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Ata da Reunião Ordinária do dia 18 de junho de 2007.....Ata 27 
 
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 18/06/2007. Convido 
o Vereador Antonio Azir para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e convido a todos para que 
permaneçamos em pé. Nosso boa noite a todos, sejam bem vindos à casa do povo, logo em seguida 
nós iremos citar os nomes de todas as pessoas que nós dão o prazer da presença aqui na Câmara 
de Vereadores; coloco em apreciação a ata da reunião ordinária realizada no dia 11/06/2007, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem, aprovada a ata por unanimidade; convido o senhor secretário 
para fazer a leitura do expediente da presente reunião, Paulo Silva, por gentileza; Secretário 
Vereador Paulo Silva; expediente da reunião do dia 18/06/2007: Of. 100/07 do executivo municipal, 
encaminha resposta do pedido de informação OP 078/07. Of. 101/07 do executivo municipal, 
encaminha resposta OP 082/07 plano de aplicação recebido da APAE. Of. 102/07 do executivo 
municipal, encaminha resposta do pedido de informação OP 076/07. Of. 103/07 do executivo 
municipal, encaminha pedido de prorrogação de prazo para resposta do pedido de informação OP 
075/07 e 077/07. Of. 104/07 do Executivo Municipal,  encaminha projeto de lei n° 071/07, o qual 
autoriza a venda de  veiculo Fiat Ducato TH Ambulância, placas IKW 5378, a sul América Cia 
Nacional de seguros, para apreciação sob regime de urgência. Of. 105/07 do Executivo Municipal, 
encaminha impacto financeiro referente ao PL 070/07 em atenção ao OP 089/07. Projeto de lei de 
autoria do vereador Paulo Silva, que torna-se obrigatório que os receituários médicos deverão ser 
preenchidos com letra de forma, de forma legível em toda a rede publica Municipal. Projeto de lei de 
autoria do vereador Paulo Silva, que dispõe sob a preferência de vagas em creches municipais para 
deficientes. Agradecimento do Sindicato dos Comerciários ao vereador Luiz Leite, por 
correspondência recebida. Agradecimento do Sindicato dos Comerciários ao vereador Felipe Sálvia, 
por correspondência recebida. Edital 005/07 da Ascamaja, para reunião ordinária dia 06/07 em Boa 
Vista do Incra. Of. 850/07 do Ministério Publico, solicita prorrogação de prazo para resposta dos Ods 
de n° 716, 680, 674, 675, 676, 677 e 678/07. Convite do Legislativo municipal de Tramandaí, para o 
seminário de administração municipal a realizar-se de 11 a 13 de julho. Convite do IGAM, para o 
curso  sindicância e processo administrativo disciplinar a realizar se dias 19 e 29 de junho em porto 
alegre RS. Convite do IGAM, para o curso Lei das Diretrizes orçamentárias para 2008. 
