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Ata da Reunião Ordinária do dia 16 de abril de 2007......Ata 17
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 16/04/2007. Convido o
Vereador Jaime Fragoso, para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e convido aos vereadores e
aos presentes que durante a leitura da Bíblia permaneçam em pé; Presidente Vereador Vilson
Paese; coloco em apreciação a ata da reunião ordinária realizada no dia 02/04/2007, vereadores
favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovada a ata por unanimidade,
agora coloco em apreciação a ata da reunião ordinária realizada no dia 09/04/2007, não havendo
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os
contrários que se manifestem, aprovado a ata por unanimidade, convido o senhor secretário para
fazer a leitura do expediente da presente reunião; Secretário Vereador Paulo Silva; expediente da
reunião ordinária do dia 16/04/2007: Of. 058/07 do Executivo Municipal, encaminha projeto de lei n°
040/07, o qual autoriza abertura de credito especial no orçamento de 2007, no valor de R$ 2.000,00,
para apreciação sob regime de urgência. Of. 059/07 do Executivo Municipal, encaminha projeto de lei
n° 041/07, o qual da redação aos artigos 2° e 10 da lei n° 5.581 de 24/10/2001, que autoriza
concessão de incentivos fiscais para empresas, estabelece critérios de concessão, para apreciação
sob regime de urgência. Projeto de lei de autoria do vereador Paulo Silva, que institui o Premio
cultural Carazinhense e dá outras providencias. Projeto de Lei de autoria do vereador Jaime Fragoso
que institui o premio Aluno Modelo nas redes de ensino publico e privado, no município de Carazinho.
Of. 028/07 da SEPLAN agradecendo convite recebido. Of. 119/07 da 15ª zona eleitoral com a
prestação de contas referentes ao exercício 2006. Of. 097/07 da Eletrocar, acusando recebimento do
OD 195/07. Of. 1074/07 da Vara Criminal em atenção ao OD 207/07. Convite do IGAM, para curso
de auditoria governamental no controle interno dias 19 e 20 de abril. Convite da Ulbra, para o fórum
Reforma política realizado dia 13 de abril em canoas. Correspondência da empresa Soder, em
agradecimento ao Oficio recebido; Presidente Vereador Vilson Paese; a seguir convido o senhor
secretário para fazer a leitura das indicações; Secretário Vereador Paulo Silva; indicações dos
senhores vereadores que deu entrada na noite de hoje: 720/411/07, solicitamos ao executivo
municipal que entre em contato com os órgãos competentes, visando à destinação de milhares de
arvores de pinus e eucalipto que encontram-se na área de domínio das Brs 285 e 386, para a
confecção de tábuas e caibros para a construção de casas populares, Vereador Felipe Sálvia;
721/412/07, solicitando ao executivo para que determine ao setor competente imediata melhorias na
rua Piauí, Vereador Felipe Sálvia; 722/413/07, solicitando ao executivo para que determine ao setor
competente melhorias na pavimentação ao longo da rua Sergipe, Vereador Felipe Sálvia; 723/414/07,
seja enviado oficio ao Senhor prefeito municipal, para que determine a secretária de obras que:
execute trabalhos de reparos no calçamento da rua Itararé; execute trabalhos de limpeza,
patrolamento, cascalhamento no final da rua Eugênio Weidlish; execute trabalhos de patrolamento e
compactação na rua Fernando Sudbrack; determine ao setor competente a possibilidade de
colocação de mais bancos na praça central de nossa cidade, principalmente próximo aos brinquedos;
execute trabalhos de limpeza, patrolamento e cascalhamento da rua Pedro Viau; determine a
secretaria de obras que execute trabalhos de limpeza e canalização no final da rua Uruguai;
determine a secretaria de obras que execute trabalhos de limpeza e canalização na rua Carlos O.
Kraemer; determine a secretária de obras que execute trabalhos de limpeza na rua Monteiro Lobato;
determine a secretaria de obras que execute trabalhos de limpeza e reparos no calçamento da rua
Itaqui; determine a secretaria de obras que execute trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica
na rua Siqueira Campos; determine a secretaria de obras que execute trabalhos de limpeza,
patrolamento e cascalhamento na rua Belém, Vereador Luiz Leite; 724/415/07, solicitando que seja
feita à confecção de um abrigo de parada de ônibus na Avenida Pátria, esquina com a rua Ibaré,
Vereador Paulo Silva; 725/416/07, reiterando solicitação que seja providenciado com a maior
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brevidade possível uma operação tapa buraco no asfalto da rua Henrique Teodoro Schultz, Vereador
Paulo Silva; 726/417/07, solicitando a secretaria de obras a realização de patrolamento,
cascalhamento e compactação das ruas do residencial Passo D’Areia, Vereador Jaime Fragoso;
727/418/07, solicitando ao setor competente o recolhimento de entulhos depositados na rua Tangará,
Vereador Jaime Fragoso; 728/420/07, solicitando a secretaria de obras a realização de operação tapa
buracos na rua Fernando Ferrari, Vereador Jaime Fragoso; solicitando a secretaria de obras a
realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da rua Lúcio de Brito, Vereador Jaime
Fragoso; 730/421/07, solicitando a secretaria de obras a realização de patrolamento, cascalhamento
e compactação da rua Germano Napp, Vereador Jaime Fragoso; 731/422/07, para que o executivo
municipal determine ao setor competente melhorias no telhado do posto de saúde da Avenida São
bento, Vereador Josélio Guerra; 732/423/07, para que a secretaria de obras realize trabalhos de
conserto em buraco no calçamento da Travessa Edson, Vereador Josélio Guerra; 733/424/07, para
que a secretaria de obras realize trabalhos de melhorias em todas as ruas do bairro São Lucas,
Vereador Josélio Guerra; 734/425/07, reiterando o pedido para que a secretaria de obras realize
trabalhos de canalização, patrolamento, cascalhamento e compactação no final da rua Coroados a
partir da Humberto campos, Vereador Josélio Guerra; 735/426/07, reiterando o pedido para que a
secretaria de obras realize trabalhos de patrolamento, cascalhamento e compactação da rua Antonio
Andreis, Vereador Josélio Guerra 736/427/07, para que a secretaria de obras realize com urgência
operação tapa buracos na rua São Sebastião, Vereador Josélio Guerra; 737/428/07, solicita para que
a secretaria do meio ambiente realize trabalhos de podas em alguns arbustos do canteiro central na
Avenida Flores da Cunha em frente ao nº 975, Vereador Adroaldo De Carli; 738/429/07, solicita para
que a secretaria de obras realize a limpeza do terreno localizado na rua Ângelo M. Gobbi ao lado do
nº 43 atrás da Igreja Bom Jesus, Vereador Adroaldo De Carli; 739/430/07, solicita novamente para
que a secretaria de obras realize troca do lugar do bueiro existente no local e limpeza da rua Albino
Guerardht em frente ao nº 371, Vereador Adroaldo De Carli; 740/431/07, solicita para o executivo
municipal que notifique o proprietário do terreno localizado na Felipe Camarões próximo ao nº 233,
Vereador Adroaldo De Carli; 741/432/07, solicita para que a secretaria de obras realize melhorias no
asfalto e operação tapa buracos em toda a extensão da rua Pe. Gusmão, Vereador Adroaldo De
Carli; 742/433/07, solicita para que a secretaria de obras realize com a máxima urgência melhorias no
asfalto, operação tapa buracos e limpeza próximo ao nº 508 da rua Henrique Teodoro Schütz,
Vereador Adroaldo De Carli; 743/434/07, solicita para que a secretaria de obras realize trabalho de
recolhimento de entulhos na rua Graça Aranha e rua Dinarte da Costa, Vereador Adroaldo De Carli;
744/435/07, solicitando ao executivo para que determine ao setor competente melhorias nas ruas do
Bairro Aurora, Vereador Felipe Sálvia; 745/436/07, reiterando solicitação para que o executivo
determine ao setor competente melhorias nas ruas do bairro esperança, Vereador Felipe Sálvia;
746/437/07, solicitando que sejam efetuadas melhorias no calçamento da rua José Gobbi, Vereador
João Mafalda; 747/438/07, solicitando que sejam efetuados reparos no calçamento da Rua
Presidente João Goulart, Vereador João Mafalda; 748/439/07, solicitando que sejam efetuadas
melhorias no calçamento da rua A. Gobbi, Vereador João Mafalda; 749/440/07, solicita ao poder
