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Ata da Reunião Ordinária do dia 11 de junho de 2007......Ata 26 
 
Presidente Vereador Vilson Paese; Havendo quorum regimental e sob a proteção de Deus declaro 
abertos os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal do dia 11/06/2007. Convido 
o Vereador Cláudio Santos para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e convido a todos para que 
permaneçamos em pé. Coloco em apreciação a ata da reunião ordinária realizada no dia 04/06/2007, 
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 Vereador Adroaldo De Carli solicito a vossa excelência que faça a leitura da convocação 
do Vereador Marcos Soares; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; Câmara Municipal de 
Carazinho. Estado do Rio Grande do Sul. Carazinho, 11 de junho de 2007. Convocação dirigida ao 
Exmo. Sr. Marcos Soares suplente de vereador do PTB. Prezado senhor: Pelo presente, estamos 
convocando vossa senhoria para assumir na Câmara Municipal de vereadores, no dia 11/06/2007, 
tendo em vista o pedido de licença do Vereador Paulo Silva, por motivo de saúde, conforme dispõe 
regimento interno, art. 11, inciso II, alínea e, desta casa. Sem outro motivo, colhemos o ensejo para 
renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente. Vereador 
Vilson Paese. Presidente. Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao senhor secretário a leitura 
do expediente da presente reunião; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; expediente do dia 
11/06/2007: Of. 095/07 do executivo municipal, encaminha projeto de lei n° 069/07 o qual declara 
situação de emergência, autoriza a contratação emergencial de três viveiristas e abertura de credito 
suplementar no orçamento de 2007, no valor de R$ 11.330,22, para apreciação sob regime de 
urgência. Of. 096/07 do Executivo Municipal, comunica férias do prefeito de 11 a 18 de junho. Of. 
097/07 do Executivo Municipal, retira projeto de lei n° 043/07, o qual altera o artigo 5° da lei municipal 
n° 6.401/06, que consolida a legislação que institui o estacionamento rotativo pago, em vias publicas 
e outros locais de uso comum do povo, para reestudo. Of. 098/07 do Executivo Municipal, encaminha 
emenda modificativa ao projeto de lei complementar n° 002/07, o qual dá nova redação ao art. 109 da 
lei complementar n° 110 de 28/09/06, que aprova o código tributário do município de Carazinho. Of. 
099/07 do Executivo Municipal, encaminha  projeto de lei n° 070/07, o qual altera o anexo II da lei 
municipal n° 5.057/97 e revoga a lei municipal n° 6.228/05, para apreciação sob regime de urgência. 
Of. 127/07 do HCC em resposta ao OD 540/07. Of. 049/07 da Câmara Municipal de Cruz Alta, 
encaminha pedido de apoio  para a construção do trecho RST 481,  entre Novo Cabrais e 
Sobradinho. Of. 001/07 da Suinofest, convidando para o I Seminário A Força do Cooperativismo. 
Convite da  UACC, para solenidade de inauguração das novas instalações da radio comunitária. 
Convite da UPF para  o ciclo de palestras 2007. Convite da COVERSUL para o XVI Curso técnico a 
realizar-se de 20 a 22 de junho em Santana do livramento. Convite da GESTÂO, para a realização do 
curso A CPI municipal a realizar-se de 26 a 29 de junho em Imbituba SC. Convite da INLEGIS, para o 
curso Papel do legislativo a realizar-se de 27 a 29 de junho. Convite do IGAM, para o curso 
Consórcios lei n° 11.107 a realizar-se dias 26 e 27 de junho. Convite da INV, para a realização de 
vários cursos a realizar-se em diversas datas e locais. Convite da IBRAP, para a realização de vários 
cursos a realizar-se em diversas datas e locais. Convite da INAAN, para a realização de vários cursos 
a realizar-se em diversas datas e locais. Convite para o III seminário sul brasileiro de agricultura 
sustentável de 14 a 16 de junho em encantado. Era esse o expediente senhor presidente e senhores 
vereadores; Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao secretário que faça a leitura das 
indicações na noite de hoje; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; indicações: 1169/634/07, 
Solicita que seja efetuado o fechamento de um buraco localizado na rua Ernesto Alves, proximidades 
do Clube Caixeiral. Vereador Cláudio Santos; 1170/635/07, Solicita ao Executivo Municipal que revise 
o valor pago de insalubridade às Técnicas de Enfermagem, tanto dos PSFs e as concursadas que 
são técnicas e são consideradas. auxiliares. de 20 para 40%, pois o risco que correm é o mesmo das 
demais profissionais, Vereador Cláudio Santos; 1171/636/07, seja enviado oficio ao executivo 
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municipal que determine a secretaria de obras à realização das seguintes obras: Conserto do 
calçamento na Rua Charrua, Bairro Princesa, devido a grande quantidade de buracos existentes no 
local; Conserto do calçamento na Rua Tijuca, Bairro Princesa, devido a grande quantidade de 
buracos existentes no local; Conserto do calçamento na Rua XV de Novembro, Centro, devido a 
grande quantidade de buracos no local; Conserto do calçamento na Rua 20 de Setembro, Centro, 
devido a grande quantidade de buracos no local; Conserto do calçamento na Rua Minas Gerais, 
Bairro Oriental, pois se encontra praticamente intransitável devido aos inúmeros buracos existentes 
no local; Conserto do calçamento na Rua Mato Grosso, Bairro Oriental, devido aos inúmeros buracos 
desta via; Conserto do calçamento na Rua Ceará, Bairro Oriental, devido aos inúmeros buracos desta 
via; Limpeza e conserto das quatro bocas-de-lobo existentes na Rua Osvaldo Cruz, esquina com a 
Rua Minas Gerais, Bairro Oriental, pois as mesmas estão entupidas pelos entulhos e com a cobertura 
totalmente danificada, necessitando de reparos urgentes. Vereador Vilson Paese; 1172/637/07, 
Reiterando o pedido para que a Secretaria de Obras disponibilize mais lixeiras ao longo da Avenida 
Flores da Cunha, principalmente no trecho entre a Delegacia de Polícia e o Posto Cavol, Vereador 
Josélio Guerra; 1173/638/07, Para que a Secretaria de Obras realize, com urgência, limpeza da boca 
de lobo localizada na rua Silva Jardim esquina com Antonio Vargas. Vereador Josélio Guerra; 
1174/639/07, Para que a Secretaria de Obras realize, com urgência, limpeza da rua Humberto 
Lampert próximo ao número 439 no bairro Vila Rica. Vereador Josélio Guerra; 1175/640/07, 
Reiterando o pedido para que a Secretaria de Obras realize, com urgência, operação tapa buracos na 
rua Da Paz entre as ruas Mal. Deodoro e David Canabarro no Bairro Princesa. Vereador Josélio 
Guerra; 1176/641/07, Solicita ao Executivo Municipal, para que o mesmo determine um órgão para se 
responsabilizar pela fiscalização do artº 184 da Lei 03/85 do Código de Posturas. Vereador Cláudio 
Santos; 1177/642/07, Solicita que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine á 
Eletrocar que efetue a troca das lâmpadas queimadas no trevo de acesso ao Distrito Industrial. 
Vereador Cláudio Santos; 1178/643/07, Solicita ao Executivo Municipal, para que mesmo determine 
ao setor competente para que tape um buraco localizado em frente a Praça da Avenida Pátria. 
Vereador Cláudio Santos; 1179/644/07, Solicita ao Executivo Municipal, para que determine ao 
Departamento de Obras para que efetue com a mais brevidade possível uma operação tapa - 
buracos ao longo da Avenida Flores da Cunha. Vereador Cláudio Santos; 1180/645/07, Solicita a 
realização de melhorias no calçamento entre a esquina das ruas Rufino Leal e Barão de Antonina no 
bairro Sommer. Vereador Cláudio Santos; 1181/646/07, Solicita a realização de melhorias no 
calçamento entre a esquina das ruas Rufino Leal e Barão de Antonina no bairro Sommer. Vereador 
Luiz Leite; 1182/647/07, Reiterando solicitação para que determine ao setor competente que realize 
trabalhos de melhorias na rua General Cassal Martins Brum, no Bairro São Pedro. O vereador abaixo 
assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao 
Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente, a realização de trabalhos de 
melhorias na Rua General Cassal Martins Brum, no bairro São Pedro. A presente indicação justifica-
se em virtude de que esta é uma rua bastante movimentada, com trafego intenso de veículos, pois dá 
acesso a diversas empresas localizadas nas proximidades, necessitando então de reparos urgentes 
quanto a sua manutenção. Vamos continuar solicitando incessantemente tais melhorias, que vem 
sendo requeridas há um bom tempo, só neste ano já foram três indicações neste sentido e nada foi 
feito para melhorar as condições destas vias. Assim como ocorreu com a rua Diamantino Conte 
Tombini da UPF e a rua Pe. Luiz Guanella da Escola Pólo, quando foram necessárias inúmeras 
solicitações deste vereador até que fossem realizados os trabalhos, vamos também insistir quantas 
vezes forem necessárias para que as melhorias na Rua General Cassal Martins Brum sejam feitas 
com a maior brevidade possível. Vereador Felipe Sálvia; 1183/648/07, Solicitando ao Executivo para 
que determine ao setor competente melhorias nas ruas dos Bairros Vargas e Dileta, pois muitas delas 
encontram-se em péssimo estado de conservação. O vereador abaixo assinado solicita que após lida 
em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para 
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que determine ao setor competente, a recuperação de alguns trechos em péssimas condições de 
trafegabilidade de diversas ruas dos Bairros Vargas e Dileta, pois os moradores das proximidades e 
demais pessoas que por ali trafegam, não merecem a falta de atenção com relação a tais melhorias. 
Não só os moradores perdem com esse desleixo, mas a cidade, que fica com um aspecto de 
abandono. Solicitamos ainda que sejam realizados serviços de limpeza e conservação das laterais 
das vias, bem como bocas de lobo. Vereador Felipe Sálvia; 1184/649/07, Solicitando ao setor 
competente para que seja estudada a possibilidade de ser efetuada uma capa asfáltica em toda 
extensão da Avenida Flores da Cunha, pois a mesma encontra-se em estado lastimável, cheia de 
remendos e imperfeições. O vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida 
na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor 
competente, estudos no sentido de que seja efetuada uma capa asfáltica em toda extensão da 
Avenida Flores da Cunha, visto que esta é a principal via de nosso município, e possui um trânsito 
intenso de veículos, de pequeno, médio e grande porte. As operações tapa buracos que vem sendo 
feitas, duram tão pouco tempo, que não vale a pena o tempo, o material e o serviço perdido, seria 
mesmo de real importância e necessidade que fosse feito uma capa asfáltica, dando um novo 
aspecto a Avenida Flores da Cunha, que como já dissemos outras vezes, mais parece uma colcha de 
retalhos, são remendos aqui e ali, que dificultam o trânsito, tornam o mesmo lento e muitas vezes 
perigoso, pois os motoristas ao desviarem buracos e outras imperfeições acabam fazendo manobras 
arriscadas, colocando em risco a vida de pessoas inocentes que possam vir a ser atingidas em 
acidentes de trânsito bem como causando danos e consideráveis prejuízos aos proprietários de 
veículos. Vereador Felipe Sálvia; 1185/650/07, Solicitando que determine ao setor competente para 
que com a maior brevidade, providencie melhorias junto às dependências do Parque Municipal João 
Alberto Xavier da Cruz (Parque da Cidade), que encontra-se em péssimo estado de conservação, 
pois há muito tempo não são realizados serviços de manutenção no mesmo, dando ao local um 
aspecto de total abandono. O vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida 
na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que determine ao 
setor competente para que com a maior brevidade, sejam providenciadas melhorias junto às 
dependências do Parque Municipal João Alberto Xavier da Cruz (Parque da Cidade), que encontra-se 
em péssimo estado de conservação, pois há muito tempo não são realizados serviços de 
manutenção no mesmo, dando ao local um aspecto de total abandono, oferecendo inclusive risco 
físico aos freqüentadores, que com poucas opções de lazer, ainda procuram o nosso parque para 
piqueniques, brincadeiras, mantendo um contato mais próximo com a natureza, apesar dos pesares. 