Correspondência da Secretaria da saúde para que disponibilize o veiculo da câmara para auxilio na 
campanha de vacinação no dia 16 de junho . Pedido de empresas para que autoridades  colaborem e 
resolvam o problema da insegurança em nossa cidade. Diversos Comunicados do Ministério da 
Saúde, informando a liberação de Recursos Financeiros do Fundo Nacional. Diversos Comunicados 
do Ministério da Educação, informando a liberação de Recursos Financeiros do Fundo Nacional; seria 
isso senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; a seguir convido o senhor secretário 
para fazer a leitura das indicações dos vereadores na noite de hoje; Secretário Vereador Paulo 
Silva; indicações dos senhores vereadores que deram entrada na noite de hoje para apreciação: 
1255/669/07, Solicita a realização das melhorias necessárias nas dependências da casa onde estão 
estabelecidos os Agentes de Campo da Dengue, Vereador Cláudio Santos; 1226/670/07, Solicita ao 
Executivo que estude a possibilidade de pagar o vale alimentação aos Agentes de Campo da 
Dengue, Vereador Cláudio Santos; 1227/671/07, Solicita O fechamento da vala em toda extensão da 
quadra da Câmara de Vereadores, Vereador Cláudio Santos; 1228/672/07, Reitera ao Poder 
Executivo que determine ao setor competente que efetue melhorias na rua Dona Júlia, Bairro Santo 
Antonio, Vereador Cláudio Santos; 1229/673/07, Reitera por mais uma vez o pedido, com urgência, 
de melhoria na Rua Honorato Fortunato Piccini, que se encontra em péssimas condições de tráfego 
de veículos como ônibus e até mesmo de pedestres, Vereador Cláudio Santos; 1230/674/07, Solicita 
que seja efetuado o fechamento de um buraco, na esquina da Avenida Flores da Cunha com Marcílio 



 2 

Dias, Vereador Cláudio Santos; 1231/675/07, Reiterando solicitação ao setor competente para que, 
seja feito a confecção da parada de ônibus da rua Diamantino Tombini esquina com Pernambuco, 
Bairro Oriental, Vereador Paulo Silva; 1232/676/07, Reiterando solicitação ao setor competente para 
que, seja feito a confecção da parada de ônibus da rua Diamantino Tombini esquina com 
Pernambuco, Bairro Oriental, Vereador Paulo Silva; 1233/677/07, solicitando que determine a limpeza 
dos bueiros da rua Padre Gusmão, esquina com Dinarte da Costa, bairro Sassi, Vereador Paulo 
Silva; 1234/678/07, Solicita a realização de canalização, patrolamento, cascalhamento e 
compactação na rua Feliz Guerra a partir do numero 757 no bairro Winckler, Vereador Josélio Guerra; 
1235/679/07, Reiterando o pedido para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 
colocação de sinaleira na Avenida Flores da Cunha esquina com Mercedes M. da Luz, entrada para 
UPF, Vereador Josélio Guerra; 1236/680/07, Solicita a realização de trabalhos de melhorias no 
asfalto da rua Silva Jardim próximo ao numero 367 no Bairro Oriental, Vereador Josélio Guerra; 
1237/681/07, Solicita a realização de patrolamento, cascalhamento e compactação do final da rua 
Felipe Camarão no bairro Aurora, na parte que não há calçamento, Vereador Josélio Guerra; 
1238/682/07, Solicita reparos em um buraco localizado na rua Alexandre da Motta próximo a Pizzaria 
Luigi, no bairro Centro; Solicita trabalhos de retirada de entulhos na rua Marcílio Dias próximo ao 
número 1185, no bairro Santo Antônio; Solicita trabalhos de limpeza e canalização da sanga existente 
na rua Charrua, no bairro Princesa. Pois a mesma causa transtornos aos moradores próximos devido 
ao mau cheiro e proliferação de insetos e roedores; Solicita trabalhos de reparos na rua Felix Guerra, 
no bairro Operário. Pois a referida rua encontra-se com vários buracos; Solicita trabalhos de reparos 
na rua das Margaridas, no bairro Cantares. Pois a referida rua encontra-se em péssimo estado; 
Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua Miramar, no bairro 