executivo para que institua o II domingo de outubro como o dia do evangélico, Vereador Cláudio
Santos; 750/441/07, solicita a secretaria de obras para que tape dois buracos na rótula localizada em
frente ao posto Bellenzier Glória, Vereador Cláudio Santos; 751/442/07, a solicita que seja oficiado o
proprietário do terreno baldio localizado na rua Senador Salgado Filho esquina com Carajós para que
realize a limpeza do mesmo, Vereador Cláudio Santos; 752/443/07, solicita a secretaria de obras para
que veja a possibilidade da colocação de mais um banco na parada de ônibus localizada na praça
central, Vereador Cláudio Santos; 753/444/07, seja enviado oficio solicitando ao executivo municipal
que determine a secretaria de obras à realização das obras relacionadas: Instalação de um redutor
de velocidade do tipo quebra-molas na Rua Xavantes, próximo a Estofaria do Gringo, devido à alta
velocidade empreendida por alguns condutores de veículos que trafegam no local, colocando em
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risco a vida dos moradores desta rua; Construção de uma ponte de concreto sobre a sanga
localizada ao final da Rua Xavantes, com duas pistas, para facilitar o acesso e a trafegabilidade do
local; Conserto do asfalto da Rua Osílio Zolet, Bairro Princesa, devido a grande quantidade de
buracos existentes nesta rua, causando transtornos e até danos materiais em alguns veículos que
trafegam no local; Ratificando solicitação de um redutor de velocidade do tipo quebra-molas na Rua
Humberto de Campos, Bairro Princesa, por esta via ter se tornado muito perigosa; Ratificando
solicitação de um redutor de velocidade do tipo quebra-molas na Rua Alagoas, Bairro Oriental, em
frente ao Mercado Alagoas; Conserto do calçamento e limpeza das laterais na Rua Davi Canabarro,
Bairro Princesa, devido às péssimas condições de tráfego e sujeira nesta rua; Conserto do
calçamento e conclusão do mesmo na Rua Coroados, Bairro Princesa, com a máxima urgência, pois
o estado desta rua é muito ruim ; Vereador Vilson Paese; Presidente Vereador Vilson Paese; até
pra que o secretário tome um fôlego então, antes da leitura dos requerimentos nós queremos
registrar e agradecer as pessoas que estão presentes nessa sessão ordinária na noite de hoje, o
professor Jefferson; Daniela Portilho da Silva, diretora geral do Genoma Colorado de Carazinho;
também o Nelson Portilho, Diretor social do Genoma Colorado Carazinho; Danara da Rosa; Jéssica
de Lima; Jennifer Siqueira; Jonathan Portilho; Carla Simonatto, a professora; do Pastor João Celso
Pereira, Igreja Pentecostal Assembléia dos Apóstolos de Cristo; Yuri dos Santos, filho do Vereador
Cláudio Santos; Eugênio Oliveira Moraes; Alessandro de Oliveira Moraes; também Nedir Moraes
Ramos e professor Osmar o nosso abraço a todos e sejam bem vindos a casa do povo, Secretário
Vereador Paulo Silva por gentileza a leitura dos requerimentos; Secretário Vereador Paulo Silva; a
vontade senhor presidente, requerimentos: 754/117/07, enviado oficio com votos de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora KÁTIA INDENHOCK, ocorrido no dia 11.04.2007, Vereador Vilson
Paese; 755/118/07, seja enviado oficio a empresa Glória de Transportes Coletivos e Urbanos no
sentido que a mesma viabilize o retorno do horário 18:50 horas do coletivo noturno Bairro
Sommer/UPF, Vereador Adroaldo De Carli; 756/119/07, seja enviado oficio a UPF, na pessoa do
Senhor diretor Orgüim da Rocha, no sentido que o mesmo estude a possibilidade de viabilizar um
segurança na entrada do estacionamento da universidade entregando aos motoristas um ticket de
estacionamento, Vereador Adroaldo De Carli; 757/120/07, O Vereador abaixo subscrito requer, na
forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja
enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Excelentíssimo Presidente da República, Senhor
Luiz Inácio Lula da Silva, ao Excelentíssimo Presidente do Senado Federal, ao Excelentíssimo
Presidente da Câmara dos Deputados, aos Líderes de Bancada no Senado e na Câmara Federal,
manifestando a indignação deste poder com relação ao reajuste de 3,30% nas aposentadorias e
pensões superiores a um salário mínimo, pois é um desrespeito com os aposentados. Desde o dia 1º
de abril os aposentados e pensionistas que recebem um salário mínimo tiveram aumento de 8,57%
em seus benefícios. Não entendemos porquê há essa desigualdade e este desrespeito como os
aposentados, que são divididos em duas categorias. Mais de doze milhões de aposentados, que
contribuíram para a previdência social, estão sendo marginalizados com essa situação, sendo que
desde 1995 há uma defasagem de aproximadamente 80% na comparação dos reajustes do salário
mínimo com os das aposentadorias. A equiparação dos valores com certeza não vai quebrar a
Previdência, pois o déficit vem do desvio autorizado por lei de recursos da Previdência para
pagamentos de compromissos do Governo Federal, que desta forma, desvia valores que deveriam
ser utilizados pela previdência, em favor dos aposentados e pensionistas para o pagamento de juros
da dívida externa, o chamado superávit primário. Em suma os aposentados que contribuíram com a
Previdência estão sendo penalizados de uma forma indigna, desprezível e até imoral. Solicitamos
que as autoridades acima citadas dêem atenção especial a este caso que envolve milhares de
brasileiros que em épocas de eleição ouvem centenas de promessas de que darão prioridade aos
aposentados e pensionistas e que por fim, acabam sendo tratados com tamanha desconsideração.
Infelizmente, desde 1994, o reajuste dos benefícios da Previdência superiores a um salário é
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desvinculado do aumento do salário mínimo, o que poderá mudar com a aprovação do Projeto de Lei
nº 058, de 2003, que reunifica os aumentos. Em um país marcado pela corrupção, onde dentre os 25
presos na “Operação Furacão” estão juízes, delegados, desembargadores e um procurador da
República, é inadmissível que um trabalhador que durante anos de serviço, descontado de seu
salário o valor correspondente à contribuição previdenciária, seja assim tão pouco valorizado;
Vereador Felipe Sálvia; 758/121/07, seja enviado oficio a Secretaria Estadual do Meio Ambiente –
SEMA, como sugestão da Câmara Municipal de Carazinho, independente dos projetos de
arborizações já existentes, a realização de um projeto permanente de arborização das margens dos
rios, córregos e fontes e/ou nascentes, em todo o Estado do Rio Grande do Sul, visando não apenas
proteger os rios e mananciais diversos, mas também revigorar nossas floretas ribeirinhas,
contribuindo para atenuar o efeito estufa; Vereador Vilson Paese; 759/122/07, seja enviado oficio a
Comissão do Meio Ambiente da Assembléia Legislativa, com cópia para todos os líderes partidários
da AL, como sugestão da Câmara Municipal de Carazinho para que a Assembléia Legislativa
desenvolva junto ao Governo do Estado um projeto permanente de arborização das margens dos
rios, lagos e nascentes, independente dos projetos já em andamento, visando tornar obrigatório aos
municípios gaúchos arborizar e reflorestar suas áreas disponíveis; Vereador Vilson Paese;
Presidente Vereador Vilson Paese; senhor secretário, por gentileza, para darmos continuidade à
leitura das moções dos vereadores na noite de hoje; Secretário Vereador Paulo Silva; moção:
760/110/07, seja enviado oficio de cumprimentos ao Excelentíssimo Senhor João Domingos
Rodrigues da Silva, Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, pelo recebimento do Prêmio
Êxito Administrativo 2007, troféu Golden Premium Brasil; Vereador Vilson Paese; 761/111/07, seja
enviado oficio de cumprimentos ao Excelentíssimo Senhor João Domingos Rodrigues da Silva,
Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, pelo recebimento do Prêmio Êxito Administrativo
2007, troféu Golden Premium Brasil, Vereador Adroaldo De Carli; 762/112/07, O Vereador abaixo
assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de congratulações do Poder
Legislativo de Carazinho, ao Sindicato dos Bancários de Carazinho, pela posse da nova Diretoria
realizada nas dependências da sede social da entidade, no último dia 10 de abril, Vereador Felipe
Sálvia; 763/113/07, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja
enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho, ao Sindicato dos Bancários de