Já se passou tanto tempo e praticamente nada do que foi anunciado foi feito, e a nossa população 
mais humilde, que não tem acesso aos clubes da cidade que cobram taxas de mensalidade, e que 
costumam freqüentar o parque nos finais de semanas e feriados, continuam sem poder usufruir o 
mesmo devido às péssimas condições do local, que possui uma área de uma beleza magnífica e tão 
pouco valorizada, tão pouco aproveitada. Poderia haver no local, se houvesse interesse do executivo 
em proporcionar aos seus munícipes um espaço de lazer agradável com opções de prática de 
esportes para crianças, jovens, adultos e idosos, pelo menos quadras de esportes, trilhas ecológicas, 
e também uma cancha de bocha, que vem sendo pedida há tanto tempo pelos senhores, muitos 
deles aposentados que gostam da prática deste esporte, tornando assim, o local, um lugar agradável, 
que possa receber visitantes de outros municípios, um ponto turístico e não um lugar abandonado, 
sem nenhum atrativo, que a exemplo de outros municípios, o nosso Parque Municipal seja um 
orgulho para nós carazinhenses. O pouco caso com Parque Municipal dá-nos a impressão de que, a 
Administração Municipal se preocupa muito em usar a mídia para fazer propaganda político-eleitoral, 
mas na realidade nada de bom acontece, muito pouco é realizado, as obras e melhorias não saem do 
papel. Vereador Felipe Sálvia; 1186/651/07, Solicita melhorias nas seguintes ruas: Estrada que liga 
Carazinho a Xadrez, estrada que liga Carazinho a Bela Vista, estrada que liga a RS 140 a localidade 
de Santa Teresinha e estrada que liga a RS 140 A pedreira da Conpasul. Vereador Antonio Azir; 
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1187/652/07, Solicita melhorias nas estradas da Paineira, Parque Municipal até a Granja Matioti. 
Vereador Antonio Azir; 1188/653/07, Solicita melhorias na ponte da divisa de Carazinho e Colorado, 
na Linha Xavier; Vereador Antonio Azir; 1189/654/07, Solicita melhoria das Ruas: Ermínia Tombini, 
Castelo Branco, Caçapava, Arthur Bernardes, Raul Pila, Caetés, Guaranis e Ernesto Keller. Vereador 
Antonio Azir; 1190/655/07, Solicita que determine ao Setor Competente o estudo para viabilizar a 
canalização das ruas do Bairro Novo Ouro Preto. Vereador Antonio Azir; 1191/656/07, Solicita 
melhorias no acesso ao Distrito Industrial, próximo a Semeato S.A. Vereador Antonio Azir; 
1192/657/07, Solicitando ao setor competente melhoria nas Estradas da Colônia Dona Júlia. 
Vereador Antonio Azir; 1193/658/07, Solicita que, seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para 
que determine ao setor competente para que providencie com a construção de um quebra molas ou 
redutor de velocidade, na Rua Dona Júlia frente ao número 335, bairro Santo Antônio. Vereador 
Marcos Soares; 1194/659/07, Solicita a realização de recapeamento asfáltico na Rua João Batista 
Rodrigues da Silva, B. Cantares. Vereador Jaime Fragoso; 1195/660/07, Solicita ao setor competente 
a reposição da tampa de bueiro (dois lados da rua) localizado na Rua Xavantes esquina com a Rua 
Tamoios, B. Conceição. Vereador Jaime Fragoso; 1196/661/07, Solicita ao setor competente a 
substituição de telhas quebradas do abrigo de parada de ônibus localizado na Rua Sarandi, B. Fey. 
Vereador Jaime Fragoso; 1197/662/07, Solicita a realização de patrolamento, cascalhamento e 
compactação da Rua Travessa dos Jasmins, B. Cantares. Vereador Jaime Fragoso; 1198/663/07, 
Solicita a realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua Lauro Weber, B. 
Planalto. Vereador Jaime Fragoso; 1199/664/07, Solicita com urgência para que a Secretaria de 
Obras realize trabalhos de limpeza e de melhorias no trecho do calçamento e operação tapa buracos 
em toda a extensão da Rua Tamoios Bairro Broecker. Vereador Adroaldo De Carli; 1200/665/07, 
Solicita com urgência para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de patrolamento e 
cascalhamento na Rua Francisco de Assis no Bairro Ouro Preto. Vereador Adroaldo De Carli; 
1201/666/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize melhorias no trecho do asfalto e 
operação tapa buracos na Avenida Flores da Cunha próximo ao nº 3091 Bairro Sassi. Vereador 
Adroaldo De Carli; 1202/667/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de 
patrolamento e limpeza do barranco e viabilize colocação de cordões de meio – fio e melhorias na 
escadaria e rua localizadas na Rua Itararé (bigode do prefeito) até a rua C. B. Quadros no Bairro 
Centro. Solicitação de Moradores. Vereador Adroaldo De Carli; 1203/668/07, Solicita para que a 
Secretaria do Meio Ambiente realize trabalhos de fiscalização, limpeza, podas de árvores no matinho 
da viação férrea, segurança e viabilize junto ao barranco da Rua Itararé arborização (plantar gramas 
e flores) Solicitação de moradores e visitantes. Vereador Adroaldo De Carli; seriam essas as 
indicações senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; até para darmos um intervalo 
para o secretário, para depois fazer as leituras dos requerimentos, queremos registrar aqui a 
presença de algumas pessoas que se encontram no plenário, o Marcos Daniel dos Santos; Sandra da 
Silva Vargas; Nara da Rosa; Jonatan Siqueira; Edson Rangel; Luis José; Paulo Gilberto; Paulo 
Ricardo; o Zeca, José Costa, nosso amigo; Pisca da rádio comunitária; Ana Maria, Rádio Gazeta; 
professor Jefferson. Luis, nosso amigo; Olmiro da Silveira e o Portilho; a Carolina do Diário da 
manhã; o Marcio; a Sandra e a Ana Maria Leal, Gazeta; solicito ao secretário que faça a leitura dos 
requerimentos na noite de hoje; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; requerimentos 
apresentados pelos senhores vereadores na noite de hoje: 1204/179/07, Solicita que, seja enviado 
ofício ao Senhor Guilhermo De Lucca, Diretor-Presidente da Empresa Coviplan, para que sejam 
tomadas providências no que se refere a trabalhos de recuperação dos acostamentos da malha 
rodoviária que cruza nosso município, pois está causando transtornos junto as Empresas que ali 
estão localizadas, tendo em vista quês os mesmos pagam pedágios diariamente, pedem urgência, ( 
em anexo- fotos ); também para que a Direção da Coviplan estude a possibilidade de rebaixar galeria 
existente na BR 285, que liga os Bairros Santa Terezinha e Bairro São Jorge, próximo ao Posto da 
Polícia Rodoviária Federal, pois em dias de chuvas a mesma galeria não vence tamanha vazão das 
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águas , tornando alagamentos em residências de moradores do Bairro Santa Terezinha; sugestão 
esta, que a galeria deveria ter em torno de 1,5 mts de rebaixamento para evitar possíveis enchentes. 
Vereador Marcos Soares; 1205/180/07, Solicita que seja enviado oficio com os mais sinceros votos 
de profundo pesar aos familiares do Senhor Aldori Oliveira da Cunha, pelo seu falecimento ocorrido 
no dia 10.06.07, em nossa Cidade. Vereador Jaime Fragoso; 1206/181/07, Solicita que seja enviado 
oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares da Sra.Vilma Wahl, pelo seu 
falecimento ocorrido no dia 08.06.07, em nossa Cidade. Vereador Jaime Fragoso; 1207/182/07, O 
Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a 
aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO 
DE INFORMAÇÕES: 1 – Relação de documentos relativos a todos os serviços feitos a pessoas 
físicas ou jurídicas desde 1º de janeiro de 2005, até esta data, com base na Lei Municipal nº 5.581 de 
24/10/2001, e sem base nela, por qualquer motivo ou fundamento. Enviar planilha dos serviços e 
nome dos operadores, motoristas, chefe do serviço e fiscais que atuaram em cada serviço. Incluem-
se no pedido, todos os serviços de transporte, terraplanagem, de construção e demolição, enfim, todo 
e qualquer espécie de serviço; 2 – Planilha de custos dos serviços do item “1”, individual, nome do 
beneficiário, local dos serviços e período de duração, contendo horas trabalhadas e horário ou 
número de cargas e trajeto. Relação das máquinas (inclusive modelo) e caminhões ou outros 
equipamentos utilizados nos serviços. Os custos deverão ser detalhados pelo contador. 3 – Relação 
ou planilha ou razão da receita que contenha a receita decorrente da prestação de serviços, se 
houver. 4 – Deve ser enviado o documento de requerimento e de autorização de cada serviço, ou, 
não havendo, para cada serviço, o nome da pessoa que autorizou a realização, bem como o 
processo administrativo no qual se processou o pedido e houve a decisão favorável à prestação dos 
serviços. 5 – Relação de pedidos de serviços de mesma natureza que foram indeferidos. Enviar cópia 
dos requerimentos e da motivação do indeferimento. 6 – Enviar todos os empenhos de despesas 
relacionados com os serviços e respectivas notas fiscais. 7 – Enviar portarias e outros atos que 
estabeleçam a estrutura existente para a prestação dos serviços, objeto deste pedido de informação, 
bem como, portarias que lotam os servidores atuantes. JUSTIFICATIVA: Tem havido inúmeras 
denúncias do uso indiscriminado de máquinas, veículos, equipamentos e pessoal do município, na 
prestação de serviços sem observância dos requisitos previstos na Lei Municipal nº 5.581 de 
24/10/2001 e sem que esteja presente o interesse público, e até mediante a cobrança indevida de 
valores. Por outro lado, há pessoas e empresas da comunidade quem mesmo requerendo e 
necessitando, não obtiveram os serviços. Há necessidade de fiscalização, para que tais fatos sejam 
clareados perante este caso e perante a comunidade. Vereador Felipe Sálvia; 1208/183/07, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que logo após ouvido em  plenário, seja 
enviado ofício ao SR Romeu Giacomeli Presidente da Eletrocar, para que solicitando ao 
departamento técnico da empresa para realizar uma visita a noite na Avenida Pátria entroncamento 
com a rua General Câmara no Bairro Centro e Rua Otto Albino Guerardht Bairro Sommer, para que 
sejam tomadas as devidas providências sobre a colocação de lâmpadas mais potentes e troca de 
lâmpadas queimadas na  Praça do Hospital e Associação dos Moradores do Bairro Sommer – 
AMOVIS. Solicita também à empresa Eletrocar, após verificação, medidas para solucionar 
definitivamente este problema da escuridão nas praças e ruas, zelando pela segurança dos pedestres 
e moradores desta localidade. Solicitação de moradores. Vereador Adroaldo De Carli; 1209/184/07, O 
Vereador abaixo assinado solicita que após lido em plenário, e deferida na forma regimental, que seja 
enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares da Senhora Aneri Amélia 
de Rocco Zambenedetti, pelo seu falecimento ocorrido no dia 09 de junho de 2007 em nossa cidade, 
os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. Vereador Adroaldo De Carli; Presidente 
Vereador Vilson Paese; solicito ao senhor secretário que faça a leitura das moções dos vereadores 
na noite de hoje; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; moções apresentadas pelos senhores 
vereadores: 1210/229/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
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submetido ao plenário para aprovação seja enviado ofício manifestando nossos votos repudiando as 
declarações do radialista JONAS GREB, em seu programa na Rádio Trianon de Santos – SP, “Eles 
(gaúchos) dizem que querem se separar do Brasil. Que separem. Não precisamos do Rio Grande do 
Sul na Bandeira do Brasil. Ah, o Sul é meu país! Que seja outro país, o país das bichonas. Vão pro 
inferno todos os gaúchos, os gremistas. Não servem para ser brasileiros. Não é gente, é bandido. (...) 