Wincler. Pois a referida rua encontra-se em péssimo estado de conservação; Solicita trabalhos de 
patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua Germano Napp, no bairro Esperança; 
Solicita trabalhos de capina e limpeza bem como a canalização da rua Caçapava, no bairro Floresta; 
Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento e compactação bem como a canalização da   rua 
Pedro Viau, no bairro Camaquã. Pois a referida rua fica intrafegável em dias de chuva devido ao 
barro; Solicita trabalhos de reparos nas ruas pavimentadas do bairro Conceição. Pois todas se 
encontram com inúmeros buracos que dificultam o tráfego de veículos; Solicita trabalhos de 
patrolamento, cascalhamento, limpeza e posterior pavimentação na rua Lapa, no bairro Esperança, 
Vereador Luiz Leite; 1241/685/07, Solicita a realização de operação tapa buracos na Rua Miguel 
Bueno de Oliveira, B. Cantares, Vereador Jaime Fragoso; 1240/684/07, Solicita a realização de 
patrolamento, cascalhamento e compactação da Travessa das Calêndulas, B. Cantares, Vereador 
Jaime Fragoso; 1241/685/07, Solicita a realização de patrolamento, cascalhamento e compactação 
da Rua Lapa, B. Winkcler, Vereador Jaime Fragoso; 1242/686/07, Solicita a realização de 
patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua Miramar, B. Winkcler, Vereador Jaime Fragoso; 
1243/687/07, Solicita a restauração da pavimentação com o fechamento de dois buracos na Rua Não 
Me Toque, entroncamento com a Rua Porto Alegre, B. Fey, Vereador Jaime Fragoso; 1244/688/07, 
Solicita a realização de trabalho de recolhimento de entulhos e galhos de arvores na rua Graça 
Aranha próximo ao numero 198 esquina com a rua Fernandes Vieira no bairro Sassi, Vereador 
Josélio Guerra; 1245/689/07, Solicita conserto do calçamento na Rua Coroados, bairro Princesa, 
devido a grande quantidade de buracos existentes no local; Solicita recapeamento asfáltico na Rua 
da Paz, entre as Ruas Marechal Deodoro e David Canabarro, Bairro Princesa, devido a grande 
quantidade de buracos existentes no local; Solicita retificando a solicitação de um quebra-molas na 
Rua Humberto de Campos, Bairro Princesa; Solicita retificando a solicitação de um quebra-molas na 
Rua Alagoas, em frente ao Mercado Alagoas, no Bairro Oriental; Solicita limpeza nas laterais dos 
trilhos da ferrovia, em toda sua extensão; Solicita que o Executivo estude a possibilidade de viabilizar 
a instalação de uma ciclovia ou mesmo um passeio, próximo aos trilhos da ferrovia, aproveitando 
melhor este espaço para aqueles que praticam esportes como ciclismo e caminhada, observando a 
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segurança dos mesmos, Vereador Vilson Paese; 1246/690/07, Solicitando ao Executivo Municipal 
para que providencie junto à imediata contratação de um médico oncologista, que resida, ou venha a 
residir no município de Carazinho.O vereador abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e 
deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que providencie 
a imediata contratação de pelo menos um médico oncologista que resida ou venha a residir no 
município de Carazinho, pois atualmente o setor de oncologia do Hospital conta com dois 
profissionais da área, mas que não residem no município, e atendem somente nas segundas e nas 
quartas-feiras. Acreditamos que por tratar-se de um assunto de tão relevante importância, que diz 
respeito à saúde de nossos munícipes, o Senhor Prefeito dará atenção especial a este pedido, pois a 
cada dia surgem novos casos de câncer em nosso município, aumentando em grande número a 
quantidade de pacientes a serem atendidos, sem falar que como os atuais profissionais que fazem 
este atendimento, só o realizam em dois dias da semana, não há como os pacientes serem atendidos 
em casos de emergência fora do horário de atendimento, tendo os pacientes que recorrerem ao 