Carazinho, pela posse da nova Diretoria realizada nas dependências da sede social da entidade, no
último dia 10 de abril, Vereador Adroaldo De Carli; 764/114/07, O Vereador abaixo assinado solicita
que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de
Carazinho ao Pastor João Maria da Silva Hermel da Igreja Evangélica Assembléia de Deus a
Ilustríssima Senhora Marlene Barjeski Ribeiro, superintendente da mesma, cumprimentando-os pela
realização do evento em comemoração do 38º Aniversário do Círculo de Oração “Lágrimas no Altar”
do Templo sede, realizado nos dias 14 e 15 de abril. Recebam desta forma os cumprimentos do
Poder Legislativo Municipal de Carazinho, por tão significante encontro em comemoração ao
aniversário deste Círculo de Oração, que é o elo de ligação com os demais círculos desta Igreja,
“Círculo Vaso de Benção” do Bairro Floresta, “Lírio dos Vales” do Bairro Vila Nova, “Fé Inabalável” do
Bairro Alvorada, “Maranata” do Bairro Hípica, “Jardim de Oração” do Residencial Cantares, d“Clamor
na Madrugada” o Bairro São Sebastião, “Salmos de Davi” do Bairro São Jorge, “Unidas em Cristo” do
Bairro Santa Terezinha, “Perseverança” do Bairro Ouro Preto, “Fé Viva” do Bairro Princesa, “Unidas
Venceremos” do Bairro Esperança, “Unidas pela Fé” do Bairro Vila Rica, “Cristo é a Resposta” do
Bairro Medianeira, “Melodias ao Rei” do Bairro Oriental, “Água Viva” do Bairro São Lucas, “Vencendo
com Jesus” de Pinheiro Marcado e “Oração Respondida” de Santo Antônio do Planalto, Aproveitamos
ainda, para desejar-lhes pleno êxito e sucesso na difícil missão de evangelizar em um mundo
conturbado por tanta discórdia e falta de amor, que estes círculos de oração, que são nada mais nada
menos que canais usados por Deus para emanar o Espírito Santo, possam sempre contar com
pessoas dispostas para trabalhar em prol do reino do Senhor, distribuindo amor, alegria, e paz a cada
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novo dia, Vereador Felipe Sálvia; 765/115/07, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de cumprimentos a
presidente Liga Feminina de Combate ao Câncer, SenhoraSuzanita Gibbon, e demais membros da
diretoria parabenizando, pelos 25 Anos de existência da entidade em nossa cidade. Ao longo destes
anos foram inúmeras conquistas e vitórias através do trabalho maravilhoso de pessoas voluntárias na
busca de auxiliar e amenizar o sofrimento de pessoas portadores da doença do câncer, Vereador
Luiz Leite; 766/116/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Comissão Pró
Construção da Sede Própria dos Grupos de Convivência de Carazinho, na pessoa do Senhor José
Walter Waltrich, presidente da comissão bem como a toda as pessoas integrantes dessa comissão,
conforme relação em anexo. Parabéns ao Senhor José Walter Waltrich e a todos da comissão pela
conclusão da obra, que trará mais conforto a todos os integrantes dos grupos de convivência
beneficiados por essa importante aquisição, Vereador Josélio Guerra; 767/117/07, O Vereador abaixo
assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado
ofício parabenizando a Universidade de Passo Fundo - UPF, na pessoa do Senhor Diretor da
Faculdade de Direito José Carlos de Souza, pela certificação do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil – OAB, que divulgou no início deste ano, a recomenda, selo de qualidade
emitido pela instituição aos cursos jurídicos que vêm apresentando melhor índice de qualidade nos
últimos anos. A UPF teve recomendados os cursos de Direito do Campus Passo Fundo e do Campus
Carazinho. Desejamos a direção e funcionários sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli;
768/118/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Escola Estadual Ernesta Nunes, na
pessoa da Senhora Diretora Janete Ross pelo Projeto Inclusão Digital que consiste em aulas básicas
de informática para alunos do ensino fundamental, médio e do EJA. O objetivo do projeto é
proporcionar a oportunidade de ensinar informática a alunos da escola que não têm acesso a
computadores.Sendo as aulas ministradas voluntariamente por um pai de um aluno da escola.
Desejamos sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 769/119/07, O Vereador abaixo assinado
solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício
parabenizando o Ex-Deputado Federal, na pessoa do Sr. Osvaldo Biolchi, pelos recursos destinados
do Governo Federal para realização das obras do Novo Posto de Saúde do Bairro Nova Ouro Preto
entregue a comunidade no dia 10 de abril de 2007 e entrega oficial a comunidade do Centro de Lazer
da Terceira Idade - CELTI que ocorreu no dia 12 de abril de 2007. Desejamos sucesso a todos,
Vereador Adroaldo De Carli; 770/120/07, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental,
que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando, a Associação
Comercial e Industrial de Carazinho - ACIC , na pessoa do Senhor Presidente Sidnei Olavo Meyer,
pelo projeto desenvolvido junto ao Centro de Tratamento para Dependentes Químicos (CETRAT),
assumindo o restante da reforma do prédio para iniciar os trabalhos no novo espaço, ainda no
primeiro semestre do corrente ano. O CETRAT atua na recuperação de viciados em drogas e outras
substâncias químicas e também irá trabalhar com a família. Com isso não será mais necessária a
busca de tratamento especializado fora de Carazinho. Desejamos a diretoria da ACIC sucesso a
todos, Vereador Adroaldo De Carli; 771/121/07, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de
ouvido o Plenário, seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho à Equipe
Campeã do Campeonato de Bola Sete Força Livre do Clube Comercial de Carazinho, OS
BARTIRA/NOVA SCHIN, na pessoa de seus atletas Adriano Weber, André Luis Boeni, Antônio
Amauri Borba, Antônio Bagatini, Carlos Renato Miguel, Douglas Senna, Felipe Graeff, Felipe
Kochemborger, Gilvano Jarré, João Barroso, Juarez Salles de Oliveira, Juliano Weber, Paulo Souza,
Rudi Irineu Unrein, Tiago Folle e Tiago Jarré, bem como aos representantes da equipe vice-campeã,
LATINHAS CLUB. Destacamos a importância da realização destes campeonatos de futebol também
dentro dos clubes sociais de nosso município, pois com isso além de proporcionar lazer aos seus
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associados incentiva a realização de uma competição saudável estimulando a prática do esporte
entre jovens e adultos, Vereador Felipe Sálvia; Presidente Vereador Vilson Paese; faremos um
intervalo senhores vereadores de 5 a 10 minutos, cinco minutinhos, e voltaremos, questão de ordem
Vereador Jaime Fragoso; Vereador Jaime Fragoso; em reunião anterior com os colegas e achamos
e estamos pedindo que seja suprimido o grande expediente e que sejam votados também em bloco
indicações, requerimentos, moções e projetos; Presidente Vereador Vilson Paese; conforme
requerimento verbal do Vereador Jaime Fragoso bancada do PSDB, solicito a bancada do PDT se
está de acordo, o líder não esta presente, vice-lider? Bancada do PMDB, vereador Déio? Vereador
Josélio Guerra; de acordo, senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; bancada do
PSDB? Com relação ao intervalo regimental, OK? Não tem intervalo então, foi solicitado o intervalo
de 5 minutos, OK, então antes do intervalo, quero falar aos senhores vereadores que não vais ser
transmitido hoje à noite o grande expediente, se nós faremos o grande expediente, mas foi suprimido
o grande expediente, por quê? Porque a agência que faz intermediação câmara e os meios de
comunicação, a licitação que ocorreu por três vezes, não houve um numero suficiente para que as
licitações fossem abertas, com isso nós pedimos um parecer ao tribunal, aproveitamos a
oportunidade que estavam as duas auditoras do tribunal para que liberassem a câmara de
vereadores, porque três licitações, não ocorreu, nós podemos voltar a fazer com a Quatro então, e a
partir então, do inicio de maio, será transmitida todas as reuniões o grande expediente pela rádio
Gazeta conforme contrato anterior, nós iremos fazer um novo contrato então, a câmara não esta
pagando nada pra rádio Gazeta nesse mês de maio porque não há contrato vigente, e aproveitamos
pra cumprimentar o Gilmar da rádio Gazeta aqui presente, então estamos no intervalo por 5 minutos.