O time do Grêmio é formado por bandidos. Diretoria de bandidos! (...) Gaúcho é lixo pra mim”. Esta 
declaração mancha a honra de todo o povo gaúcho, povo trabalhador e honesto, e não podemos 
deixar esse cidadão sem uma resposta. Vereador Josélio Guerra; 1211/230/07, Oficio de 
cumprimentos a Senhora Fátima Linas, Coordenadora do Núcleo de Católicos Carismáticos, pelo 
grande evento promovido em Carazinho no último domingo, dia 10.06.2007. Vereador Vilson Paese; 
1212/231/07, Solicita que seja enviado oficio parabenizando a Diretoria do Abrigo Professora Odila, 
Deise da Luz, pelo belíssimo trabalho que vem realizando a frente desta instituição, extensivo aos 
demais funcionários. Vereador Cláudio Santos; Presidente Vereador Vilson Paese; questão de 
ordem Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite; quebrando um pouco o protocolo da ordem do dia, 
eu gostaria se não fosse demais, se o senhor permitisse que o nosso secretário lesse a minha moção 
de repudio, que é um conteúdo um pouco diferente, para ficar gravado nos anais da casa, só nesse 
aspecto; Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Luiz Leite será lido pelo secretário na integra 
a moção de repudio, eu acho que nada mais justo, por gentileza secretário; Secretário Vereador 
Adroaldo De Carli; moção de repudio apresentada pelo Vereador Luiz Leite, bancada do PDT: 
1213/232/07, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício de repudio ao radialista JONAS GREB, apresentador de 
programa na Rádio Trianon de São Paulo, pelas lamentáveis ofensas dirigidas ao povo gaúcho, e 
conseqüentemente ao nosso Estado.  O radialista usou de palavras de baixo calão provocando 
indignação de toda a sociedade gaúcha, quanto a sua postura desqualificada, mal intencionada e 
desrespeitosa como profissional dos meios de comunicação da referida emissora. Queremos dizer ao 
dito radialista que nós cidadãos gaúchos temos orgulho de ser filho deste Estado e de fazer parte da 
história do nosso país, onde com o nosso desprendimento, honestidade e trabalho atravessamos 
fronteiras para levar o nosso conhecimento e profissionalismo nas áreas da agricultura, e 
mecanização agrícola a dezenas de outros Estados inclusive o seu, que é São Paulo, além de 
contribuir em diversas outras áreas para o desenvolvimento do nosso País. Acreditamos que nosso 
estado apesar de estar localizado final de nosso mapa, tem contribuído imensamente em todos os 
aspectos no desenvolvimento de nosso País. E se  nos tornássemos um país independente 
certamente causaríamos um prejuízo sem precedente ao resto do Brasil, que sem dúvidas levariam 
muitas décadas para  reencontrar-se e se reorganizar economicamente, pois o povo gaúcho tem uma 
capacidade imensa de enfrentar os seus problemas internos como qualquer outro Estado brasileiro 
deve ter. Mas ainda estamos muito longe e nem imaginamos que algum profissional gaúcho, na área 
da imprensa e comunicação tenha tanto despreparo e desrespeito com outros Estados que compõe a 
nossa Federação, como Vossa Senhoria teve. Encerramos nosso voto de repúdio a Vossa pessoa ao 
mesmo tempo em que resguardamos a direção e funcionários da rádio Trianon por não 
regeneralizarmos os fatos ocorridos, bem como o Estado de São Paulo e sua população, pois 
sabemos separar muito bem o joio do trigo. Vereador Luiz Leite; 1214/233/07, O Vereador abaixo 
assinado, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício de cumprimentos ao  Senhor IVOMAR DE ANDRADE, presidente do Sindicato dos 
Comerciários,  parabenizando o Sindicato que juntamente com o Centro de Educação Infantil  
realizou a Campanha do Agasalho no último dia 08/06/2007. A iniciativa da campanha foi de grande 
valia, pois através desses agasalhos arrecadados pode-se diminuir muito o sofrimento com o frio das 
pessoas carentes de nosso município, além de demonstrar a solidariedade da comunidade 
carazinhense com os menos favorecidos. Vereador Luiz Leite; 1215/234/07, O Vereador abaixo 
assinado solicita que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja 
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enviado ofício ao apresentador do Programa Domingão do Faustão da Rede Globo, Senhor Fausto 
Silva, cumprimentando-lhe pela realização da 4ª edição do quadro “DANÇA DOS FAMOSOS”, na 
qual contou com a participação do ator carazinhense Carmo Della Vechia. Em todas as aparições do 
ator durante os domingos, no referido programa, o apresentador Fausto Silva falava de Carazinho e 
do profundo carinho dos compatriotas pelo ator que tão bem representa nosso município neste meio 
artístico. Queremos ainda salientar, que o Programa do Faustão é um programa que alcança altos 
índices de audiência, por possuir uma equipe qualificada, que busca apresentar ao público quadros 
atrativos, com qualidade, que chamam a atenção do público, como é o caso do quadro “Dança dos 
famosos”. Os carazinhenses, de um modo geral, ficaram lisonjeados, por ter o nome de nosso 
município lembrado pelo apresentador a cada domingo, quando lembrava da naturalidade do ator e 
que todos estariam torcendo pelo mesmo. O Poder Legislativo de Carazinho, que representa o povo 
de nossa pequena cidade manifesta através desta a alegria de ver um Carazinhense divulgando o 
nome de nosso município em um dos Programas de maior índice de audiência do país. Solicitamos 
ainda, que seja encaminhado cópia ao ator Carmo Della Vechia e aos familiares que residem em 
Carazinho. Vereador Felipe Sálvia; 1216/23/07, O Vereador abaixo assinado solicita que depois de 
ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao Sr. Ronaldo Nogueira 
de Oliveira, Diretor do Departamento de Transportes do Estado do Rio Grande do Sul, 
cumprimentando-lhes pela realização da cerimônia realizada para entrega de chaves de veículos aos 
prefeitos dos municípios de Almirante Tamandaré do Sul, Coqueiros do Sul, Santo Antônio do 
Planalto, Colorado, São José do Herval e Criciumal. O ex-Vereador desta Casa, Senhor Ronaldo 
Nogueira de Oliveira, com toda  certeza faz muita falta a nossa Câmara Municipal, pois quando 
legislador transmitiu a todos seu caráter íntegro, correto, sério e honesto, e mesmo tendo 
renunciando ao seu cargo de Vereador para assumir cargo junto ao Governo do Estado não denegriu 
em nada sua conduta, pois continua a trabalhar em prol da comunidade, destacando-se frente a este 
departamento, onde em tão pouco tempo vem colocando em pratica projetos que visam desenvolver 
mecanismos para utilização correta dos veículos de transporte oficial do estado. Amigo Ronaldo, 
receba do Poder Legislativo de Carazinho, o apoio necessário para o desempenho de suas funções, 
na certeza de que desenvolverá  junto ao Departamento de Transportes do Estado o mesmo trabalho 
sério e honesto, leal com a verdade,  que o fez legislador desta Casa por três Legislaturas. Vereador 
Felipe Sálvia; 1217/236/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Glória Farmácias e 
Manipulação   na pessoa do  Sr. José Miguel Mazzutti pela inauguração da 5ª Filial no município de 
Carazinho no  dia 11 de junho de 2007. Localizada no coração da cidade na Rua Pedro Vargas, 761 
ao lado da Praça Albino Hillebrand. Desejamos a direção e funcionários sucesso a todos. Vereador 
Adroaldo De Carli; 1218/237/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Universidade Luterana 
do Brasil – ULBRA Carazinho, na pessoa da Sra. Vera Lúcia Della Valle Biolchi Coordenadora do 
Curso de Direito e a Sra. Mônica Caravantes Kloekner Coordenadora do Curso de Administração, 
pelos acadêmicos ter o melhor desempenho  na prova do Exame Nacional de Estudantes – ENADE 
superando até o desempenho de universidades tradicionais.Desejamos a direção e acadêmicos 
sucesso a todos. Vereador Adroaldo De Carli; 1219/238/07, O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando 
o COLÉGIO LA SALLE, na pessoa da Senhora Professora Vânia Cínara Becker, pela realização e 
participação do Pedágio Ecológico no dia 05 de maio de 2007. O pedágio teve como objetivo mostrar 
o Projeto Reciclar Fazendo Arte para a comunidade e comemorar o Dia Mundial do Meio 
Ambiente.Desejamos a direção e alunos sucesso a todos. Vereador Adroaldo De Carli; 1220/239/07, 
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 Vice-presidente da Área Comercial Jocélio Nissel Cunha, por representar 
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Carazinho em viagem a Brasília no final do mês de maio de 2007. Encaminhando um projeto em dois 
Ministérios, visando a liberação de recursos federais para o Programa Yacamim no valor de R$ 100 
mil reais, que é de autoria de um grupo de pessoas, juntamente com o Conselho Municipal de 
Entorpecentes (Comem) e Ministério Público.  Desejamos sucesso a todos. Vereador Adroaldo De 
Carli; 1221/240/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o CTG Alfredo D’Amore, na pessoa do 
Senhor Patrão Jairo Mariano, pela comemoração aos 28 anos de sua fundação que ocorreu no dia 31 
de maio de 2007.  Desejamos sucesso a todos. Vereador Adroaldo De Carli; seriam essas as moções 
apresentadas, senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; notaram os senhores 
vereadores hoje que o secretário, a forma da leitura foi mais pausada, levando um tempo maior, mas 
nós entendemos que o Secretário Vereador Paulo Silva ele é muito rápido, é o jeito dele e nós 
entendemos a leitura, mas está de parabéns Adroaldo pela leitura muito clara, deixando todo mundo, 
todos os que estão aqui hoje ouvindo, que captaram e entenderam a mensagem e a todos os 
requerimentos, indicações e moções dos vereadores, eu pergunto se faremos o intervalo porque 
faltam cinco minutos para fazermos o grande expediente que será transmitido pela rádio Gazeta, e 
nós temos um projeto que o presidente da comissão de justiça e finanças gostaria que a gente se 
reunisse, mas acho que não temos tempo para resolver isso em quatro minutos, pergunto aos 
colegas se faremos o intervalo ou não? Questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe 
Sálvia;  eu gostaria somente de  conversar com os lideres aí na sua frente sobre um projeto de lei 
que nós nos reunimos essa semana com o pessoal da administração sobre o IPTU; Presidente 
Vereador Vilson Paese; é sobre esse projeto mesmo, vereador, que nós queremos conversar, então 
faremos uma reunião agora, rápida, pode ser todos os vereadores. Reiniciamos a reunião na noite de 
hoje para o grande expediente e quero informar aos senhores vereadores que a partir desse instante 
o grande expediente desta casa está sendo transmitido pela rádio Gazeta, o nosso cumprimento a 
todos os ouvintes de casa pela atenção dos senhores e o primeiro vereador para usar da palavra 
Vereador Cláudio Santos da bancada do PSDB, por sete minutos senhor vereador; Vereador 
Cláudio Santos; senhor presidente, senhores vereadores, pessoas da imprensa, demais pessoas 
que participam da reunião, aos ouvintes da rádio Gazeta que está sendo transmitido, senhor 
presidente, nós entramos com vários trabalhos nessa noite, e dentre alguns nós gostaríamos de fazer 
comentário, um é com relação a que o executivo coloque um setor responsável pela fiscalização com 
relação aos transeuntes, principalmente da avenida e que levam consigo esses cachorros de raças 
que sejam bravas, e há tempo a gente vem discutindo sobre isso, ligam para todos os setores da 
prefeitura e não sabem quem fiscaliza, enquanto isso nós continuamos a andar pelas calçadas e 
dando de cara com esses cachorros que muitas vezes não tem a focinheira, e o Vereador Luiz Leite 
já sabe o quanto se bate nisso e não se chega a um denominador comum, então eu peço para que o 
executivo indique qual é o setor que as pessoas devem buscar para que possam fazer as suas 
denuncias e aí de uma vez por todas acabar com essa dúvida com relação à de quem é a 
responsabilidade; também senhor presidente, nós temos um abaixo assinado de várias funcionárias, 
tanto concursadas, quanto técnicas de enfermagem dos PSFs, que é com relação à insalubridade, 
que entendem elas, e é matéria que vão levar também ao prefeito, que entendem elas que correm os 
mesmos riscos de todas as profissionais, mas a insalubridade é de 20% e não de 40%, então tenho 
aqui o oficio que estão inclusive, mandando ao prefeito, pedindo que entenda essa situação, como 
também já fomos procurados pelas recepcionistas que acham também que tem que ser aumentada a 
insalubridade, e se a lei tiver que seja cumprida, mas só fazer menção senhor presidente a essa 
colocação, eu até nem iria, senhor presidente usar a tribuna nessa segunda-feira mas venho a ela 
para fazer um desabafo de forma, para mim, toda especial, na semana anterior a essa passada, ou 
seja na semana retrasada, talvez possa ter sido, até de forma errada, e de uma palavra que talvez eu 
tenha entendido de uma forma e o Vereador Déio tenha entendido de outra, quando disse ele com 
relação à família, para mim, entendo eu, família, esposa, filhos, irmãos, familiares, então quem eu 
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referi a família eu referi à esposa e filhos, óbvio que todos os vereadores perceberam a forma com 
que eu vim a essa tribuna, na forma como eu me coloquei nessa tribuna e não poderia ser diferente 
por isso eu fiquei quieto na segunda-feira passada quando eu vi o pronunciamento do Vereador Déio, 