acompanhamento de outros médicos não especialistas.A recuperação de pacientes com tais 
enfermidades requer atenção especial e redobrada, pois o tratamento não é tão simples assim, 
muitas vezes o paciente necessita e confia apenas no diagnóstico do seu médico, que infelizmente 
em horas críticas, em que há uma emergência devido à gravidade do problema causado por este tipo 
de enfermidade, não está presente especialmente em virtude de que não possui consultório e nem 
residência no município. Não é justo, os pacientes vítimas desta doença tão devastadora, precisam 
com urgência de uma atendimento preferencial, contando com o especialista em turno integral, para 
qualquer emergência, sem ter que aguardar a disponibilidade de médicos residentes em outros 
municípios. Acreditamos que como nós, o senhor Prefeito Municipal preocupa-se com este fato, e 
certamente providenciará com a maior brevidade possível à contratação de um médico oncologista 
que possa vir a residir e clinicar no município, estando disponível aos pacientes do setor de oncologia 
24 horas por dia, pois casos que muitas vezes requerem emergência não podem esperar horas até 
receber o atendimento mais correto, médicos de outras áreas podem amenizar a dor de pacientes 
mas só o especialista na área pode identificar o tratamento a ser feito, Vereador Felipe Sálvia; 
1247/691/07, Solicita melhorias urgentes nas quadras de areia nos bairros de nossa cidade, 
objetivando resgatar os locais para esperte e lazer dos municípios, Vereador Antonio Azir; 
1248/692/07, solicitação de notificação a Corsan para que regularize o pavimento dos locais que 
realiza conserto no prazo de 15 dias conforme preceitua a legislação Municipal, Vereador Antonio 
Azir; 1249/693/07, solicitação de notificação dos Proprietários de terrenos baldios e que se encontram 
sujos, provocando enormes transtornos à população vizinha, Vereador Antonio Azir; 1250/694/07, 
solicitação de limpeza nas sangas do bairro Princesa, Conceição, Santa Terezinha e Cuiabá, 
Vereador Antonio Azir; 1251/695/07, solicita a realização de serviços de limpeza em sanga no bairro 
hípica; Vereador Antonio Azir; 1252/696/07, solicita trabalho de tapa buracos na rua Ipiranga no 
Bairro Hípica, Vereador Antonio Azir; 1253/697/07, solicitação de operação tapa buracos na rua 
Polidoro Albuquerque, Vereador Antonio Azir; 1254/698/07, Solicita a realização de melhorias, como 
patrolamento e cascalhamento no Beco da Gonçalves Ledo, Vereador Antonio Azir; 1255/699/07, 
solicitação de operação tapa buracos nas ruas do residencial Cantares, Vereador Antonio Azir; 
1256/700/07, Solicita para que a secretaria de obras realize trabalhos de patrolamento, 
cascalhamento e melhorias no escoamento das águas das chuvas na rua Coimbra Bairro Operária. 
Solicitação de moradores e empresários, Vereador Adroaldo De Carli; 1257/701/07, Solicita para que 
a secretaria de obras realize trabalho de melhorias no asfalto, operação tapa buracos em toda 
extensão da rua Osílio Zolet, patrolamento, cascalhamento e melhorias no escoamento das águas 
das chuvas na rua Coroados Bairro Princesa. Solicitação de moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 
1258/702/07, Solicita novamente com urgência para que a secretaria de obras realize trabalho de 
melhorias do asfalto e operação tapa buracos em toda extensão da rua General Cassal Martins, 
Bairro São Pedro. Solicitação de empresários e moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 
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1259/703/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalho de patrolamento, 
cascalhamento e operação tapa buracos em toda extensão das ruas do Distrito Industrial de 
Carazinho. Solicitação de empresários, Vereador Adroaldo De Carli; 1260/704/07, Solicita para que a 