Solicito aos senhores vereadores que tomem os seus lugares para que nós possamos reiniciar a
reunião na noite de hoje, Secretário Vereador Paulo Silva para a leitura do nº e autor do
requerimento; Secretário Vereador Paulo Silva; requerimentos para votação em bloco, senhores
vereadores; Vereador Jaime Fragoso; questão de ordem, senhor presidente; Presidente Vereador
Vilson Paese: questão de ordem Vereador Jaime Fragoso; Vereador Jaime Fragoso; é só pra
incluir um requerimento verbal que o próximo dia 1º vai ser feriado, 1º de maio, e vai cair numa terçafeira, então na segunda-feira dia 30 eu faria um requerimento verbal para que seja votado que a
nossa sessão seria na quarta-feira; Presidente Vereador Vilson Paese; em vez do dia 1º, dia 03?
Vereador Jaime Fragoso; exato; Presidente Vereador Vilson Paese; dia 1º é o feriado terça-feira,
então na quarta-feira dia 03, senhores vereadores, há um requerimento verbal do Vereador Jaime
Fragoso bancada do PSDB, eu gostaria, questão de ordem Vereador Cláudio Santos; Vereador
Cláudio Santos; é só uma emenda, se o Vereador Jaime Fragoso me permite, nós conversávamos
antes sobre isso, e conversei também com os demais vereadores, em vez da quarta-feira dia 03/05, a
quarta-feira que antecede o dia 01/05, é só uma emenda verbal ao requerimento do Vereador Jaime
Fragoso se assim o permitir; Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Jaime Fragoso concorda
com a emenda? Vereador Jaime Fragoso; concordo; Presidente Vereador Vilson Paese; eu
pergunto senhores vereadores, pergunto a todos os vereadores, gostaria de ouvir de todos se
concordam com a mudança? Antonio Azir, concorda? Por gentileza vereador; Vereador Antonio
Azir; sim; Presidente Vereador Vilson Paese; Cláudio Santos já é o requerimento, Jaime também,
João Mafalda? Vereador João Mafalda; sim; Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Luiz
Leite; Vereador Luiz Leite; eu não estava no plenário, senhor presidente; Presidente Vereador
Vilson Paese; eu faço questão de colocar a vossa excelência a par, houve um requerimento de dois
vereadores para que a reunião do dia 01/05 por motivo de feriado no dia 02/05, seja antecipada para
quarta-feira, eu gostaria de saber o dia de quarta-feira, o feriado é na terça-feira e daí a reunião seria
na segunda-feira, por motivo do feriado, como alguns vereadores viajam, aproveitando...ou pra
antecipar, quarta-feira, qual é o dia de quarta-feira? Para o dia 25/04; continua então, por isso que é
muito importante a discussão, questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; eu
gostaria, senhor presidente, que o senhor deixasse esse assunto para depois, depois dá um intervalo

7

e nós resolvemos lá fora; Presidente Vereador Vilson Paese; até porque houve dois requerimentos
aqui e eu botei a votação, Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; não a gente faz uma
reunião, que suspendesse esses requerimentos, é minha proposição, suspendesse os requerimentos
dos dois e depois a posteriori nós conversássemos os vereador para achar um meio termo, pra fazer
essa reunião depois; Presidente Vereador Vilson Paese; vossa excelência quer que seja feita uma
reunião após o término dessa reunião ordinária? Vereador Felipe Sálvia; meu requerimento é que se
suspenda os dois requerimentos verbais do Cláudio e do Jaime, para que depois nós em conjunto,
todos os vereadores, nós decida o dia, não agora, antes de terminar a reunião; Presidente Vereador
Vilson Paese; antes de terminar a reunião ordinária? Vereador Felipe Sálvia; é; Presidente
Vereador Vilson Paese; pergunto aos autores dos requerimentos se estão de acordo? De acordo,
continua então, Secretário Vereador Paulo Silva, para a leitura do nome e nº dos requerimentos;
Secretário Vereador Paulo Silva; requerimento do Vereador Adroaldo De Carli bancada do PMDB
de nº 2, com referencia aos horários da empresa de coletivos urbanos com a UPF; do Vereador
Adroaldo De Carli, bancada do PMDB, nº 3, ao diretor do campus Carazinho, viabilizar segurança no
campus; do Vereador Felipe Sálvia, com referência à barbárie que aconteceu no ultimo final de
semana pedindo ciência para que o salário mínimo e a previdência sejam superiores desvinculados
ao salário mínimo; do Vereador Vilson Paese , bancada do PDT, sobre projeto de arborizações, do
mesmo teor do Vereador Vilson Paese, para que seja encaminhado a assembléia legislativa o mesmo
teor sobre adotar a questão da arborização às margens dos rios, lagos e nascentes diversos;
Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em discussão a urgência dos requerimentos, não
havendo vereador que queira discutir a urgência, coloco em votação, vereadores favoráveis
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovada a urgência de todos os
requerimentos por unanimidade, está em discussão os requerimentos com as urgências já
aprovadas, para discussão dos requerimentos Vereador Paulo Silva, bancada do PTB; Vereador
Paulo Silva; senhor presidente, senhores vereadores, com a permissão do Felipe Sálvia com
referência a esse requerimento, nós e demais pessoas aqui presentes, nós não poderíamos é claro,
deixar de se manifestar, quando nesse final de semana, uma operação da policia federal, tentando
fazer uma varredura, lamentavelmente, quando eu digo lamentavelmente, realmente pessoas que
estão à ponta da própria justiça, cometem tais atos dessa natureza, como bem colocou o Vereador
Felipe Sálvia, é inadmissível, se nós ainda confiamos na justiça, a partir de então que separe os bons
dos maus, e isso realmente é aterrorizante, quando temos um país com tantas carências, o
aposentado na fila lutando para buscar o seu direito adquirido depois de 35 anos trabalhado,
recebendo um misero salário, quando há bem poucos dias atrás a maior barbaridade aconteceu na
assembléia, quando na câmara federal acabaram aprovando os seus próprios salários, na questão de
aposentadoria integral isso realmente nos revolta e nos deixa triste, isso é lamentável, eu acho que
nesse requerimento eu pediria até, com a permissão do autor, que todos nós assinássemos, é claro,
dando um sinal de tristeza, de repudio, porque isso é lamentável, é lamentável, aqueles que julgam
os atos do povo brasileiro, aquele s que julgam, talvez, um deslize que qualquer um de nós esta
sujeito a qualquer momento, vamos confiar em quem? E aquela velha pergunta que nós sempre
fizemos, quem fiscalizam eles? Quem fiscalizam eles? Colocando em dúvida todas as questões,
desde o maior espetáculo da terra que é o carnaval, até os caça níqueis, desde os caça níqueis até o
seu salário mínimo, a sua aposentadoria, até onde nós vamos, há bem poucos dias atrás em defesa,
saindo as ruas, da tal emenda três, eu passo a acreditar que o descrétido hoje não está no povo
brasileiro, está naqueles que fazem executar, que fazem cumprir a lei, isso é lamentável, e sem
defesa prévia tenho certeza, o maior sofredor somos nós, nós que pagamos impostos, nós que
buscamos nosso direitos adquiridos e que lamentavelmente sofremos, é tão bem verdade que muitas
vezes, presidente Paese, um cidadão pra buscar o seu direito, uma cirurgia através da fila do SUS,
tem que sair aí fazendo rifa, tem que sair aí mendigando, quando o direito é de todos e na nossa
constituição, está escrito no seu artigo, o direito da saúde é o dever...e quem realmente assim o faz,
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as leis para serem cumpridas, e nós não temos, parece que o direito de ir e vir está só numa
contramão, esta andando na contramão, só tem uma via, é lamentável, aqui fica o nosso repudio;
Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão os requerimentos, para discussão
Vereador Adroaldo De Carli, bancada do PMDB; Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente,
senhores vereadores, colegas, demais...a imprensa, o Gilmar, o Tio Pisca aqui presente, demais
pessoas assistindo a nossa reunião, meus amigos do partido do PMDB, vejo muitos aqui, o que nos
dá uma grata satisfação, ver os companheiros do nosso partido prestigiando a atuação dos seus
correligionários vereadores como também de toda a câmara de vereadores, nós, até pedimos
permissão,senhor presidente, pra nós não retornarmos a tribuna, falarmos também das nossas
moções pra que a gente consiga compactar melhor o espaço aqui, e falando inicialmente dos
requerimentos, nós hoje apresentamos dois requerimentos que são: um à empresa Glória, que alias