e venho a essa tribuna, senhor presidente, dizer que qualquer vereador ou qualquer pessoas que 
toque em qualquer que seja da sua família, ou dos seus familiares, certamente terão a mesma reação 
que nós tivemos, então eu gostaria senhor presidente, quando a imprensa talvez, esperasse como 
saiu na última pagina do Diário da Manhã, que eu viesse a essa tribuna para fazer tréplica, devido ao 
comentário do Vereador Déio e do Vereador Felipe Sálvia, eu acho que não seria bem uma tréplica, 
ou se de repente queiram botar lenha na fogueira, combustível  para que queimasse esse fogo, eu 
acho que eles erraram o pulo, eu venho, senhor presidente, a essa tribuna, pedir ao Vereador Déio, 
desculpas se eu ofendi a sua família, se assim vossa excelência entendeu, porque família toca, 
família dói, e eu tive oportunidade de ver o senhor sair do plenário, fui atrás, esperei que o senhor 
saísse do banheiro, para lhe dizer que estou lhe dizendo antes de lhe dizer pela rádio, eu tenho 
admiração e profundo respeito pela sua família, o senhor sabe disso, talvez tenha perdido no 
momento o equilíbrio quando falei aquilo, talvez estivesse fora de mim quando falei aquilo, mas 
depois quando esperava, vereador, que viesse tréplica de minha parte, eu acho que erraram o pulo,  
e reconheço, tanto que fiquei quieto, disseram na última página que eu ouvi calado, e é verdade, eu 
ouvi porque entendi o seu desabafo da mesma forma como qualquer outro vereador viria a essa 
tribuna defender, ou a sua família ou seus familiares, mas tenho o amor respeito, vossa excelência 
sabe disso, pela sua mãe, que a vi na semana passada, pelos seus irmãos, suas irmãs, seus 
cunhados, que a gente conhece e quero dizer aqui vereador, que às vezes impulsionados por 
algumas pessoas que ao invés de nos segurar, nos empurram, e nós conversávamos isso antes, se 
fosse por pessoas que me procuraram durante a semana depois do vosso pronunciamento, eu viria 
aqui e chutava o balde, mas felizmente e graças a Deus eu tive no momento certo, parar para pensar, 
para ver se é aquilo que a comunidade quer, e eu tenho certeza vereador que nem o senhor que r e 
nem eu quero falar da família de ninguém, às vezes de faz algum comentário porque no afã da 
discussão, porque no debate mais acalorado, acaba às vezes acontecendo, mas lhe dizia também de 
que por mais que seja até 31/12 do ano que vem, que a gente não sabe o que vai acontecer nem 
comigo e nem com o senhor, nem com os demais vereadores que  vamos passar por uma eleição, 
alguns param, outros conseguem, outros de reelegem, outros não se reelegem, nós vamos ter que 
conviver dentro dessa casa por mais, no mínimo até 31/12 do ano que vem, então eu, sinceramente 
vereador, do coração, quero lhe pedir desculpas, desculpas a sua família se por acaso fiz errado, eu 
se errei peço desculpas, peço perdão e pode ter certeza que jamais farei alguma menção que venha 
desabonar, assim entendido, por qualquer vereador, ou qualquer familiar ou pessoa que faz parte da 
família, inclusive, para finalizar senhor presidente, com relação ao Vereador Felipe Sálvia, disse, não 
em tom irônico, disse, vereador, que a sua filha havia trabalhado na prefeitura e que não havia 
nepotismo, de forma alguma quis dizer contra a sua filha ou contra a sua irmã, porque disse vereador 
na oportunidade e repito, fui um dos que tentei segurar por profissionalismo, fui um dos que vi a saída 
da sua filha do primeiro trabalho dela, e a frustração que teve, e sou um dos que batalham seguido 
para que acabe com isso na política, porque os vereadores, o prefeito e o vice-prefeito, dificilmente 
acabam pagando por aquilo que é colocado, mas lá na ponta, sempre alguém vai pagar caro por 
aquilo que às vezes nós fazemos, então para finalizar senhor presidente, aos ouvintes da rádio 
Gazeta,  fica aqui de público, como disse há duas semanas atrás o contrário, de público ao Vereador 
Déio peço desculpas  a vossa excelência, Vereador Felipe Sálvia, a família de alguém se por acaso 
ofendi, senhor presidente, senhores vereadores nós temos que trabalhar por Carazinho, tem coisa 
muito mais importante talvez, do que nós estarmos dando manchetes para matéria que vendam jornal 
ou que ouçam mais rádio, não que tenha alguma coisa contra rádio ou jornal mas eu acho que nós 
temos muito mais e é isso que  imprensa espera de nós, que nós trabalhemos mais pela nossa gente, 
desculpa senhor presidente, senhores vereadores, obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; 
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com relação a esse assunto, que bom que  as coisas terminem nesse entendimento do Vereador 
Cláudio Santos, parabéns a você Vereador Cláudio Santos, o povo espera muito de nós e nós 
podemos até ter divergências, mas nós não podemos nas divergências de forma nenhuma ofender 
um ao outro e a família, então vossa excelência está de parabéns e eu espero que daqui para frente, 
porque durante toda a semana de pessoas que ouviram o programa e me perguntaram: Paese, o que 
está acontecendo na Câmara de vereadores de Carazinho? Então, realmente, o divino Espírito Santo 
desceu sobre esta casa e acredito que nós teremos mais união para que possamos trabalhar mais 
em prol da nossa comunidade, e passaremos a palavra então ao Vereador Adroaldo De Carli  da 
bancada do PMDB; Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, senhores vereadores, imprensa 
aqui presente, quero cumprimentar em especial o presidente do PMDB,  Romano Guerra, aqui 
presente, e também a comitiva, os amigos do PMDB, os companheiros, correligionários aqui 
presentes que vem assistir essa reunião a nossa saudação, em especial também aos ouvintes da 
rádio Gazeta, uma saudação especial, e nós hoje estamos,  como nosso Secretário Vereador Paulo 
Silva está de licença saúde, o presidente me convidou para fazer às vezes de secretário e nós  
fazendo a leitura das indicações dos nobres colegas vereadores e as minhas também ao executivo 
Municipal, nós observamos, senhor presidente, senhores vereadores, a grande quantidade de 
trabalhos dos vereadores, e eu acho que vereador é para isso mesmo, para apresentar trabalho, 
ouvir a comunidade, reivindicar em nome do povo que assim que nós somos os legítimos 
representantes do povo, então nós observamos aí o grande numero de trabalhos principalmente na 
questão da infra-estrutura do nosso município que realmente nós sabemos que está deixando a 
desejar, nós até tivemos muitas solicitações de indicações realizadas pelo executivo a gente  
reconhece, mas na proporção da necessidade realmente precisamos do executivo trabalhar e ter 
bastante criatividade para que nós possamos colocar as máquinas e o pessoal de obras mais nas 
ruas, que é o que a comunidade que ver, nós vimos agora com essas chuvas esses alagamentos, 
bueiros entupidos, bocas de lobo, e isso as indicações já dizem tudo, não somos nós que estamos 
inventado isso, é a comunidade que nos pede, e as indicações dos vereadores vão diretamente a 
esse encontro, eu também, senhor presidente fiz várias indicações nesse sentido, nós fizemos aí 
solicitações de operações tapa buracos na rua Tamoios no bairro Gloeckner, inclusive com fotos 
registrando aquelas situações mais dramáticas, também trabalho de patrolamento e cascalhamento 
na rua Francisco de Assis, grande necessidade de operação tapa buracos na avenida Flores da 
Cunha, em alguns trechos da nossa cidade, principalmente nas duas pontas da nossa cidade no 
inicio e no fim, está precisando urgentemente e realmente estão muito feias as nossas entradas da 
cidade, nós temos que fazer um grande planejamento e acho que a Câmara de Vereadores deve se 
unir ao executivo pra arrumar uma solução para isso, também na rua Itararé, aqui nós temos um caso 
especifico porque nós temos aí aquele matinho, aquele barranco da viação férrea, que é um 
problema, que ninguém dá jeito naquilo, e vai ficando, e vai ficando e de vez em quando aparece 
alguém para fazer uma poda ali, mas realmente nós temos que dar um jeito mais definitivo, é uma 
pena ver aquele local sem calçada, sem passeio público, o pedestre não tem proteção nenhuma para 
caminhar naquela rua, os moradores realmente enfrentam dificuldades sérias lá de alagamento da 
água que desce da chuva direto nas ruas muitas vezes invadindo residências do outro lado da rua, 
então tem que fazer um trabalho de tubulação, fazer um passeio público, entrar em contato com a 
viação férrea, fazer um trabalho mais específico e fortalecido, que isso é toda a extensão, não é só na 
Itararé, isso vem vindo  aqui nas outras ruas, Silva Jardim inclusive toda a extensão, poderíamos 
quem sabe plantar grama adequadamente, embelezar esse local, porque ali do jeito que está alguns 
moradores e isso não é culpa do município, alguns moradores jogam lixo lá, fica escondido no meio 
da moita, então isso realmente causa um transtorno muito grande para os moradores, isso é terrível, 
falando em lixo, nós também apresentamos um trabalho no matinho da viação férrea que no tempo 
da outra legislatura como vereador eu ajudei a aprovar a compra dessa área pelo município, era o 
Ailton o prefeito, lá da rua Itararé, aquele matinho, que realmente é de extrema importância, porque? 
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Porque é um local que deve ser utilizado, e nós quando estivemos lá tinha um grupo, senhor 
presidente, de estudantes de ensino fundamental que estavam, lá junto com a sua professora 
visitando o matinho, uma aula de ecologia, uma aula de meio ambiente, nada melhor do que ir lá no 
local e a professora explicar muitas coisas sobre o meio ambiente e sobre ecologia, então nós nos 
deparamos lá,  aqui tem as fotos registradas, a foto dos alunos nós tiramos também, bastante lixo, 
um lugar realmente bastante sujo, eu acho que não é o local adequado para levar nossas crianças 
naquele local, nós temos que levá-los lá e isto também não é culpa da administração o lixo estar lá, 
infelizmente alguns cidadãos simplesmente extrapolam e jogam lixo lá, querem se ver livres do lixo e 
invés de jogar na lixeira jogam lá, então a gente reconhece isso, mas tem que fazer um trabalho de 
conscientização, fazer um trabalho que realmente a nossa comunidade venha colaborar, fala-se tanto 
em meio ambiente, Consciência ecológica, a comunidade também tem que colaborar, não é possível 
que se jogue lixo assim como se joga lixo nas sangas, aí vem essas chuvas, entopem as sangas, o 
lixo transborda e cria todo aquele problema que nós sabemos, então a gente quer fazer um apelo 
aqui que o município realmente faça cartilhas, intensifique uma campanha de conscientização que a 
comunidade fique consciente que lugar de lixo é no lixo, é na lixeira, nós temos lixeira para isso, 
então acredito que não podemos culpar só o município, mas também o cidadão deve colaborar uns 
com os outros nesse sentido, também senhor presidente, nosso tempo está esgotando, eu ia falar um 
pouquinho do que estampa os jornais todo o dia, é corrupção no nosso país a nível federal o que já 
esta nos deixando, nós políticos envergonhados, nós vemos corrupção de toda a natureza, agora o 
irmão do presidente da república usando a sua influencia como familiar no sentido de ter benefícios 
financeiros com isso, é lamentável num país democrático, num país como  o Brasil termos ainda 
maus exemplos, então fica aqui a nossa preocupação, assim o presidente do Senado também 
envolvido nesse escândalo financeiro então nós observamos que quando deveríamos ter manchetes 
de noticias boas, de projetos, projetos que estão aí engavetados a mais de dez anos no congresso, 
de soluções para nossas vidas, nosso dia a dia da comunidade brasileira, o jornal toma espaço com 
noticias lamentáveis, desagradáveis e que de nenhuma forma, nenhum cidadão brasileiro gostaria de 
ver, então é lamentável eu acredito que nós temos que passar realmente por um crivo e é muito 
importante o papel da imprensa aqui presente, da rádio comunitária, diário da manhã, rádio Gazeta, é 
muito importante o papel da imprensa também não só falar dos maus exemplos, mas falar também 
dos bons exemplos na política que esses bons exemplos também sejam seguidos, senhor presidente, 
senhores vereadores, era isso ouvintes da rádio nosso muito obrigado; Presidente Vereador Vilson 
Paese; próximo vereador, Vereador Josélio Guerra, bancada do PMDB; Vereador Josélio Guerra; 
senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa aqui presente, senhoras e 
senhores, gostaria de cumprimentar a Débora, filha do Sergião, o Zeca. Luiz, a juventude do PMDB 
representada, o presidente do partido, Márcio Hopen, a Sandra, Portilho enfim todas as pessoas que 
se fazem presentes nessa noite, senhor presidente, também gostaria de cumprimentar os moradores 
do bairro Sassi, para ser mais direto os moradores da rua Travessa Edson, que no último feriado, 
senhor presidente, estavam todos os moradores ali, grande parte dos moradores dessa rua, inclusive 
com este vereador, concertando na rua, senhor presidente, o calçamento na Travessa Edson no 
Bairro Sassi, no qual foi aberto a mais de 100 dias pelo executivo, tive contato com a Corsan para ver 
se era parte da corsan para concertar, passaram que essa obra deveria ser concertada pelo 
executivo, pelas obras, e a gente fez inúmeras indicações, tendo em vista que não foi solucionado e 