Secretaria de Obras realize trabalho de patrolamento, cascalhamento, operação tapa buracos e 
limpeza do acesso principal em toda extensão da rua Ramalho Antônio Piva – Colônia Xadrez, 
Vereador Adroaldo De Carli; 1261/705/07, Solicita novamente com urgência para que a Secretaria de 
Obras realize operação tapa buracos no asfalto e patrolamento e cascalhamento no final da rua 
Diamantino Tombini, Bairro Oriental, Vereador Adroaldo De Carli; 1262/706/07, Solicita para que a 
Secretaria de Obras realize trabalho de limpeza e de melhorias do trecho de calçamento da rua João 
Eduardo Kraemer e Ângelo M. Gobbi do Bairro Sommer, Vereador Adroaldo De Carli; 1263/707/07, 
Solicita novamente com urgência para que a Secretaria de Obras realize melhorias no asfalto e 
operação tapa buracos em toda extensão da Rua Senador Salgado Filho Bairros Conceição e São 
Jorge. Solicitação motoristas e moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 1264/708/07, Solicita para 
que a Secretaria de Obras realize trabalho de melhoria no trecho do calçamento da Rua 14 de julho 
(atrás do Hospital) Bairro Centro. Solicitação de motoristas, Vereador Adroaldo De Carli; Presidente 
Vereador Vilson Paese; antes de nós lermos então os requerimentos e moções queremos fazer o 
registro das pessoas que se encontram presentes nessa reunião ordinária na noite de hoje, nosso 
amigo Olmiro Silveira, o Paulo Muller presidente da UACC juntamente com seu vice Afonso da Silva, 
Vilmar de Barro, Mônica Muller, Rogério Schuster, Fabiana Vargas, Vera Maria Vargas, Ana Maria 
Leal, Ellen Evandro Lenen, Tarso Martini hoje o nosso palestrante que usara de um tempo do grande 
expediente nessa casa falando “Sai o crake, entra o craquinho”, Maria de Lourdes Gobbi, Armênio 
Bueno Santos, Jorge Bender, Neri Soares, Paulo Roberto Pauletti, Ilana Quirinuns, Marcos 
Kochemborger, e também queremos registrar a presença de nosso amigo Schimita na casa, hoje a 
casa com um novo quadro, com um novo visual que está aqui, Carazinho dos últimos dias, tudo que 
está construído na cidade está nesse painel que está na nossa retaguarda, e também registramos a 
presença do jornal Correio do povo, hoje está também participando o Correio do Povo, o jornal 
Integração da nossa amiga Simone, e da Rádio Gazeta; solicito ao secretário a leitura dos 
requerimentos Paulo Silva, por gentileza; Vereador Paulo Silva; requerimentos, senhor presidente: 
12654/185/07, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o 
Plenário, seja registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar, pela perda 
irreparável da Senhora LUCI ROSSETO DA SILVA, ocorrido no último dia 12 de junho. A Senhora 
Luci da Silva, tinha um vasto relacionamento na comunidade carazinhense, participava ativamente da 
comunidade cristã da Paróquia São José, fazia parte do Movimento do Cursilho de Cristandade de 
Carazinho, esposa do amigo João Ortiz da Silva, grande incentivador do futebol amador de nosso 
município, fazendo parte da diretoria do Esporte Clube Brasil do Bairro Oriental. Luci deixa também 
três filhos jovens, o advogado Cristiano da Silva, e as jovens Marines e Maiara. Luci sempre foi uma 
mulher de muita fibra, esposa e mãe exemplar, amiga e companheira de muitos que com certeza 
sentirão falta de seu semblante alegre, jovial. Trabalha há anos em sua loja junto a Estação 
Rodoviária, e era muito admirado por todos que a conheciam, pois transmitia sempre muita simpatia, 
merecendo por parte do Poder Legislativo o reconhecimento em homenagem póstuma à sua 
memória. A todos os familiares e amigos da inesquecível Luci Rosseto da Silva, nossos sinceros 
sentimentos pelo infausto ocorrido, Vereador Felipe Sálvia; 1266/186/07, Pesar a família da Senhora 
LUCI ROSSETO DA SILVA, pelo seu falecimento ocorrido no dia 12.06.2007, Vereador Vilson Paese; 
1267/187/07, Solicita seja enviado oficio com votos de profundo pesar aos familiares do Sr. José 