muitas solicitações se vê nessa casa aqui, essa concessionária a empresa Glória de transportes
coletivos urbanos da nossa cidade, e já foi até motivo de polêmica na questão da sua concessão,
então eu acho que é importante que a empresa Glória se sensibilize com os vereadores que nós
fizemos essas solicitações, não por agrado pra nós, mas assim pra comunidade que solicita, assim
como me foi solicitado e aos demais colegas também foram em outras ocasiões, para que a empresa
viabilize uma melhora nos horários de ônibus em alguns locais que é realmente uma necessidade da
nossa comunidade aqui de Carazinho, então nós fizemos a solicitação para que viabilize o retorno as
18:50 horas dos coletivos de nossa cidade, no bairro Sommer para a UPF, porque é uma solicitação
dos moradores então é importante que a empresa Glória realmente seja sensível a essas solicitações
em conversas informais, inclusive com os dirigentes dessa empresa, avaliar com bastante dedicação
as solicitações dos vereadores que representam na legitimidade a nossa comunidade, também
queremos falar de uma moção aliás, uma moção, mas seriam duas na verdade, ao nosso exdeputado federal, eu digo nosso porque é daqui de Carazinho, o sr. Oswaldo Biolchi, porque nós
estivemos semana passada em duas inaugurações no caso primeiro a inauguração do Posto de
Saúde no bairro Outro Preto, que foi entregue a comunidade no dia 10/04, e também no dia 12/04 o
Centro Comunitário de Lazer da 3ª idade que ocorreu dia 12/04, e nesse particular, essas suas obras,
o deputado federal Oswaldo Biolchi esteve presente, com verbas, com emenda parlamentar dele
como deputado, com R$ 80.000,00 verba destinada para o centro, o novo posto de saúde do Bairro
Ouro Preto, correspondendo assim a maioria da totalidade dependida nessa obra de recursos
financeiros, então é importante nós também valorizarmos o trabalho e empenho do nosso deputado,
na época então, que se preocupa também com as questões de Carazinho, como também do centro
de lazer da 3ª idade, obra essa maravilhosa, interessante e necessária, que essas pessoas da 3ª
idade tenham um local apropriado para as suas reuniões, seu espaço para lazer também que ocorreu
dia 12 com R$ 100.000,00, então é um exemplo, senhor presidente, senhores vereadores, do
empenho do deputado Oswaldo Biolchi também nas questões comunitárias, isso é um exemplo, de
várias obras que não são muitas vezes divulgadas, as emendas que o deputado se empenhou pra
trazer pra Carazinho, evidentemente o deputado não fez um trabalho só pra Carazinho, mas para
toda a região, o Deputado já colaborou com mais de um milhão de reais pro hospital comunitário de
Carazinho, em vários anos aí que enviou recursos pra compra de equipamentos e outros similares,
como também essas duas obras e por isso que é importante nós fazermos uma moção e
reconhecermos o trabalho do agora então, suplente de deputado federal Osvaldo Biolchi, também
apresentamos outras moções, mas também falar um pouquinho das indicações, que nós vimos aí à
imprensa colocar de uma maneira até meio sem graça, de quando o secretário Bonaldi esteve aqui
nesta casa, trocando informações, colhendo informações, e também fazendo um pequeno relatório de
seu trabalho desempenhado na secretaria onde muitos vereadores em vez de criticar, elogiaram a
atitude do secretário, e eu particularmente até elogiei algumas atitudes que nós fizemos várias
indicações e muitas delas foram atendidas, então a gente também tem que aqui reconhecer o
trabalho da secretaria, que não tem muitos recursos, a gente sabe disso, não tem muito equipamento,
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a gente sabe disso também, então nós queremos aqui, não é também, usar a baixaria de só criticar, a
gente também tem que reconhecer, apesar das suas condições que realiza algum trabalho, e
evidentemente trem muito pra fazer, e isso ninguém quer negar, então acredito que a imprensa
colocou mal nesse especial aí, porque eu acho que não é papel também do vereador só olhar as
coisas ruins e também o tempo que nós tínhamos aí de criticarmos e também de elogiarmos, enfim,
discutir com o secretário as condições que ele realizou as suas obras, então nós temos aí já há algum
tempo eu tenho desenvolvido indicações, e até eu faço questão de mostrar a todos, com fotografias já
na própria indicação em anexo, para melhor visualização da secretaria para que realmente identifique
com maior propriedade o que realmente nós estamos solicitando, e nós vimos aí que alguns locais do
centro estão bonitos, pintado, bem ajeitado, mas nos bairros realmente deixa a desejar, e a gente
sabe que Carazinho não é tão pequeno assim, então nós aqui também, novamente estamos
solicitando, temos a certeza que algumas indicações, não todas evidentemente que são várias serão
contempladas pela secretaria e em especial nos realizamos aqui no bairro Vila Rica, bairro Sommer,
também solicitamos no centro da cidade, veja bem nós temos aqui nos canteiros centrais nós
precisamos fazer urgentemente uma poda geral nessas árvores que estão atrapalhando o transito e
principalmente o pedestre, nossa preocupação inclusive é com o pedestre que vai fazer a travessia e
muitas vezes essas arvores, tem arbustos enormes, poderão atrapalhar a visibilidade e ocasionar um
acidente até de grande proporções em nossa comunidade e especialmente o pedestre, então gente
quer dizer que nós, evidentemente reconhecemos o trabalho da secretaria, e também sabemos que
tem muito pra fazer, nós vamos continuar com nossas indicações, fazendo justamente o anexo com
as fotografias, porque quando nós visitamos os bairros nós nos deparamos às vezes com situações
que não é tanto a questão financeira, é a questão da ação, da mão de obra de realizar alguns
trabalhos como principalmente podas de ruas, alguns buracos que facilmente poderão ser arrumados
sem dispor de muitos valores, então seria isso senhor presidente, senhores vereadores, nosso muito
obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão os requerimentos, solicito
então ao Vereador Felipe Sálvia vice-presidente dessa casa para que assuma os trabalhos da mesa
para que nós possamos discutir os requerimentos; Vereador Felipe Sálvia; com a palavra vereador
Paese, bancada do PDT; Vereador Vilson Paese; senhor presidente, senhores vereadores, a nossa
saudação também ao Tio Pisca que não saudamos antes, o Silveira nosso amigo presente sempre
nessa casa; nosso amigo Capiva; ao Jorge nosso irmão, nosso amigo; Leonardo Simonnato, prazer
te ver nessa casa também, senhor presidente, amigos aqui presente, nós entramos com dois
requerimentos, um para todas as lideranças do estado e outro para o departamento, para o diretor do
meio ambiente de Carazinho, Claudir Cardoso, o efeito estufa hoje no mundo é assustador o
aquecimento, o derretimento das geleiras, a subida da água dos oceanos, e na realidade nós
estamos ouvindo e nada estamos fazendo, e nos meus requerimentos que eu fiz, que eu formulei, eu
coloco aí para que você só combate o efeito estufa com plantios de arvores, além do controle natural
de nós sermos sensíveis à situação que ai se encontra hoje todos os continentes, se nós nada
fizermos, é natural que a tendência é desastrosa e nós estamos ai hoje e eu volto sempre a falar no
nosso grande patrimônio dessa cidade que é o parque da cidade, João Xavier da Cruz, nós temos
uma área para lazer enorme, e só foi tirado arvore de lá nos últimos anos, e não houve plantio, temos
com urgência, senhores vereadores, e eu acho que essa casa tem que dar exemplo, temos que com
urgência começar a colocar lá em pratica um horto florestal, um viveiro de mudas, para que nós
possamos dar de graça aos proprietários de terra onde tem nascentes de água, as ribeirinhas do rio
da Glória, do rio da Várzea e todas as nascentes, plantarmos arvores, para que amanhã, e essa é a
realidade, nós não vamos deixar o mundo mais ruim daquele que nós recebemos, então realmente é
um assunto muito importante e eu acho que Carazinho, não pra nós sairmos na frente, mas vamos
dar exemplo, e vamos exigir das autoridades que se faça alguma coisa, porque nós olharmos,
estamos aí e quem entende está a indicar que a situação é terrível, olha o aquecimento, olha já como
está o calor, e a tendência é aumentar, então nós temos que fazer alguma coisa, para deixarmos o
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mundo, se não for melhor, mas igual àquele que nós recebemos, se nós olharmos em todos os
