos no dia a dia, eles também querem, eles tem essa 
preocupação de salários atrasados, mas eu acho que vai muito além disso, vai muito além, vai 
duma questão da saúde que na hora que bater a necessidade é lá que nós vamos, nós, 
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nossos familiares, seja lá quem for, é rico, é pobre, é atropelado na rua, vai aonde, é  aqui em 
Carazinho no hospital comunitário, nós queremos um hospital que não tenha só prejuízo, que 
tenha até lucratividade para que consiga gerar mais investimentos, semana que vem trarei um 
relatório mais resumido, mas o SUS, o atendimento pelo SUS no ano passado gerou mais de 
um milhão de prejuízo, só o atendimento pelo SUS, e foi coberto os setecentos e poucos mil 
através do atendimento particular e de convênios também, então é importante que se façam 
essas colocações, também é importante dizer que a câmara de vereadores tem colaborado ao 
máximo, o presidente foi muito sensível liberando mais recursos da casa, para fazer frente a 
essa dificuldade que o executivo tem e nós soubemos, somos sabedores também, o 
secretario de obras estava aí presente, justificando também e nós aceitamos as justificativas 
deles, da falta de recursos, mas além disso o Vereador Felipe Sálvia, na verdade o executivo 
vai entrar com R$112.000,00 desses R$ 400.000, 00, R$ 165.000,00? R$ 200.000,00 da 
câmara, R$134.000,00 da eletrocar sobram R$ 65.000,00, então vejam bem que tudo tem 
solução, por isso eu digo assim que foi uma iniciativa antipática do senhor prefeito em vetar a 
emenda, que era vontade do povo, porque os dez vereadores aprovaram a emenda do 
orçamento, e isso realmente não deu em nada, porque o executivo vai despender um valor 
pequeno no final de tudo isso, mas acabe a nós ficarmos de consciência tranqüila sabemos 
que estamos colaborando com o hospital, e dizer que no final do balanço existe um orçamento 
para o ano que vem, de 2007, e nesse orçamento Vereador Paulo Silva, está contemplado os 
R$ 400.000,00 e vejam vocês que não há prejuízo, pelo menos fechou zero a zero, já é uma 
grande coisa, já é o inicio de um processo quem sabe de retomada de investimento do nosso 
hospital comunitário de Carazinho que é da comunidade, é de todos nós, nosso muito 
obrigado, nós somos plenamente favoráveis a esse projeto e também a sensibilidade do 
nosso presidente que representa essa casa em colaborar também para que tudo isso se torne 
realidade, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao vereador, vice-
presidente dessa casa que assuma os trabalhos para que eu possa em dois minutos fazer 
umas colocações; Vereador Felipe Sálvia; com a palavra o Vereador Vilson Paese; Vereador 
Vilson Paese; como eu tinha só, senhor presidente dois minutos, e eu tente agilizar antes que 
vossa excelência me oportunizasse, me penitencio com isso, mas quero registrar nesse 
momento senhor presidente, senhores vereadores, a presença ainda nesta casa de dois 
presidentes de bairros, o velho Guerreiro do bairro Alegre e também o Claudião do bairro São 
Sebastião, que estão presente e acompanhando o trabalho, obrigado pela presença dos 
senhores, e o meu querido professor com o seu filho, a imprensa que aqui está, meu amigo 
Capiva que vem assistir a nossa sessão, a Salete, funcionária e demais amigos, eu quero só 
agradecer aos nove vereadores que poderia eles dizer ao Vereador Paese na condição de 
presidente, Paese, nós já concedemos R$ 100.000,00, você vai estender mais R$ 100.000,00 
e a câmara vai ter dificuldades, não, a sensibilidade desses vereadores me entusiasma 
trabalhar mais, meu querido amigo Gilmar e Tio Pisca, quando nós tiramos da câmara R$ 
200.000,00, é bastante dinheiro, está casa nunca foi tão longe como tá indo, e nós queremos 
mais continuar auxiliando e ajudando, agora o Adroaldo que trabalha, que é parte integral 
também do hospital, dizer aos vereadores que trabalham na saúde como eu sempre trabalhei, 
dizer que realmente muitas reuniões nós fizemos, saímos daqui as 11, 11:30 horas e ia me 