Camassetto, pela perda irreparável, ocorrida no dia 18.06.07, Vereador Paulo Silva; 1268/188/07, 
Solicita que, seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares da 
Senhora LUCI ROSSETTO DA SILVA pelo seu falecimento ocorrido dia 12 de junho do corrente ano, 
em nossa cidade, Vereador João Mafalda; 1269/189/07, Ofício ao Excelentíssimo Senhor Deputado 
Arlindo Chinaglia, Presidente da Câmara dos Deputados, bem como a todos os líderes de bancadas 
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da referida Câmara, solicitando que, antes de qualquer votação referente a “lista fechada”, sejam 
ouvidos também, os Vereadores de todas as Câmaras Municipais do país, podendo isto ser feito 
através de suas associações, Vereador Vilson Paese; 1270/190/07, 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 Luci Rosseto da Silva, pelo seu 
falecimento ocorrido no dia 12 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 
secretário a leitura das moções; Secretário Vereador Paulo Silva; moções: 1271/241/07, O 
Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de 
congratulações do Poder Legislativo de Carazinho à Equipe Campeã do Campeonato de Bola Nove 
da Sociedade Recreativa Harmonia,  que destacou-se pela grande atuação de seus atletas no 
decorrer de todo campeonato, merecendo assim a posição conquistada jogo a jogo, pois mesmo 
enfrentando grandes equipes chegaram a final para receber o título de campeã, cumprimentamos 
então a toda equipe do RAÍZES, na pessoa de seus atletas, Márcio Dalcin, Luan França, Alan 
Martins, Douglas dos Santos, Carlos Benhur da Rocha (Bira), Antonio França (Max), Agostinho 
Moroni, Jeorge da Silva (Malinha), Sandro Alves (Sandrinho), Gabriel da Silva (Bié), Cláudio Vidal 
(Claudinho), Carlos Soder, Altair dos Santos, Ailton dos Santos, Márcio da Silva (Marcinho), Juliano 
Bandeira (Picasso), Everton Souza (Amaral), Luciano Vidal (Lucianinho), Adalberto Anacleto, 
Vanderlúcio dos Santos, Marcos Oliveira (Marquinhos), Vinicius Vidal (Vini), Joel Gonçalves (Kiko), 
Emerson Vidal (Barulho), Henrique Souza, Jorge da silva (Jibóia), Paulo Rogério Silva, Leandro 
Santos, bem como aos representantes da equipe vice-campeã, REFRIGERAÇÃO CASTOR, aos 
representantes da Equipe terceira colocada, INDUSTRIAL, e aos representantes da Equipe que 
conquistou o 4º Lugar, FIADAPOTAS, que merecem também o reconhecimento pela atuação pois 
entre 10 equipes obtiveram as primeiras colocações. Destacamos a importância da realização destes 
campeonatos de futebol também dentro dos clubes sociais de nosso município, pois com isso além 
de proporcionar lazer aos seus associados incentiva a realização de uma competição saudável 
estimulando a prática do esporte entre jovens e adultos, por isso que seja encaminhado também a 
Sociedade Recreativa Harmonia, cumprimentos pela realização destes eventos, Vereador Felipe 
Sálvia; 1272/242/07, Solicita que, seja enviado ofício parabenizando ao ESPORTE CLUBE RAIZES, 
na pessoa de seu Presidente Sr. Sandro Alberto Alves, que sagrou-se campeão no Campeonato de 
Bola 9 a final realizada no último sábado na Sociedade Recreativa Harmonia, Vereador Jaime 
Fragoso; 1273/243/07, Solicita que, seja enviado ofício de congratulações a SOCIEDADE 
RECREATIVA HARMONIA, na pessoa do Presidente, Sr. Ademir Salton, parabenizando pela 
belíssima organização do Campeonato de Bola 9, fechando com chave de ouro com a final realizada 
no sábado dia 16.06.07, Vereador Jaime Fragoso; 1274/244/07, Solicita que seja enviado ofício 
parabenizando ao Sr. Luiz Augusto Weber pelo grande evento que foi realizado nos dias 13/06/07 a 
17/06/07 pelo Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos de Carazinho - 4 região, que proporcionou o 
reconhecimento nacional de nossa cidade a nível nacional, com a presença animais de vários 