sentidos, segurança, saúde, educação, nós lamentamos, as coisas não correm bem, e agora o
aquecimento nos assusta dessa forma, tem que mudar, com relação ao requerimento que o Felipe
Sálvia fez, e com relação ao assunto que o secretário abordou, o Paulo Silva aqui, nós temos que
acreditar que amanhã será melhor, mas o que tão nos mostrando, a gente não pode, por mais
otimista que tu seja tu não pode acreditar, as pessoas que detêm o poder, de desembargador pra
cima, preso, algemado, milhões e milhões de carros importados, o relogiozinho lá de R$ 40.000,00,
coisa que eu nem conheço o que é isso, e o povo pagando a conta, e uma criança pra fazer uma
cirurgia do coração, oito anos esperando no hospital em Florianópolis, e nós estamos olhando isso
tudo e nada estamos fazendo, será que nós somos tão incompetentes a esse ponto que nós não
vamos encontrar uma solução, eu acho senhores vereadores, realmente que o momento é triste,
você aborda e o Luiz Leite também colocou no requerimento do dia o coeficiente para o pagamento
das aposentadorias e pensões do INSS, coeficiente esse que criaram a posteriori, porque no começo
quando as pessoas de aposentavam, a aposentadoria era em salário mínimo, hoje não é mais, é em
salário referencia, então pra tirar o que é teu é muito fácil, pra te dar o que tu tem direito é muito
difícil, realmente as coisas tão difíceis, eu acho que nós temos muito que trabalhar, era isso senhor
presidente, senhores vereadores nosso boa noite; Vereador Felipe Sálvia; devolvo os trabalhos ao
presidente Paese; Presidente Vereador Vilson Paese; está em discussão os requerimentos com a
palavra o Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, colegas
vereadores, colegas da imprensa, pessoas que já foram nominadas anteriormente, só pra fazer
referencia ao requerimento do Vereador Adroaldo De Carli, a empresa Glória, não somente o seu,
mas eu tenho certeza que outros vereadores já entraram com requerimentos e como vossa
excelência diz não são de interesse do vereador, mas de interesse das comunidades que procuram
os vereadores pra que possam intervir junto à empresa e eu acho que essa empresa deve, deve
muito a câmara de vereadores, deve muito a essa comunidade, deve muito principalmente a essas
pessoas que pedem pra que se invertam horários, que se criem horários, para que se aumente o
itinerário, semana passada vereador Déio, teve um cidadão que me procurou dizendo que havia
procurado vossa excelência e que o senhor teria ido até a empresa pra tentar ampliar a linha de
ônibus até a Nova Ouro Preto, questão de duas ou três quadras e não obteve resultado positivo, eu
acredito que isso seja verdade, vossa excelência confirma, porque não é só um ou dois vereadores
que tentam, mas vereadores como vosso caso, tem a palavra se quiser; Presidente Vereador Vilson
Paese; com a parte vereador Déio, bancada do PMDB; Vereador Josélio Guerra; vereador, foi feito
um requerimento, o presidente do bairro juntamente com os moradores, estiveram me procurando,
solicitando então que ampliassem a rota ali naquela localização que é Nova Ouro Preto, com abaixo
assinado, com mais de 300 assinaturas, estive reunido lá junto com o Deolindo, ele veio, inclusive a
gente acompanhou os moradores, estivemos solicitando então a empresa juntamente com esse
abaixo assinado de todos os moradores, a empresa está fazendo uma analise técnica na verdade,
vejo que isso é até inadmissível da empresa, tem que ver a necessidade dos moradores, nós
colocamos na verdade pra empresa, inclusive sugestões que não precisaria colocar até nova linha de
ônibus, mas que aproveitasse melhor esta mesma linha de ônibus naquela localidade, mas a
empresa está trabalhando vereador, esse vereador esta trabalhando em cima da empresa, cobrando
da empresa Glória, para que se tome um resultado o mais cedo possível, e esse vereador acredita
que vai ser solucionado esse trabalho, estamos aguardando a empresa, se não houver um retorno da
empresa esse vereador vai cobrar, pode ter certeza que vai cobra, tenho certeza que vai ser
solucionado o problema; Vereador Cláudio Santos; certamente Vereador Déio, só coloquei porque
alguns vereadores não tem conhecimento, mas quase todos os vereadores tentam de alguma forma
ajudar a comunidade e às vezes não tem respaldo da empresa Glória, quando o Vereador Adroaldo
De Carli fala da Sommer vereador, nós levamos mais de uma ano para fazer com que a empresa
Glória nos horário das 10:30 horas, sai da UPF passa pela Sommer, viesse a passar pelo meio do
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bairro, porque ele descia na Av, Pátria, e tem muitos moradores no bairro Sommer que residem no
meio do bairro, e tinham que descer da avenida Pátria até as suas localidades, bem mais distante do
que agora, mas depois de mais de uma ano de solicitação se conseguiu para os moradores, esse
intento para os moradores, e eu não vou usar a palavra indignado, mas eu já fiz senhor presidente,
mas de quatro ou cinco requerimentos para a empresa Glória a titulo de sugestão, para que eles
tivessem fixados nas paradas de ônibus, ou até mesmo fosse entregue pelas mãos dos cobradores
os horários e itinerários dos ônibus, porque as pessoas vão para as paradas de ônibus e muitas
vezes não sabem que hora passa o ônibus que vai para determinado local, não sabe o horário que
passa para lugar nenhum durante o dia, as pessoas sabem, e o que eu fico sentido, fico triste, é que
nem se quer uma resposta do diretor da empresa nós recebemos, e não é pra nós, é pra
comunidade, a gente sabe, às vezes nós também pegamos um ônibus, queremos um determinado
local e a gente fica esperando porque não sabe, não tem noção nenhuma do horário que faz a linha
que a gente quer e muito menos os outro moradores que procuram outros bairros também, eu acho
que de repente até por respeito a essa casa, poderia quem sabe, a empresa nos dar alguma
informação referente a isso, eu acho que seria tão fácil os cobradores entregarem panfletos aos
usuários e que ali contivesse os horários e o local do itinerário do ônibus, o vereador Déio; Vereador
Josélio Guerra; um à parte vereador, desculpa vereador um segundo a parte, eu sugiro vereador, na
verdade, então que nós aí, os vereadores aí, fizéssemos um requerimento para que a própria
empresa venha até essa casa para nós discutirmos esses problemas na cidade que não são apenas
esses, são vários outros, esse vereador também fez vários requerimentos para a empresa Glória e eu
acho que é bem cabível que a empresa Glória venha a essa casa nos prestar esses esclarecimentos
e justificar o porque não está fazendo então; Vereador Cláudio Santos; nós nos juntamos a vossa
sugestão e tenho certeza que os demais vereadores também, porque o que se faz aqui é de interesse
público, interesse da comunidade, essa que eu acho que é a função do legislador, só pra finalizar
senhor presidente, pra dizer que é com tristeza, por um lado, que se vê a prisão de todo esse
pessoal, mas por outro lado é com satisfação, acredito que nunca tenha se prendido tanto colarinho
branco no país e muitos outros escondidos ainda mas acredito de que cada prisão que acontece a
gente até se espante pelos valores, pelos bens. Pelas pessoas que fazem parte, mas acho que nunca
se prendeu tanto, principalmente esses que desviam tanto da comunidade que tem necessidade e
esperamos de que também possa, senhor presidente, e não aconteça o que aconteceu, e
principalmente no ano passado no que diz respeito aos nossos colegas, vamos dizer assim, políticos,
porem de outra esfera, como no caso da câmara federal onde muitos deputados pelo próprio plenário
foram absolvidos, quando notadamente e publicamente admitiam ter participado de inúmeras
situações envolvendo um número grande de dinheiro e infelizmente o próprio plenário acabou
absolvendo, isso também nós tínhamos que cobrar e principalmente que seja colocado em prática à
questão do voto aberto para a gente saber qual é o deputado que absolve e qual é o deputado que
condena, seriam essas as minhas colocações senhor presidente; Presidente Vereador Vilson
Paese; continua em discussão os requerimentos, para discutir Vereador Felipe Sálvia, bancada do
PDT; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que assistem a
reunião na casa do povo na noite de hoje em especial a imprensa, tio Pisca da Rádio Comunitária,
Gilmar Machado da Rádio Gazeta, a semana passada, os senhores vereadores devem recordar, que