reunir com a direção do hospital e a prefeitura e sai de lá uma hora, por três, quatro vezes, e 
nós ficamos até sem almoço, mas eu tinha certeza da colaboração dos nobres pares e esta 
casa fez um trabalho tão bonito, e tem que ficar registrado na imprensa sim, na comunidade, 
quando foi sensível e repassou para o hospital continue Prestando atendimento, mas 
senhores vereadores, eu continuo a insistir naquilo que eu falava com a direção do hospital, 
com a prefeitura naquele debate que nós tivemos aqui, enquanto a comunidade, enquanto o 
povo não reagir, enquanto o povo não souber da força que tem, para mudar essa tabela do 
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SUS, tudo que nós estamos fazendo é paliativo, em outubro nós teremos de novo a direção 
batendo a nossa porta e da prefeitura, tem que mudar a tabela do SUS, que não cobre o 
custo, nós não podemos ficar mendigando, o dia que o elefante tiver a força que tem, vai 
tomar conta do circo, e nós somos o povo e nós temos que ir sim a Brasília, senhor presidente 
,senhores vereadores, numa das pautas da disputa, isso não é gasto e sim investimento para 
que a nossa comunidade tenha respeito, nós só temos um hospital e estamos mendigando, o 
povo está, que tem dinheiro vai a Passo Fundo, num centro maior, e que é do SUS não tem 
dinheiro nem para pegar um ônibus muitas vezes, então nós temos que atender aqui, muito 
obrigado meus colegas, muito obrigado pela sensibilidade de vocês por nos ajudar e nós, e sei 
que essa casa será sempre sensível, eu estou emocionado porque eu esperava até retaliação 
de algum colega, e isso não aconteceu, só gente sensível como vossas excelências que me 
dá mais entusiasmo par que nós possamos trabalhar dessa forma, obrigado senhores 
vereadores, obrigado senhor presidente; Vereador Felipe Sálvia; devolvo os trabalhos ao 
presidente Paese; Presidente Vereador Vilson Paese; não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação todos os projetos com os pareceres já aprovados, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado os projetos  
por unanimidade, senhor secretário para votação do projeto de emenda modificativa autor 
mesa diretora, no segundo turno; Secretário Vereador Paulo Silva; só para dar ciência 
senhor presidente, a emenda modificativa do artigo 11º da lei orgânica do município de 
Carazinho, votação em 2º. turno; Presidente Vereador Vilson Paese; como o parecer do 1º 
turno foi discutido, foi aprovado, da justiça e da ordem econômica eu coloco agora em 
votação, em segundo turno o projeto da emenda modificativa, não havendo vereador que 
queira discutir o projeto, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
os contrários que se manifestem, aprovado o projeto no segundo turno  por unanimidade, a 
presidência esperava também que o projeto também da mudança do regimento interno 
entrasse hoje a noite, eu até não entendi se ele foi estendido pra comissão de justiça, foi 
passado porque já tinha despachado, então na próxima segunda-feira o presidente da 
comissão de justiça gostaria, até pra que nós tivéssemos bastante tempo pra que a nossa 
idéia fosse chegar a irmos nos bairros e tal, com uma sessão por mês, quero também registrar 
aqui e dizer que a câmara foi representada pelo Vereador Adroaldo De Carli que representou 
no dia 30/03, na sexta-feira, no hospital de caridade de Carazinho, na assembléia geral, o 
Jaime e o Cláudio estiveram no lançamento do projeto e a caminho, Cláudio e Azir estiveram 
no bairro Pádua na assinatura de contratos de casas populares, se tem mais alguns outros 
vereadores que representou a câmara? Senhores vereadores, pelo comportamento de vossas 
excelências e também da platéia ainda existente nessa casa nós queremos agradecer a Deus 
por essa brilhante noite nessa sessão que transcorreu de ordem ordeira e maravilhosa, nada 
mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus declaro encerrados os trabalhos na noite de 
hoje, e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada dia 
09/04/2007 as 19:15 horas, muito obrigado.  
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