os moradores cobrando da gente por ser morador inclusive do bairro, cobrando veementemente 
todos os dias, inclusive teve um morador que quebrou a bandeja do carro, corcel, amigo do senhor 
inclusive, senhor presidente, e não tendo resultado nosso trabalho aqui na câmara, então a gente, 
juntamente com os moradores, no último feriado que deveriam estar em casa descansando para o 
próximo dia trabalhar, estávamos lá logo depois do almoço até à tardinha senhor presidente, 
cavocando a rua, colocando pó de brita, assentando pedras de calçamento na referida rua, tem fotos 
ara comprovar, senhor presidente, foi feito um trabalho pelos moradores, que pagam seus impostos 
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que são caros na verdade e infelizmente não tem resultado, eu não sei, espero não levantar também 
essa questão que o colega Vereador Luiz Leite levantou em certa ocasião, se é pelo fato deste 
vereador também morar no referido bairro, mas acredito que não, a gente sabe das dificuldades da 
secretaria de obras, só que a gente espera que tenha resultados, porque são situações simples, 
depois a gente escuta lá no bairro que vão integrantes, não vou citar nomes, da própria executiva, no 
bairro dizer que o vereador não trabalha, e a gente fica constrangido, porque a gente está aqui 
trabalhando dia a dia como os senhores são testemunhas, a comunidade é testemunha, pedindo, 
cobrando, veementemente, mas não consegue resolver os problemas do nosso bairro, estou vendo 
que também vou ter que me mudar  de bairro, então agradeço a todos os moradores, eu gostaria de 
cumprimentar o Vereador Cláudio Santos, dizer ao vereador que aceito os pedidos de desculpas de 
vossa excelência, pode ter certeza que minha família também aceita seus pedidos de desculpas, 
dizer para o senhor que esse vereador nunca entrou na questão familiar nesta casa, o que este 
vereador esta cobrando desde que entrou nessa casa este projeto que é do nepotismo, não tenho 
culpa vereador se atingiu o senhor, atingiu sua família, apenas é um projeto, é uma questão política, 
este vereador estava discutindo, estava cobrando desde o inicio do mandato, do executivo, que até 
para os próximos administradores não venham se beneficiar em cima deste projeto que na verdade 
não existe, e dizer para o senhor que aceito os  seus pedidos de desculpas, w dizer também que o 
senhor já, inúmeras vezes já pediu desculpas por muitos outros fatos, só que eu peço para o senhor 
que realmente suas desculpas tenham fundamento vereador, que o senhor venha pedir desculpas em 
público mas que realmente o faça, e pode ter certeza que a minha família toda agradece o senhor, 
por essas desculpas, falando em família, senhor presidente, também minha avó, deve estar 
acompanhando com certeza a transmissão do grande expediente está fazendo, está de aniversário, 
está fazendo  97 anos, quero cumprimentá-la, meu avô seu José Guerra que deve estar 
acompanhando em casa, e desejar feliz anos de vida para ela, obrigado; Presidente Vereador 
Vilson Paese; próximo vereador para fazer uso da palavra pelo tempo de 7 minutos Vereador Luiz 
Leite da bancada do PDT; Vereador Luiz Leite; senhor presidente, senhores vereadores, servidores 
da casa, imprensa escrita e falada, demais dirigentes de entidades partidárias e demais entidades da 
nossa comunidade, lideres comunitários e demais pessoas que se encontram no plenário, que bom à 
gente chegar hoje aqui e ver pronunciamentos diferentes daqueles que tem sido ultimamente 
praticamente corriqueiros, digamos assim, de praxe, na tribuna dessa casa, e não vamos dirigir esse 
pensamento a A ou B, á todos nós vereadores, aos 10 vereadores, quem já não usou essa tribuna 
para fazer um desabafo, e muitas vezes atingir os companheiros, porque as provocações às vezes 
vem lá dos bastidores, vem lá de fora, vem lá da avenida, vem lá de alguma secretária, alguns vem 
afrontar os vereadores nessa casa, desrespeitando aqueles que eles assinaram a procuração para 
bem representar a nossa comunidade, então vocês imaginem a situação que vive hoje o vereador 
não só na nossa comunidade, mas na comunidade gaúcha e com certeza por ai a fora, por esse 
Brasil a fora, o vereador como representante legitimo do povo e da nossa comunidade a qual eu 
mando um abraço nesse momento, para toda comunidade carazinhense através da rádio Gazeta, 
cumprimento também direção e funcionários essa emissora que vem prestando grandes trabalhos na 
nossa comunidade, o vereador vem sendo muitas vezes confundido, porque muitas vezes não pode 
servir ao cidadão que aqui se dirige, quando muitas vezes o próprio executivo deixa de servi-lo, que é 
a responsabilidade maior do nosso executivo, e muitas nos encaminham para cá, como já chegaram 
na minha sala e diversas outras salas, que a secretaria do bem estar social nos encaminhou aqui 
porque não tem condições de me atender Vereador Luiz Leite ou Vereador Cláudio Santos ou Felipe, 
Paese, Jaime ou qualquer um de nós, então vocês vejam a situação que a gente passa nesta casa,  e 
muitas vezes nós não estamos preparados também para atender a reivindicação daquele cidadão, 
aquele jovem, ou daquela senhora que nos procura, e basta dizer que neste momento a gente está 
impossibilitado de atender que as pessoas muitas vezes descarregam todas as suas energias e mau 
humor em cima do vereador, por não entender, muitas vezes, senhores vereadores e comunidade 
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que me escuta nesse momento, o papel fundamental do vereador, que é de fiscalizar os atos do 
Poder Executivo, de criar projetos de li que venham de encontro a nossa comunidade, porém, que 
não pode dar um só centavo de despesa ao executivo, senão ele é julgado inconstitucional, o 
vereador está aqui para receber e representar bem a nossa comunidade, para visitar os nossos 
bairros, para trabalhar nas comissões internas de pareceres e outras tantas, saúde educação, 
serviços públicos, onde todos nós somos envolvidos, pensando nessa linha, e com esse raciocínio, 
eu quero dizer a nossa comunidade, que nós, eu  e se os demais me consentirem, tenho o maior 
orgulho de representar a minha comunidade, presidente Paese, e fazer sempre o melhor por ela, da 
forma que eu posso,  do jeito que eu sei fazer, tenho o maior orgulho de ser carazinhense e participar 
desse processo legislativo, porque certamente nós estaremos escrevendo nosso nome na história de 
Carazinho no desenvolvimento futuro dessa cidade,  nós estamos aqui para discutir idéias, produzir 
frutos, bons frutos para nossa comunidade e não para atacar-nos uns aos outros, sempre defendi 
nessa tribuna, e o Cláudio Santos é um dos vereadores que pode confirmar isso, Vereador Déio, 
Felipe, o próprio Azir o Jaime, o Jaime carinhosamente às vezes brinca comigo, me chama: “Aí, 
fogueteiro!” a gente sabe que é por brincadeira, a gente tem discutido a reação dos vereadores aqui 
dentro, e temos chegado a uma conclusão, no fim isso não soma nada para nossa comunidade, o 
que soma são os poucos os muitos trabalhos que apresentamos nessa casa, e é dessa forma que 
nos tornamos bons legisladores, estar sempre a par dos problemas da nossa comunidade, buscar a 
resolução dos problemas da nossa comunidade, se empenhar por ela, estar sempre a disposição 
dela, para que nós possamos sair desse poder e ouvir lá fora depois: Vereador Luiz Leite ou fulano 
de tal, qualquer um outro, parabéns pelo tempo que nos representou na casa do povo, no Poder 
Legislativo, por que é o mínimo que nós esperamos das vossas excelências, então Presidente Paese, 
demais vereadores, pessoas que nos acompanham no plenário, ouvintes da rádio Gazeta, nós 
estamos aqui para bem representá-los, eu tenho certeza, tanto eu quanto os meus colegas 
assumimos com muita responsabilidade esse compromisso, e não é uma picuinha ou outra que vai 
nos desviar daquilo que é o maior, que é fazer o bem pela nossa comunidade, muito obrigado senhor 
presidente, senhores vereadores; Presidente Vereador Vilson Paese;  solicito ao vice-presidente 
Felipe Sálvia, para que assuma os trabalhos, o Vereador Felipe Sálvia para o seu pronunciamento, 
pode ser Felipe? E eu falarei depois então, por último da bancada do PDT, com a palavra Vereador 
Felipe Sálvia por 7 minutos, 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 a Rádio Comunitária, a Rádio Gazeta, o Jornal Diário da Manhã, meu amigo Robô, o Raul, 
o pessoal do PMDB, o Léo, que se encontram presentes na noite de hoje assistindo a reunião, dizer 
que tem razão os vereadores que me antecederam, briga entre vereadores não dá nada para 
ninguém, não ajuda ninguém e o povo não gosta disso, mas a gente no embalo de uma provocação 
de um ataque a gente responde, mas depois a  gente fica pensando será que é isso que o povo 
quer? E eu tenho certeza que o povo não quer isso, então o Cláudio Santos pode ter certeza que 
para mim, Zero a Zero, tranqüilo, estamos aí para trabalhar, dizer senhor presidente, com vereador 
não é bom brigar, agora a gente está aqui, amigo Zeca do PMDB, para brigar como vereador, como 
eleito pelo povo, brigar com o executivo quando as coisas não acontecem, eu quero dizer para vocês 
que vocês sabem do meu jeito de ser, meu jeito de pegar como vereador, e isso eu não posso deixar 
de ser, não estaria sendo Felipe Sálvia, eleito pelo povo cinco vezes, vocês se recordam, povo da 
minha cidade, ouvintes, que eu cobrei várias vezes à melhoria na rua da UPF, a Diamantino Tombini, 
cobrei, cobrei, cobrei, até que fizeram, se recordam também quando eu cobrei a rua Padre L. 
Guanella um passeio público, cansei de cobrar, até que fizeram, não ficou bom, mas pelo menos tem 
um passeinho lá para as crianças não andar na rua, está bonito, e tenho cobrado aqui melhorias na 
General Cassal Martins de Brum, aquela rua que entra no posto Atlantic e sai na madeireira Herter, 
que está um caos, tenho cobrado também melhorias na sanga do frigorífico, aquela sanga do 
frigorífico que estiveram os moradores hoje na minha sala pedindo melhorias, fizeram um auê no final 
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de semana lá porque com a chuva a sanga transborda, a exemplo do bairro Sassi, Vereador Déio, e a 
gente tem cobrado, mas como disse o Vereador Luiz Leite, a gente não executa as obras, o vereador 
pede, cobra, e eu vou continuar cobrando, cobrei também e vocês são testemunhas ouvintes, 
melhorias, quando eu dizia que a nossa Flores da Cunha estava uma colcha de retalhos, de buracos, 
agora esse final de semana passaram consertando, tapando os buracos, entrei com um oficio hoje 
para não mais tapar os buracos, mas fazer uma camada asfáltica, uma manta asfáltica, chega de 
remendo, vamos botar uma manta, uma capa asfáltica me toda a extensão da Flores da Cunha para 
parar de o povo ver esses remendos feitos quase que mensalmente, também na noite de hoje quero 
cobrar melhorias no Parque da cidade, nosso Parque da Cidade está um caos, um abandono total, e 
eu cobro porque o pessoal me cobra, os eleitores senhor presidente, os eleitores nos cobram, que 
não tem nada no parque, lá parece uma tapera abandonada, então eu estou cobrando do senhor 
prefeito Municipal, para que dê um jeito, pelo menos uma cancha de bocha, para o aposentado que 
não tem o que fazer poder jogar uma cancha de bocha, jogar uma bocha lá no parque, ter o seu 
lazer, fazer um piquenique com sua família, lá no parque não tem nada, e pasmem os senhores 
ouvintes, que tem político, tem prefeito, até mesmo vereador que se elege prometendo coisas no 
parque da cidade, e hoje a gente não consegue nada, está tão difícil conseguir, e eu tenho cobrado, e 
vou continuar cobrando melhorias para o nosso parque da cidade que nem mesmo caseiro tem lá, 
quero dizer mais, vou continuar cobrando emprego também, não vêm uma industria pra essa cidade, 
eu tenho cobrado que aparece uma vaga numa empresa e lá aparecem 300 pessoas pedindo aquela 
vaga, que não existe emprego, e quando um prefeito se elege ele promete, promete, promete trazer 
emprego, quando na verdade nós temos perdido para Sarandi empresas, para Palmeira das Missões 
a Nestlé, temos perdido para Passo Fundo empresas, e se nós se cuidar, Carazinho, nós vamos 
perder em numero de empresas para Sarandi, então senhores vereadores temos que fazer uma 
juntada de forças para nós conversarmos com o prefeito se for possível ajudar, porque não tem 
cabimento, se passou dois anos do governo Iron, quase três anos do governo Alexandre e não veio 
nenhuma industria de peso para essa cidade, o que nós temos feito é perder, perder industrias e mais 
industrias para cidades com Passo Fundo, Sarandi e agora perdemos recentemente a Nestlé, mais 
de mil empregos para Palmeira das Missões, também, na noite de hoje vocês devem ter visto, senhor 
presidente que eu entrei com uma moção assistindo o Faustão eu vi aquele ator Carmo Dalla Vecchia 
na dança dos famosos eu vi que o Faustão falava o nome de Carazinho, falava quase todo domingo o 
nome de Carazinho porque lá estava o ator que é de Carazinho, Carmo Dalla Vecchia, família 
carazinhense, e me enchi de orgulho porque é tão bonito ver uma pessoa se destacando a nível 
nacional, num programa a nível nacional como é o Programa do Faustão, vê uma pessoa de 
Carazinho, para mim foi um orgulho e por causa disso mandei uma moção na noite de hoje para o 