eu aqui não fiz denuncia, eu disse que tinham os postos da nossa policia, tinha antigamente na frente
da rodoviária, arrancaram o posto dali, não tem mais, do lado da UPF tem um posto policial que não
funciona, e eu disse que tinha um brigadiano morando lá e tem mesmo, o que me surpreendeu,
senhores vereadores foi que nós estávamos eu e o Déio em Porto Alegre, em serviço, e me contaram
que tinha no ar o Tenente Coronel Dal Bosco falando sobre segurança, e eu entrei no ar, lá de Porto
Alegre, na rádio Diário da manhã, e ele me disse que e político nenhum tem que ensinar ele com
trinta anos de brigada militar a fazer segurança, nem eu quero ensinar e nem posso ensinar uma
pessoa de trinta anos, mas eu como vereador, como político eu tenho que acatar o que os meus
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eleitores, porque eles reclamam pra mim, os meus eleitores reclamam, porque está fechado o posto,
construíram com o dinheiro da comunidade, porque fechou, aí ele me dizia que o prédio, o prédio não
faz nada, eu acredito que não faça nada, mas quando foi pra construí e eu me recordo, foi pedido o
dinheiro da comunidade, foi pedido ajuda, e a comunidade ajudou a construir e hoje não presta mais,
não serve mais, nós temos aquele posto da Borgueti funcionando de forma precária, que as duas
entradas da cidade, a rodoviária e na Borgueti, onde tem os soldados vovôs ali, aqueles escolar que
cuidam, então a gente tem que dizer, nós somos eleitos pra isso, ouvi os reclames da comunidade e
fala, e fala, e o que a comunidade nos dá é isso aqui, é o microfone pra tu abri a boca e reclamar, e
ninguém vai me impedir, ninguém, de eu falar, as coisas que eu quero dizer e que eu acho que tá
errado, discutiram o meu requerimento na noite de hoje, o Vereador Paulo Silva, o Vereador Vilson
Paese, e a gente vê que os aposentados desde 95 estão sofrendo na pele quase 80% de perdas
salariais, e eu vejo seu Silveira, que agora os aposentados que ganham mais de um mínimo,
ganharam 3.30 % de aumento, quem ganha um mínimo 8.57%, e com isso o seguinte, vem o
aposentado sofrendo, vem sofrendo, e quando chega à época de campanha vem os deputados aqui,
passam por aqui pela região, mentem, e prometem aos aposentados que vão melhorar, e a gente não
vê ninguém falar lá em cima, e o aposentado vem sofrendo quase 80% de perdas, desde 95, agora
tem uma lei de um deputado, a lei 058/2003, que diz que vai unificar, tomara Deus que passe essa
lei, porque não é justo, o aposentado nosso sofrer tanto, hoje se aposenta com oito mínimos,
ninguém se aposenta com 10, porque tem o valor de referência, o Paese falou, é salário referência,
se aposenta com oito, passa, meu pai, quase 10 anos tá aposentado, já tá recebendo quatro, se
aposentou com quase oito, daqui um tempo vai tá com um mínimo só, vai defasando, ele não
acompanha a inflação, e isso só judia do aposentado quando mais ele precisa do seu salário, quando
ele fica doente e tem que comprar remédio, precisa, pessoa idosa gasta mais com medicamentos,
eles sofrem, por causa disso eu to mandando oficio pra todos os lideres de bancada no Senado e no
Congresso, até pro Lula eu estou mandando oficio, não vai adiantar, não adianta, mas eu tenho que
fazer, é o meu papel de fazer os reclames, isso que a gente tem que fazer, o político, o vereador tem
que fazer isso, enviar oficio, pode ser que uma hora eles se flagrem e mexam no salário de um jeito
legal, também senhor presidente, eu gostaria, para não voltar, a exemplo do Vereador Adroaldo De
Carli, pra não voltar nessa tribuna novamente, de falar sobre indicação que eu entrei essa noite, que
é sobre, o senhor falou em plantar arvores, aqui eu quero falar em nós derrubar umas árvores, pra
ver como a política é dinâmica, na BR 386, aqui nas proximidades do motel, indo pra frente, pra frente
do RH-Riss, tem no domínio da estrada tem pinus, mas são centenas aqui pra frente, perto do
pedágio, indo pra frente tem eucalipto, isso tá na área de domínio do DAER, do estado, eu estou
pedindo pro seu prefeito entre em contato com o governo do estado, com os órgãos competentes, e a
exemplo de uns anos atrás, quando Passo Fundo veio aqui, o DAER veio aqui na frente do trevo da
Borgueti, à esquerda ali, arrancaram não sei quantos, centenas de eucaliptos e levaram para Passo
Fundo, antes que venham de novo o pessoal de Passo Fundo arrancar aqui, eu to pedindo para o
senhor prefeito que entre em contato com o governo do estado, que nós pra cortar essas árvores,
esses pinus pra fazer casa pros pobres, aí da pra fazer tábua, pra fazer caibro, porque já são vários
anos de governo e eu não vi casa ainda, construída por esse governo, eu vi a COHEVE, do
Ronaldinho, fazer casa e ganhar os terrenos do município, o que eu quero com isso, eu sei que o
município tem dificuldade de dinheiro, mas arranca, porque isso aí quando eu fui diretor da eletrocar,
senhor presidente, eu via cair essas árvores na estrada, ou balançar, passam redes de alta tensão no
meio, e cair chave, cair disjuntor, queimar transformador, com isso o que eu quero com isso, vamos
derrubar isso e dá bastante casa porque são, eu acho que dá milhares de árvores que tem aí, nós
indo aí até o final da cidade de Carazinho, pela estrada 386, na 285 também tem bastante eucalipto,
era isso senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, não
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação então, todos os requerimentos com as
urgências já aprovadas, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se
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manifestem, aprovado por unanimidade, permita senhores vereadores que antes de nós lermos o nº e
o nome das moções, Vereador Felipe Sálvia se vocês me dão uma permissão, que o presidente não
pode pedir um à parte nem nada, mas dizer que nos pinus é renovável, é renovável, isso pode ser
derrubado, e pode fazer o desbaste, não precisa tirar todos, e pode fazer o plantio de novo, é porque
quem tira tem que plantar, e o que é renovável não é problema, e com relação também à empresa
Glória, eu quero concordar com os dois vereadores, o Cláudio Santos e o Vereador Adroaldo De
Carli, eu acho que não tem vereador aqui que não tenha feito requerimento pra empresa, solicitando
que ampliasse algumas linhas, que estendesse mais horários, mas a gente tem tido alguma
dificuldade lá com o Deolindo, acho que cabe mesmo a essa casa, que nós vamos pensar, Déio e
Felipe, Luiz, Adroaldo, Azir, Jaime, Mafalda e Cláudio Santos, e o meu secretário aqui, de nós
convidarmos o proprietário Deolindo pra vir conversar conosco, até pra ver porque o povo nos cobra
muito, melhorias e mais linhas, e se você notar também os que saem da rodoviária, chegam de
madrugada aí os motoristas, eles vão de moto, ou eles vão a pé ate a Borgueti, porque não tem
condições de pegar um táxi, R$ 30,00 até a Borgueti de madrugada, e não tem ônibus, então isso é
uma realidade e parabéns pelo requerimento de vocês, senhor secretário, para a leitura das moções,
nº e autor; Secretário Vereador Paulo Silva; moções Vereador Vilson Paese, cumprimentando ao
senhor João Domingos da Silva e do Vereador Adroaldo De Carli, PMDB, cumprimentando João
Domingos da Silva, de nº 1 e nº 9; Vereador Felipe Sálvia, nº 2; e do Vereador Adroaldo De Carli nº 6,
tendo o mesmo teor cumprimentado a nova diretoria do sindicato dos bancários de Carazinho; do
Vereador Felipe Sálvia bancada do PDT, de nº 3; Vereador Luiz Leite, bancada do PDT, que é
cumprimento a liga de combate ao câncer, senhora Suzanita Gibbon; vereador Déio, bancada do
PMDB, ao senhor José Walter Waltrich; e Vereador Adroaldo De Carli ao diretor da faculdade de
direito senhor José Carlos de Souza; Vereador Adroaldo De Carli à escola Estadual Ernesta Nunes, a
senhora diretora Janete Ross, ao senhor Osvaldo Biolchi, deputado federal na pessoa do Vereador
Adroaldo De Carli, os cumprimentos, e também Vereador Adroaldo De Carli cumprimentos a ACIC,
em nome do senhor presidente, Sidnei Olavo Meyer; Vereador Felipe Sálvia, ao campeonato Bola
sete que foi conquistado por Bartira/Nova Schin, Latinhas clube, cumprimentos da bancada do PDT;
Presidente Vereador Vilson Paese; senhores vereadores, os senhores conhecem o secretário
Paulo Silva, realmente a leitura é rápida, é diminuída, as entrelinhas ele não gosta de ler e tal, e só lê
o nome e o final, então o senhor secretário eu acho que tá cansado, hoje ele tá resumindo bastante,