programa do Faustão e para a família desse rapaz, desse ator, que projeto o nome de nossa cidade 
tão bem no cenário nacional, e para finalizar, senhor presidente, eu entrei também com uma moção 
na noite de hoje parabenizando o ex-vereador dessa casa, Vereador Ronaldo Nogueira, que nos 
deixou para assumir um cargo no governo estadual, fazendo um papel, esse meu amigo, muito bom, 
distribuindo carro para toda a região, carros usados mas que o governo não está mais usando, mas 
beneficiando nossas comunidades, do jeito que esse rapaz foi para lá, pensaram que o Ronaldo ia se 
apagar, mas para minha felicidade e felicidade dos amigos do Ronaldo aqui da cidade de Carazinho, 
ele está se saindo muito bem no cargo que hoje ocupa, então fica aqui  o meu agradecimento em 
nome do povo de Carazinho, o povo da minha cidade ao ex-vereador Ronaldo Nogueira, era isso 
senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao primeiro vice-presidente da mesa, 
Vereador Felipe Sálvia, para que assuma os trabalhos para eu o Vereador Vilson Paese possa usar 
da palavra; Presidente Vereador Felipe Sálvia; com a palavra Vereador Vilson Paese, bancada do 
PDT; Vereador Vilson Paese; senhor presidente, senhores vereadores, imprensa através da rádio 
comunitária, nosso amigo Pisca, jornal Integração, Diário da Manhã, e a nossa rádio Gazeta o nosso 
boa noite aos ouvintes da rádio Gazeta, boa noite a todos os que se encontram presentes, que já 
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foram nominados pela presidência da casa, eu vi as indicações dos vereadores e incrível, hoje deu 
para prestar atenção atentamente em todas as indicações,  teve rua, por exemplo a Coroados da 
Princesa, foi feita indicação por três vereadores, então caracteriza realmente que a rua tem problema 
de calçamento, na Princesa, além da Coroados, todos os vocês, os moradores, quem usa essa rua, a 
rua Tijucas que é um seguimento da rua Charruas, também é intransitável, o calçamento está muito 
ruim,  se tu andares pela XV de Novembro que é o centro, a 20 de Setembro, também tem problema 
o calçamento, é terrível, vamos passar para o bairro Oriental, eu não quero falar na Diamantino, eu 
não quero falar na Tombini, que essa rua deve ter umas 200 indicações nessa casa, mas eu vou falar 
na rua Ceára, eu vou falar na Minas Gerais, eu vou falar na rua Mato Grosso, são ruas que tem um 
problema terrível o calçamento, eu acho que tem que haver uma solução para esses calçamentos, 
agora eu quero dizer para o Vereador Felipe Sálvia, que a rua do posto que é a rua Cassal Martins 
será asfaltada, brevemente, é o que estou sabendo, que vai ter asfalto, parece que  o líder do 
governo me olha e não tem essa informação, esse conhecimento, então alguém me falou que essa 
rua será asfaltada, e nós esperamos que não só a Cassal Martins seja asfaltada, mas que a grande 
maioria das nossas ruas de Carazinho, tomara Deus que as coisas comecem a acontecer, e nós 
esperamos, agora com a venda da folha, com mais o dinheiro que será investido um milhão e pouco, 
então são quase três milhões, e possa ter um numero de ruas importantes de nossa cidade 
asfaltadas, para deixar o nosso Carazinho bonito, Vereador Felipe Sálvia, eu não sei se eu entendi, 
quando vossa excelência fala no parque da cidade que teve vereador que se elegeu  com trabalho 
em cima do parque, eu quero dizer a vossa senhoria que o parque da cidade é a menina dos meus 
olhos, e eu sempre trabalhei e continuo trabalhando, mas infelizmente, vossa excelência trabalhando 
em cima, então quero dizer a vossa excelência que eu também trabalhei muito, e fiz até um ante-
projeto e nós temos e com o auxilio de todos os vereadores que estão aqui, e dos vereadores que 
não se elegeram, e demais presidentes de bairros, aonde nós temos mais de 10.000 assinaturas, 
num ante-projeto, pedindo que aquela área realmente nós tivéssemos, fui entrevistado pelo Pisca, fui 
entrevistado por várias rádios e jornais daqui da cidade, quando nós buscávamos a nossa 
preocupação do povo de Carazinho ter um lugar para lazer, e mais, 206 hectares de terra, onde nós 
podemos ter lá o grande viveiro de mudas, uma horta comunitária para nós atendermos as creches, 
ao patronato, ao asilo, as pessoas que precisam de alimentos, falava mais, apresentei no meu ante-
projeto que a mão de obra fosse feita pelos presidiários, que já estão no externo, mas você falar e 
você colocar em prática vai uma distância do Iapoque ao Chuí, como é difícil, quero dizer sim e vossa 
excelência tem razão quando fala do parque da cidade, ao menos uma cancha de bocha vamos 
colocar de imediato lá, que os bochofolos estão nos solicitando, e tem gente que não entende, 
sábado eu fui procurado por alguns bochofolos da cidade que gostam de ir ao parque, vereador, 
esqueceu de nós? Esqueceu do Parque? E eu dizia a eles, eu nunca esqueço do parque da cidade, 
que hoje tem o nome de João Xavier, não posso esquecer de uma área nobre, que está aqui tão 
próximo, e essa área realmente, área de lazer, tem que ser para as pessoas que não tem condições 
para no verão se deslocar para o litoral, não são associados de clube nenhum, mas tem o parque, 
que essa área é do povo, mas eu tenho certeza absoluta que nós teremos um verão com aquela área 
remodelada e eu dizia no meu ante-projeto, vamos devolver ao povo o que é do povo, preservando a 
natureza, então vossa excelência tem razão quando pede uma cancha, é o mínimo que nós podemos 
fazer, vamos fazer sim, para amanhã essa cancha, senhor presidente, senhores vereadores, antes 
que eu fale da reunião dos carismáticos, eu quero falar e dizia a semana passada que é triste nós 
ouvirmos todo dia uma hora de comentário nas rádios, os roubos que estão acontecendo, agora foi a 
vez, outro dia foi a servente dessa casa, entraram na casa dela e levaram tudo que ela tinha, ontem 
foi o contador dessa casa, levaram, então mostra que realmente, meus amigos e minhas amigas que 
estão nos ouvindo, senhores vereadores, a bandeira do Rio Grande do Sul aqui da Câmara neste fim 
de semana também levaram, a bandeira do Rio Grande do Sul, realmente isso é triste, mas senhores 
vereadores o que realmente está preocupando são as noticias, viram o deputado federal eleito agora, 
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quando ele se queixava para os delegados federais, a minha parte eu não estou recebendo, eu tenho 
mais de R$ 100.000,00 para receber, colocando em valores, aí eles vem depois dizer que aqueles 
valores não se tratavam das máquinas caça níqueis, aí o irmão do presidente, já concluo senhor 
presidente, o irmão do presidente o Vavá, que eu só conheço dois Vavá, o Vavá que foi um grande 
jogador de futebol do Brasil e agora o Vavá, irmão do presidente, e vem o advogado, os advogados 
são muito práticos, são muito hábil, aqui nós temos o advogado Leonardo Simonato não é para vossa 
senhoria advogado meu amigo, mas é para os espertos, quando diz assim, não ele não tem 
condições de se expressar, meus amigos, minhas amigas, o irmão do presidente, que está no cenário 
do país, quando fala das maquinas o advogado dele diz assim, não era maquina de terraplanagem, 
não é maquina caça níquel, mas o assunto é maquina caça níquel, realmente estão brincando com o 
povo, concluo senhor presidente e muito obrigado por ter permitido alguns segundos a mais para 
esse vereador, nesse final de semana,  e nós apresentamos uma moção aqui, a senhora Fátima 
Linas que coordena os grupos carismáticos, e eu participei no domingo de manhã, deveria ter ficado 
domingo todo o dia mas não foi possível, desculpa senhores vereadores, foi no domingo sim, mais de 
2.500 pessoas se reuniram no grande cenáculo promovido pela igreja de Fátima, Nossa Senhora de 
Fátima da Glória e igreja São José, neste momento que nós vivemos essa turbulência, de 
pensamento, de ganância, de arrogância, de tudo, nós estamos encontrando ainda pessoas que tem 
fé, que acreditam em Deus e que se dedicam ao povo gratuitamente, então parabéns aos grupos 
carismáticos de Carazinho, nada contra as igrejas evangélicas, as religiões evangélicas até porque os 
evangélicos estão fazendo a sua parte e muito bem, porque nós perdemos só no ultimo ano 38 
milhões de adeptos a igreja católica, e a igreja tem que realmente se fortalecer, eu como católico 
quero que a igreja seja fortalecida, e uma pessoa que não acredita em Deus e não tem fé, ele não 
produz, então nós temos que acreditar sim, que acima de nós todos aqui,  nesse momento que nós 
vivemos, nós temos um Deus e esse Deus nos proporciona cada dia a nossa vida e o prazer de nós 
estarmos vivos, muito obrigado senhor presidente, senhores vereadores; Presidente Vereador 
Felipe Sálvia; é o presidente passou um pouco do normal, senhores vereadores nós temos que 
trabalhar juntos, todos os vereadores em prol do parque da cidade que está um legitimo taperão da 
cidade de Carazinho, devolvo os trabalhos ao presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; não 
havendo mais vereador que queira usar a palavra, para concluir o grande expediente quero 
agradecer ao Felipe Sálvia que assumiu os trabalhos da mesa, agradecer também ao secretário 
Adroaldo que hoje está substituindo o Paulo Silva que fez uma pequena cirurgia mas na próxima 
segunda-feira estará presente, também dizer aos ouvintes que estão em casa antes que a rádio 
Gazeta continua com a sua programação normal, que a próxima segunda-feira estará presente aqui a 
ordem dos advogados,que irá usar o grande expediente, e no dia 25 será a primeira reunião ordinária 
nos bairros, na sede da UAC, então já conclamamos e chamamos a todos os moradores da grande 
Ouro Preto,  dos bairros vizinhos que compareçam, que os vereadores estarão todos presentes lá e 
nós iremos oportunizar ao presidente da UAC, ao presidente da Associação Ouro Preto para que 
possam usar da palavra uns 5 minutos, se desfaz o grande expediente e a rádio Gazeta continua com 
a sua programação normal, e vamos de imediato à ordem do dia, solicito ao secretário que faça a 
leitura dos requerimentos, autor e números dos requerimentos dos vereadores, questão de ordem 
Vereador Jaime Fragoso; Vereador Jaime Fragoso;  em nome da bancada do PSDB, nós pedimos 
destaque no pedido de informação; Presidente Vereador Vilson Paese; tenham certeza o pedido de 
informação, sempre o pedido de informação será com destaque, mas entendemos a sua questão de 
ordem, e será colocado em destaque o pedido de informação;  Secretário Vereador Adroaldo De 
Carli;  requerimentos para apreciação em bloco: requerimento de autoria do Vereador Marcos Soares 
do PTB nº 01; requerimento do Vereador Adroaldo De Carli do PMDB, nº 05; seriam esse dois 
requerimentos para apreciação em bloco; Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em discussão 
a urgência dos requerimentos, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovada a 
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urgência por unanimidade; está agora em discussão os requerimentos com a urgência já aprovada, 
não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, os contrários que se manifestem, estão aprovados os requerimentos por unanimidade; 
senhor secretário, solicito a vossa excelência que faça a leitura já foi feita na integra do pedido de 
informação e todos os vereadores tem conhecimento do mesmo, mas só então cita o nome do autor 
para nós ratificarmos o nome do autor; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; requerimento 
pedido de informação de autoria do Vereador Felipe Sálvia do PDT, requerimento esse protocolado 
de nº 04 desta reunião; Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em discussão a urgência do 
pedido de informação, requerimento pedido de informação  do Vereador Felipe Sálvia, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários que se manifestem, aprovada a urgência por unanimidade; está agora em discussão o 
requerimento pedido de informação, para discutir, autor do pedido Vereador Felipe Sálvia, bancada 
do PDT; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, venho aqui defender meu 
pedido de informação, dizer para os senhores vereadores e pessoas que assistem a reunião na noite 
de hoje, em especial a imprensa, a lei 5.581 de 2001, ela dizia que todo serviço de terraplanagem e 
doação de terra em quantidade, um serviço grande, deveria passar pelo crivo desse poder, nós 
fiscalizando esse ano, nós descobrimos que estavam fazendo muitos serviços particulares para 
pessoas que realmente podia pagar e podem pagar por esse serviço, então esse meu pedido de 
informação eu quero saber anterior todo o serviço que foi feito, para quem foi feito,  sem autorização 
legislativa, para quem foi feito o serviço de terraplanagem, autorização e ordem de serviço, qual 
maquina foi usada? Porque é função nossa senhores vereadores fiscalizar, teve um vereador que 
ocupou essa tribuna hoje e disse que uma das maiores atribuições do legislados, do vereador, é 
fiscalizar os atos do prefeito, ou seja do executivo, eu venho fazendo isso, venho lutando,  venho 
brigando, perdendo mas perdendo de cabeça erguida, que o meu papel para o povo que me elegeu, 
eu tenho certeza que eu estou fazendo, então se eu perder esse jogo e vários jogos que eu perdi, e 
continuar perdendo, eu vou perder, como disse já, de cabeça erguida, estou fiscalizando, tanto está 
errado senhores vereadores que nesse final de semana com a liberação, com a aprovação do projeto 
041 que libera, que não precisa passar pela Câmara, todo e qualquer serviço para empresa, pessoa 
jurídica ou física, agora está liberado, então no final de semana é um carnaval só, as máquinas 
trabalhando, fazendo serviço particular, agora não posso fazer mais nada, já está a lei aprovada, eu 
só quero fazer pagar, as pessoas que fizeram serviço, quem  mandou fazer esse serviço sem 
autorização, e teve muito serviço senhores vereadores, eu recebi denuncia de pessoas que foram lá 
pedir, e por não ser do partido do prefeito às vezes tem uma dificuldade de conseguir, e tem é normal 
isso, não conseguiram, e esse João me dizia que o Pedro conseguiu, mais serviços de horas 
trabalhadas que ele tinha pedido com máquina de trator esteira, retro-escavadeira, que ele tinha 
pedido, então fica uma indagação, nós temos que cobrar? Temos que cobrar sim, que existia uma lei 
que foi pisoteada, porque fizeram uma barbaridade de serviço sem autorização legislativa, existem 
denuncias que foram feitas na promotoria, a promotoria já está chamando o pessoal para responder, 
que quando não achamos um meio de fiscalizar por aqui nós procuramos outros meios, e me dói, me 
dói às vezes, eu gosto de trabalhar, de brigar pelo povo, pelo que eu acho que é certo, mas às vezes 
a gente cansa, mas eu quero que eu continue tendo força até o final desse mandato para eu fazer 
aquilo que o povo me deu, e o povo me deu já, me deu cinco mandatos, não foi de graça, e os 
vereadores sabem disso, se eleger uma vez é fácil, a segunda é difícil, a terceira é mais difícil ainda, 
a quarta é quase impossível,  a quinta é uma aberração, eu me elegi cinco vezes, assim do jeito que 
eu sou, fazendo aquilo que o povo me deu, a arma, que é o microfone para eu poder falar, e os 
pedidos de informações, os requerimentos, que não me custa, eu fazer, e tentar, tentar com isso 
devolver dinheiro público, que foi gasto de forma errada, sem aprovação da lei, e os vereadores 
sabem disso, que essa lei foi pisoteada, a 5.581, porque ela dizia, pode dar sim, ninguém é contra, 
tenho certeza que vereador nenhum é contra ajudar uma empresa que está se instalando, mas passe 
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por aqui, hoje é uma dificuldade para se conseguir uma carga de terra, mas as máquinas para fazer o 
serviço na Sommer, e quem mora na Sommer sabe disso, que as máquinas estavam lá esse final de 
semana fazendo serviço particular, não é certo, quando uma pessoa pobre precisa, uma pessoa de 
bens consegue, nós temos que repartir o pão, o bolo do município que são os impostos de forma 
igual, não dando para uns mais e para outros menos, para isso senhores vereadores, está na 
consciência do plenário, respeito o voto de cada um com  eu disse, mas está na consciência de vocês 
senhores vereadores, legisladores que foram eleitos para isso, para fiscalizar os atos do Poder 
Executivo, atos esses que ao meu ver estão errados, porque já tem denuncia na promotoria, como eu 
já disse e a promotora está investigando e com isso eu só quero ver quantos serviços foram feitos, 
quantos foram negado e para quem foram negados, porque lá para a coisa funcionar tem que entrar o 
pedido, quem foi secretário de obras, acho que o Azir foi secretário lá, entra o pedido, qual a pessoa 
que pediu, para onde é que vai, qual o caminhão que foi, tem que ter a planilha de custos, tem que ter 
tudo certinho, eu acredito que tenha, então esse pedido eu quero todo, essa documentação nessa 
casa para que todos os vereadores possam ler e fiscalizar, era isso senhor presidente; Presidente 
Vereador Vilson Paese; continua em discussão o pedido de informação para discutir o requerimento 
pedido de informação Vereador Luiz Leite bancada do PDT; Vereador Luiz Leite;  senhor presidente, 
senhores vereadores e pessoas do plenário, a pouco eu me reportava no grande expediente que nós 
fomos eleitos e um dos papéis fundamentais do vereador é a fiscalização, além dos trabalhos das 
comissões representativas da casa, justiça e finanças, saúde e outras, educação, e eu acredito 
Vereador Felipe Sálvia, que não devemos parar, podemos sim perder no plenário, isso é normal, mas 
não devemos parar, porque com certeza lá fora a nossa comunidade vai saber se tu esta agindo de 
forma correta com os teus pedidos, assim como os meus pedidos e de outros vereadores, ou não, eu 
acredito que um pedido dessa magnitude que foi entrado nessa noite, deveria ser aprovado por 
unanimidade nesse plenário, mas também entendo que o voto contrário, principalmente de alguns 
colegas, é um direito deles, como vossa excelência bem frisou nessa tribuna, mas não dá para se 
entender quando foi alterado esse projeto de lei, da lei de incentivo aos municípios, e foi aprovado pro 
esta casa, não com o meu voto, eu acredito que uma parcela só, nem o mínimo, vereador, não vai 
receber nesta divisão que tu colocaste a pouco aqui, é o Maximo para um e o nada para os outros, 
porque, minha gente que aqui estão, se andar por essa cidade, e a gente roda nessa cidade, e ver as 
condições de trafecabilidade dessas ruas, dos nossos bairros e Carazinho, é preocupante, é uma 
coisa alarmante, mas podemos citar várias, pega aqui o bairro Dileta, é uma loucura aquilo ali, é uma 
coisa extraordinária não existe mais um metro de rua que você possa trafegar com tranqüilidade, 
pega a Teodoro, Henrique Teodoro Schutz, do bairro Vila Rica é outra calamidade, pega a Ibaré do 
bairro Floresta, é outra calamidade, então gente, eu acho que a única forma, Vereador Felipe Sálvia, 
de nós podermos atuar e mostrar a força que nós como vereadores temos, é partir para o ministério 
público, a cada pedido de informação rejeitado nesta casa, que os próprio jurídicos de nosso partidos, 
do PMDB, do PDT, da própria oposição que não tem bancada nessa casa que a gente sabe que é do 
PT, do PSB, se organizem, e vamos fazer um trabalho, fazendo com que haja mais respeito com 
nossa comunidade, naquilo que essencialmente é prioridade na nossa comunidade, é por essas 
coisas, vereador, que não sobra recursos para investir na reparação das nossas ruas, para ajudar 
aquela pequena empresinha que está aí nascendo e que poderá ser uma grande empresa no 
amanhã, e eu posso dizer isso com muita propriedade, porque conheço todas as empresas de 
Carazinho e todos começaram como empresas familiares, e hoje dão centenas de empregos, o 
Portilho sabe disso, pessoal sabe disso, mas não pode sobrar para investir mesmo na melhoria das 
nossas ruas, e investimentos para geração de empregos, quando chega a cada sessão, a cada 
reunião legislativa, é raramente, às vezes passa uma sessão sem vir, verbas destinadas a isso, 
aquilo, aquele outro que não tem nada haver, nada haver, só um momento vereador, nada haver com 
os assuntos abordados até agora que são as nossas ruas, os nossos bairros, a secretaria da saúde 
que está uma droga, não existe remédio, muitas vezes senhores e senhoras aqui presentes, 
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acompanhamos situações difíceis de saúde, por pessoas da nossa comunidade porque não tem o 
remédio, porque não tem o exame, porque não tem uma cirurgia marcada até um ano para frente, 
mas não pode ter se os recursos são mal administrados, e é dessa forma que a nossa comunidade 
vai sofrendo, e o nosso papel de vereador, nesse aspecto, muitas vezes vai ficando para trás, mas 
pois não, vereador;  Vereador Felipe Sálvia; somente para colocar uma coisa  que eu esqueci, 
Vereador Luiz Leite, há três semanas atrás, ou duas semanas atrás, não importa quantas semanas 
sejam atrás, mas foi para trás, estragou uma retro, quebrou a retro fazendo serviço particular, esse 
dinheiro para consertar a retroescavadeira, esse dinheiro que falta para nós tapa as ruas da Ibaré, 
calçar a Martins de Brum, da Henrique Teodoro Schutz que é só buraco, o dinheiro que é desviado, 
que quando estraga uma máquina, as máquinas já estão ruim, vai fazer serviço particular, sem o aval 
da Câmara que foi aprovado, e a gente tem que respeitar porque foi aprovado, mas é isso que me 
indigna, é isso que me deixa triste, de saber que falta tanta coisa nessa cidade e os recursos estão 
sendo mal administrados; Vereador Luiz Leite; então só para finalizar, senhor presidente, eu e o 
Vereador Felipe Sálvia fomos acusado de tentar inviabilizar a secretaria de obras, os nobres colegas 
sabem que não, todos aqui sabem que não, nós pretendíamos sim, fazer com que as obras nos 
bairros fossem feitas, porque aquele morador de determinados bairros da cidade que precisasse 
arrumar sua entradinha de garagem e que não tem condições de pagar uma empresa particular, 
também fosse atendido, era essa a nossa intenção, e sim coibir o uso da máquina pública para 
beneficiar companheiros que ajudam a bancar as campanhas,  esta era a nossa intenção, porque 
desta forma que vai as coisas em Carazinho, nobres vereadores, eu digo uma coisa para vocês, fazer 
política nesta cidade tem que ter muita coragem, muita coragem, porque muitas vezes se analisar 
profundamente, por essas coisas não vale a pena, muito obrigado,senhor presidente; Presidente 
Vereador Vilson Paese; continua em discussão o pedido de informação,  não havendo mais 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis ao pedido de informação do 
Vereador Felipe Sálvia  permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, rejeitado o 
pedido de informação por cinco votos a quatro; solicito ao secretário o nº e autor das moções na noite 
de hoje; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; moção de repúdio de autoria do Vereador Josélio 
Guerra, Déio PMDB de nº 01, também do mesmo teor Vereador Luiz Leite do PDT, moção essa de nº 
4; moção de autoria do Vereador Vilson Paese do PDT, nº 02; moção de autoria do Vereador Cláudio 
Santos, PSDB, nº 03; moção do Vereador Luiz Leite PDT, nº 05; moção do Vereador Felipe Sálvia 
PDT, nº 06; moção do Vereador Adroaldo De Carli PMDB, nº 08; moção do Vereador Adroaldo De 
Carli PMDB, nº 09; moção Vereador Adroaldo De Carli PMDB, nº 10; moção de autoria do Vereador 
Adroaldo De Carli PMDB, nº 11; moção de autoria do Vereador Adroaldo De Carli PMDB, nº 12; 
moção do Vereador Felipe Sálvia PDT, subscritos pelo Vereador Adroaldo De Carli, Vereador Antonio 
Azir, de nº 07; seriam essas as moções senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; está 
em discussão a urgência das moções, não havendo vereador que queira discutir a urgência, coloco 
em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, 
aprovada a urgência  por unanimidade; coloco agora 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 todas as 
moções; senhores vereadores nós temos três projetos, um projeto que autoriza a contratação do 
Capsem, já houve uma solicitação do líder do governo pela retirada então a mesa está retirando esse 
projeto, não irá à votação e o projeto com a emenda do executivo, e também com a emenda de dez 
vereadores dessa casa será lido as duas emendas e depois os pareceres que nós iremos votar os 
dois projetos separadamente para que não haja nenhuma dúvida, então eu solicito ao secretário 
Adroaldo De Carli que faça a leitura da emenda do executivo e depois a emenda dos vereadores; 
Secretário Vereador Adroaldo De Carli;  emenda modificativa apresentada pelo executivo municipal 
ao projeto de lei complementar nº 002/07. Processo 772/078/07. Possui duas emendas, uma 
apresentada pelo executivo Municipal; emenda modificativa: fica alterado inciso IV passando a viger 
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com a seguinte redação: “IV – proprietário de um único imóvel urbano, que nele resida, cuja renda 
familiar não ultrapasse a 03 (três) salários mínimos nacional e com valor venal menor que 31.000 
URMs, devidamente comprovado conforme regulamentação pela prefeitura;” Prefeito Alexandre 
Goellner. Carazinho 08 de junho de 2007. Emenda modificativa à emenda modificativa do executivo 
municipal: O processo é o 772/078/07, o projeto de lei de autoria do executivo Municipal de nº 02/07. 
que dá nova redação ao Art. 109 da lei complementar nº 110 de 28/09/06, que aprova o código 
tributário do município de Carazinho. Emenda modificativa à emenda modificativa do executivo 
Municipal: fica alterado inciso IV passando a viger com a seguinte redação: “IV – proprietário de um 
único imóvel urbano, que nele resida, cuja renda familiar não ultrapasse a 03 (três) salários mínimos 
nacional e com valor venal menor que 55.555 URMs, devidamente comprovado conforme 
regulamentação pela prefeitura;” Carazinho/RS, 11 de junho de 2007. assinado pelos vereadores: 
Vereador Adroaldo De Carli PMDB, Vereador Luiz Leite PDT; Vereador Josélio Guerra PMDB, 
Vereador Jaime Fragoso PSDB, Vereador Antonio Azir PTB, Vereador Felipe Sálvia PDT, Vereador 
Cláudio Santos PSDB, Vereador Paulo Silva PTB, Vereador João Mafalda PSDB e Vereador Vilson 
Paese PDT, todos os vereadores desta casa. Presidente Vereador Vilson Paese; por gentileza 
senhor secretário a leitura dos pareceres da comissão de justiça e da ordem econômica, e 
encaminhamento do projeto; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; Projeto de lei complementar. 