até demais, coloco em discussão então as urgências das moções, não havendo vereador que queira
discutir as moções, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os
contrários que se manifestem, está em discussão todas as moções com todas as urgências já
aprovadas, como os vereadores disseram que já discutiram na hora dos requerimentos, certamente
não haverá mais nenhum vereador que queira discutir, coloco então em votação todas as moções,
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por
unanimidade todas as moções, senhor secretário, ler a ementa e o autor do projeto, pelo parecer da
comissão de justiça e da ordem econômica e social; Secretário Vereador Paulo Silva; para
encaminhamento, senhor presidente; apenas para esclarecimento através da comissão de controle
financeiro e orçamentário que será votado em separado, portanto, sendo o primeiro que é o relatório
de atividades 2006 da prefeitura de Carazinho, será em separado; parecer da comissão de controle
financeiro e orçamentário. Relatório das atividades 2006, prestação de contas do exercício anterior do
Executivo Municipal. Parecer: Após análise dos relatórios das atividades 2006 e prestação de contas
do exercício anterior da Administração do Executivo Municipal verificou-se com exatidão as atividades
desenvolvidas pelas secretarias do executivo municipal assim como relatórios e avaliação de metas
da LDO 2006 de todas as secretarias. A comissão conclui estar em conformidade com a legislação,
nos termos do inciso XIII, do Art. 53, da lei Orgânica do Município, em face ao exposto e solicita ao
plenário desta casa a aprovação deste parecer. Carazinho, 16 de abril de 2007. Vereador Adroaldo
De Carli, presidente e relator; Vereador Paulo Silva, secretário; Vereador Jaime Fragoso, membro. O
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teor da prestação de contas foi encaminhado ao senhor presidente, portanto a essa casa; Presidente
Vereador Vilson Paese; senhores vereadores, a comissão de controle financeiro e orçamentário
assinado pelo Adroaldo, pelo Paulo Silva e pelo Jaime recomenda o relatório das atividades, a
prestação de contas do exercício anterior do executivo para aprovação, eu coloco então, se algum
vereador queira discutir o parecer da comissão, não havendo vereador que queira discutir, coloco em
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado
o parecer da comissão de controle financeiro e orçamentário por unanimidade; senhor secretário,
para a leitura nº e autor do projeto; Secretário Vereador Paulo Silva; projetos de lei para apreciação
e votação em bloco: processo 480/050/07, nº 028/07, autor executivo municipal, ementa: cria 03
vagas do cargo de vigilante no quadro de pessoal efetivo do município; processo 481/051/07, nº
029/07, autor executivo municipal, ementa: define débitos e as obrigações consideradas de pequeno
valor; processo 482/052/07, nº 031/07, autor executivo municipal, ementa:dá nova redação aos
artigos 3º, 4º e 5º da lei municipal nº 5.722, de 29/08/2002, que cria o conselho municipal de
assistência social de Carazinho; processo 483/053/07, nº 032/07, autor executivo municipal, ementa:
altera os artigos 5º, 6°, 7º e 8º da lei municipal nº 6.277, de 18/10/2005, que institui a campanha
parceria premiada; o último projeto, senhores vereadores é do processo 665/070/07, nº 038/07, autor
executivo municipal, ementa: autoriza abertura de crédito especial no orçamento de 2007, no valor de
R$ 494.441,59. Parecer da comissão de justiça de todos os projetos: conforme parecer do IGAM, o
presente projeto de lei é constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Vereador Paulo
Silva, membro e relator; Vereador Felipe Sálvia, presidente; Vereador Adroaldo De Carli, secretário.
Parecer da comissão de ordem econômica e social de todos os projetos: o presente projeto de lei
encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia. Vereador Luiz Leite, presidente e relator; Vereador
Josélio Guerra, secretário; Vereador Antonio Azir, membro. Presidente Vereador Vilson Paese;
coloco em discussão o parecer da comissão de justiça e finanças de todos os projetos, que é pela
aprovação dos mesmos, a constitucionalidade dos mesmos, não havendo vereador que queira
discutir o parecer, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários
que se manifestem, aprovado o parecer de todos os projetos por unanimidade, coloco em discussão
o parecer da comissão de ordem econômica e social, que os projetos estão aptos a serem votados na
noite de hoje, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado o parecer da ordem econômica
e social de todos os projetos por unanimidade; está em discussão os projetos com os devidos
pareceres já aprovados, para discussão, não havendo vereador que queira discutir, coloco em
votação todos os projetos, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se
manifestem, está aprovado todos os projetos por unanimidade; queremos cumprimentar também a
presença do Iri Guerra aqui nesta casa, nosso boa noite, seja bem vindo, vereadores que
representaram essa casa na semana que passou, Vereador Adroaldo De Carli e Vereador Vilson
Paese na ACIC, quarta-feira no café da manhã com o palestrante Valdir Bütchen, e à tarde ele se fez
presente nessa casa, uma palestra com casa cheia, Vereador Jaime Fragoso participou da
inauguração da CELTI, centro de lazer da 3ª idade, no dia 12/04, mais algum vereador representou
essa casa? Vereador Paulo Silva; senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; questão
de ordem Vereador Paulo Silva; Vereador Paulo Silva; atendendo a solicitação do Vereador Felipe
Sálvia, gostaria que desse um intervalo de no mínimo dois ou 3 minutos pra poder retornar para
aprovação daquele requerimento; Presidente Vereador Vilson Paese; senhor secretário eu ia fazer
essa colocação, eu ia perguntar se nós íamos fazer, atendendo um pedido do Felipe, questão de
ordem Vereador Jaime Fragoso; Vereador Jaime Fragoso; só por questão de justiça, o Vereador
Antonio Azir também participou, representando no CELTI; Presidente Vereador Vilson Paese; então
no dia 12/04, também o Vereador Antonio Azir participou e representou essa casa, agradecemos por
vossas excelências representarem essa casa, nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus
declaro encerrada a presente reunião, questão de ordem, porque sempre que estamos encerrando
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tem alguma coisa, então eu vou me demorar um pouquinho e vou aguardar para ouvir todas as
questões de ordem dos vereadores, questão de ordem Vereador Adroaldo De Carli, bancada do
PMDB; Vereador Adroaldo De Carli; presidente, eu estava com o Vereador Cláudio Santos aqui
fazendo umas colocações a respeito dos projetos que entrou nessa casa hoje, então eu não pude
prestar atenção no andamento da reunião a ser antecipada, só essa questão, ficou pro dia 24?
Presidente Vereador Vilson Paese; não, na realidade, Vereador Adroaldo De Carli, Vereador Paulo
Silva por gentileza, ficou para nós discutirmos após o encerramento da reunião ordinária, certamente
no gabinete da presidência, ou onde os vereadores acharem melhor, até nesse plenário, para nós
discutirmos qual é a data melhor para fazermos a próxima reunião; Vereador Adroaldo De Carli;
obrigado presidente, só isso; Presidente Vereador Vilson Paese; não há mais nenhum vereador
que queira, Vereador Antonio Azir, qual é o consenso que essa presidência não tem conhecimento
ainda; Vereador Antonio Azir; questão de ordem senhor presidente; Presidente Vereador Vilson
Paese; questão de ordem Vereador Antonio Azir, bancada do PTB; Vereador Antonio Azir; senhor
presidente, me parece que há um consenso entre os vereadores e me parece que era isso que o
Vereador Adroaldo De Carli estava repassando a presidência, que é a data e o horário da reunião;
Presidente Vereador Vilson Paese; qual é a data e qual é o horário? Vereador Adroaldo De Carli;
dia 24 as 11:00 horas da manhã; Presidente Vereador Vilson Paese; dia 24, 11:00 horas da manhã,
não tem problema, então se não houver mais questão de ordem dos vereadores nós queremos
encerrar essa reunião, nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus declaro encerrada a
presente reunião e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada
dia 23/04/2007 as 19:15 horas, boa noite a todos.

Vereador Vilson Paese
Presidente

Vereador Paulo Silva
Secretário