Autoria executivo Municipal. Nº 002/07. P- 772/078/07. ementa: dá nova redação ao Art. 109 da lei 
complementar nº 110 de 28/09/06, que aprova o código tributário do município de Carazinho. Parecer 
da comissão de justiça e finanças: o presente projeto de lei complementar, com a ementa modificativa 
de todos os vereadores desta casa à emenda modificativa do executivo Municipal, é constitucional e 
quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Carazinho, 11 de junho de 2007. Vereador Felipe Sálvia 
presidente e relator, Vereador Adroaldo De Carli secretário e Vereador Marcos Soares membro 
designado pela bancada do PTB. Parecer da comissão da ordem econômica e social: o presente 
projeto de lei complementar com a emenda modificativa, encontra-se apto a ser incluído na ordem do 
dia. Sala das reuniões em 11 de junho de 2007. Vereador Josélio Guerra secretário e relator, 
Vereador Luiz Leite presidente e Vereador Antonio Azir membro. Presidente Vereador Vilson 
Paese; senhores vereadores, nós iremos colocar em discussão agora a emenda modificativa que 
vem assinada pelos dez vereadores, nós aprovando essa emenda em plenário, depois nós iremos 
colocar os pareceres para depois o projeto, então está em discussão a emenda modificativa que vem 
assinada pelos dez vereadores, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, está aprovada a 
emenda modificativa desta casa ao projeto por unanimidade, agora eu quero colocar em discussão o 
parecer da comissão de justiça e finanças que o presente projeto de lei complementar com a emenda 
modificativa de todos os vereadores desta casa, a emenda modificativa do executivo Municipal é 
constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor, está em discussão, não havendo vereador 
que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários 
que se manifestem, está aprovado o parecer da comissão de justiça e finanças por unanimidade, 
colocamos agora o parecer da comissão da ordem econômica e social, que o presente projeto de lei 
complementar com a emenda modificativa, encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia. Está 
assinada pelos três vereadores: Vereador Josélio Guerra secretário e relator, Vereador Luiz Leite 
presidente e Vereador Antonio Azir membro, está em discussão, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, está aprovado o parecer da ordem econômica e social por unanimidade, senhores 
vereadores, eu coloco agora o projeto de lei com as emendas já aprovadas e também com a emenda 
modificativa já aprovada, está em discussão o projeto, som a emenda e os dois pareceres, com a 
emenda já aprovada, e os dois pareceres, está em discussão o projeto, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que 
se manifestem, está aprovado por unanimidade o projeto; segundo projeto de lei desta noite, que é os 
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quarenta mil que o executivo está concedendo para o termino do albergue, e esse projeto é muito 
importante, todo mundo tem conhecimento, até porque a região também vai ter que contribuir, porque 
aqui no presídio tem preso de toda a região, e eu participei da reunião lá no conselho da comunidade 
no fórum, presidido pelo juiz, a comissão de justiça e finanças, eu solicito ao Adroaldo que faça a 
leitura do projeto  e dos pareceres; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; projeto de lei autor 
executivo Municipal. Nº 068/07. P- 1100/119/07. Ementa: inclui meta na lei 6.450 – LDO/2007, 
autoriza concessão de auxilio financeiro ao conselho da comunidade de Carazinho no valor de R$ 
40.000,00 e abre crédito especial no orçamento de 2007. Parecer da comissão de justiça e finanças: 
o presente projeto de lei é constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Carazinho, 11 
de junho de 2007. Vereador Felipe Sálvia presidente e relator, Vereador Adroaldo De Carli secretário 
e Vereador Marcos Soares membro designado pela bancada do PTB. Comissão da ordem econômica 
e social: o presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia. Sala das reuniões 
em 11 de junho de 2007. Vereador Josélio Guerra secretário e relator, Vereador Luiz Leite presidente 
e Vereador Antonio Azir membro. Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em discussão o 
parecer da comissão de justiça e finanças, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado 
por unanimidade o parecer da comissão de justiça e finanças, coloco agora em discussão o parecer 
da comissão de justiça e finanças, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por 
unanimidade o parecer da comissão de justiça e finanças, está agora em discussão o projeto de lei 
com os devidos pareceres já aprovados, para discutir Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio 
Santos; senhor presidente até para deixar registrado no mês de fevereiro eu na companhia do 
Vereador Antonio Azir, estivemos na Susepe, conversando com o Dr. Sérgio Fortes, que é o 
superintendente da Susepe, falando exatamente da intenção de que Carazinho tinha no término da 
construção do albergue, fomos muito bem recebidos e a partir de então começaram as conversar 
para que tivéssemos esse desfecho que nós estamos tendo agora, em seguida nós estivemos 
reunidos com o prefeito e com outras pessoas também ligadas com esse mesmo intuito e ocasionou 
do Dr. Sérgio Fortes a Carazinho para fazer uma visita ao presídio e depois uma reunião que nós 
tivemos com outros órgãos, inclusive com o próprio judiciário , ministério público onde foi colocada a 
posição da Susepe com relação ao albergue, dali então se colocou que a Susepe poderia auxiliar 
com cinqüenta mil reais, imediatamente o prefeito Alexandre Goellner colocou a prefeitura a 
disposição, sempre colocando que após passar pela Câmara o projeto Carazinho também estaria 
entrando com R$ 40.000,00 e que o conselho da comunidade fosse buscar junto a outros municípios 
mais recursos para terminar o albergue, inclusive depois estivemos eu e o Vereador Antonio Azir em 
Não Me Toque conversando com o prefeito Armando Ross, aonde ele se colocou ao inteiro dispor 
para que o município de Não Me Toque colaborasse também com auxilio financeiro para que nós 
pudéssemos terminar o albergue aqui no município de Carazinho, até porque 35% dos apenados do 
Pecar são presos que vem da cidade de Não Me Toque, e também imediatamente o prefeito 
Armando ligou ao presidente da casa, da Câmara em Não Me Toque, pediu se aprovariam e 
imediatamente deram OK, mas além disso senhor presidente, quero destacar que talvez, até da para 
se justificar amanhã, ver se de repente o que estou dizendo não é alguma inverdade, mas talvez seja 
a primeira Câmara de todos os municípios que estão colaborando a aprovar este projeto para que o 
executivo de esse dinheiro  para o término do albergue, porque ficou acertado, vossa excelência 
esteve nessa reunião  no judiciário, onde Carazinho entraria com R$ 40.000,00, Chapada com R$ 
7.000,00, mas deu R$ 7.000,00, também Não me Toque R$ 15.000,00 e aí Tamandaré, Coqueiros e 
Santo Antonio cada um com R$ 5.000,00 e que obviamente teriam  e tem que passar pelo legislativo 
a autorização e talvez Carazinho tenha sido a primeira Câmara  a aprovar essa verba para o termino 
do albergue, hoje ainda no finalzinho da tarde, presidente, só para deixar o relato, até devido ao 
primeiro contato que nós fizemos, a engenheira Daniela da SUsepe, entrou em contato comigo no 
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final da tarde pedindo alguma coisa do executivo ou dessa reunião, para que a Susepe começasse a 
dar os primeiros passos, para saber de que forma iriam agir aqui em Carazinho para terminar esse 
albergue, eu acho que não só Carazinho ganha, mas acho que toda a região ganha com isso e talvez 
realmente em 60 dias nós possamos ter o final dessa obra que já vem sendo pedida há um bom 
tempo e que está parada há mais de três anos, então eu quero até constatar amanhã que talvez 
Carazinho tenha sido desses cinco ou seis municípios a primeira Câmara a aprovar o recurso do 
executivo para ser dado ao termino da construção do albergue que sem duvida alguma se faz 
necessário não só para a comunidade de Carazinho mas para toda a região, e por isso senhor 
presidente, só para finalizar, agradecer as comissões que entendendo isso deram parecer para que 
fosse votado esse projeto dando esse valo para terminar o albergue; Presidente Vereador Vilson 
Paese; continua em discussão, para discutir Vereador Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De 
Carli; senhor presidente, senhores vereadores, novamente não poderia deixar de vir  a essa tribuna, 
estou satisfeito por termos encontrado uma  solução de recursos financeiros para o nosso albergue 
que é do governo do estado, entre os municípios que abrangem a região, todos eles vão participar 
com alguns valores, Carazinho bem mais, R$ 40.000,00 estamos aprovando essa verba, mas por 
outro lado muito triste e lamentando, mais uma vez o governo do estado através agora da 
Superintendência de serviços penitenciários, não está cumprindo com a sua atribuição, não libera 
recursos, está lá uma obra inacabada, quase que nós estamos perdendo toda aquela obra, mais uma 
vez atribuindo ao município recursos financeiros para terminar as obras, para fazer aquilo que é 
papel, obrigação do estado, do governo estadual que é segurança pública e assim por diante vai, 
senhor presidente, é educação, é saúde, é segurança, atribuição que é do governo federal, estadual, 
repassada para o município a atribuição, agora o ônus vem, agora o bônus, o recurso financeiro esse 
vai e não volta mais e os prefeitos têm que ir lá mendigando alguns recursos novamente, então nós 
lamentamos, nós entendemos a situação, hoje a gente viu aqui mais de 40 indicações, operações 
tapa buracos, desobstrução de bueiros, não temos recursos, e o município tem que novamente alocar 
recursos para uma atribuição que é do estado, isso nós lamentamos, novamente assim como outros 
e outros casos, então fica aqui o meu lamento e a minha preocupação, até onde vai isto? A escassez 
dos recursos públicos municipais cada vez menos, e as atribuições sendo jogadas para cima dos 
executivos, haja administração que agüente isto, então nós sabemos que assim foi, é conselho de 
segurança, é conselho não sei do que, Carazinho está aí, a delegacia de policia foi feita uma 
restauração, foi ampliada, modernizada, com recurso da comunidade, e assim por diante é educação 
é merenda escolar, é transporte escolar, que é uma novel interminável, e o governo do estudo não 
faz a sua cota, mas felizmente nós temos essa visão nos municípios mais uma vez com certeza a 
comunidade vai perder algumas obras em detrimentos a essas, mas é necessário, e queira ou não o 
problema estoura na comunidade local, então infelizmente é assim, e nós vamos aprovar, e até com 
satisfação que eu vejo que aquela obra não seja perdida, vamos recuperar aquela obra que dela se 
faça um bom uso, obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese;  continua em discussão, não vou 
usar a tribuna mas eu quero fazer uma consideração também, até por ter participado da reunião, nós 
temos aqui esse poder parabenizar o Doutor Orlando, e o conselho comunitário, sabe senhores 
vereadores que da parte externa do presídio mais de 80 pessoas usavam só um banheiro, tinha só 
um banheiro, totalmente desumano, e o albergue não é para 150 pessoas, mas como está essa 
lotação do presídio, certamente vai lotar o albergue também, vai poder atender uma demanda de até 
180 pessoas, mas o Adroaldo está correto quando ele coloca a união larga para os estados, o estado 
para os municípios, foi com a saúde, com a educação e agora com a segurança, eu não sei até 
quando os municípios que tem pouca arrecadação vão ter que arcar sempre com o ônus o bônus fica 
para eles lá em cima no paraíso que é Brasília, é lamentável, mas o projeto está aqui felizmente 
encontramos uma saída, e tenho certeza, eu vi os vereadores, só que Chapada era para entrar com 
R$ 10.000,00 e o prefeito não se fazia presente no dia, mas o Doutor Orlando tinha colocado para 
eles R$ 10.000,00 e eles,  parece que colocaram só R$ 7.000,00 mas está bom R$ 7.000,00 e vamos 



 23 

concluir essa obra para não termos aí mais uma obra fantasma aqui em Carazinho, então senhores 
vereadores, coloco agora em discussão o projeto com os pareceres já aprovados, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários que se manifestem, aprovado o projeto por unanimidade; Vereador Felipe Sálvia questão 
de ordem; Vereador Felipe Sálvia;  somente senhor presidente, para comunicar aos senhores 
vereadores que nós recebemos hoje um requerimento de retirada do projeto do estacionamento 
rotativo, e eu quero dizer que como membro da comissão de justiça, presidente da comissão de 
justiça, eu fiquei meio triste porque tinha uma emenda do Vereador Adroaldo De Carli que era muito 
boa, essa emenda o pessoal era multado e podia pagar nas lotéricas, então o povo; Presidente 
Vereador Vilson Paese; qual o projeto, vereador, que foi retirado? Vereador Felipe Sálvia; 
estacionamento rotativo; Presidente Vereador Vilson Paese; o executivo pediu a retirada? 
Vereador Felipe Sálvia; pediu a retirada, o autor pediu a retirada, somente que fique claro que não 
foi vereador nenhum que pediu a retirada, foi o autor, o executivo; Presidente Vereador Vilson 
Paese; nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus declaro encerrada a presente reunião, 
convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 18/06/2007 
às 19:15 horas, um boa noite a todos.  
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