estados de do Distrito Federal e que esse vento sirva de estímulo para outros eventos deste nível 
para o município, Vereador Josélio Guerra; 1275/245/07, Oficio de cumprimentos a Comissão 
Organizadora das provas funcionais da 4ª Região para o Freio de Ouro 2007, bem como ao Senhor 
Luiz Augusto Weber, Presidente do Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos do Planalto, pelo 
sucesso deste evento, Vereador Vilson Paese; 1276/246/07, O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando 
o Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos de Carazinho, na pessoa do Senhor Presidente Luiz 
Augusto Weber,  por tornar o município de Carazinho palco das semi-finais da maior competição da 
raça crioula do país, o Freio de Ouro  realizado nos dias 13 a 17 de junho de 2007 no Parque Valli 
Albrecht durante as classificatórias da 4ª região. .   Desejamos a direção e demais colaboradores 
sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 1277/247/07, Solicita que, seja enviado ofício 
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parabenizando a Dimar Jéferson Newvald proprietário da empresa Club Flayarte fabrica de Aviões 
Experimentais que esta localizada em nossa cidade onde fabrica- se aviões e também é feito 
conserto e reformas, Vereador Josélio Guerra; 1278/248/07, Solicita que, seja enviado ofício de 
congratulações a Farmácia Glória, pela inauguração no dia 11.06 do mais novo empreendimento no 
ramo farmacêutico, sendo a sexta loja da rede de Farmácias Glória, desejando ao empresário José 
Miguel Mazzuti, as sócias proprietárias Mônica e Márcia Mazzuti, muito sucesso, estendendo estes 
votos aos colaboradores e funcionários, Vereador Jaime Fragoso; 1279/249/07, Solicita que seja 
enviado oficio de cumprimentos a Diretoria de Produção do Canal Rural pela cobertura da 
Classificatória ao Freio de Ouro 2007, realizada em Carazinho nos dias 15 a 17 de junho, tornando 
nossa cidade e este grande evento, conhecidos nacionalmente, Vereador Vilson Paese; 1280/250/07, 
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, na pessoa 
do Senhor Reitor Ruben Eugen Becker – ULBRA CANOAS e o Senhor Remi Rigo – Diretor do  
Campus Carazinho,  pela comemoração dos 35 anos de fundação da Universidade Luterana do Brasil 
no dia 20 de junho de 2007. Desejamos a direção e funcionários sucesso a todos, Vereador Adroaldo 
De Carli; 1281/251/07, 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, na pessoa do Senhor Diretor Remi Rigo, Coordenadora do Curso de Estágios Enfermagem, 
Sra. Juliana Marchiori Lara e Coordenadora do Curso de Enfermagem Sra. Carla Kerber – Campus 
Carazinho,  pela assinatura do termo de Cooperação com a Casa da Mulher (Mofecom). Este é mais 
um projeto da ULBRA junto à comunidade, que é uma característica da instituição.Estagiários 
prestando serviços de assistência na área da saúde todas as segundas-feiras à tarde, às usuárias da 
Casa da Mulher.   Desejamos sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 1282/252/07, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Agência do Banco do Brasil de Carazinho, na pessoa 
do Senhor Gerente Jorge Gilberto Person, pela assinatura da  renovação do convênio onde serão 
repassados recursos no valor de R$ 53.356,68 pela Fundação Banco do Brasil para o 
desenvolvimento de atividades do programa AABB comunidade realizado no dia 01 de junho de 
2007.Através do programa AABB comunidade e demais colaboradores desenvolve-se oficinas de 
futebol de campo, ginástica, ginástica olímpica, patinação, dança, pintura em tecido, biscuit e estética. 
Desejamos a direção e funcionários sucesso a todo, Vereador Adroaldo De Carli; 1283/253/07, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício parabenizando o SEST – Serviço Social do Transporte e o SENAT – 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte,  pela realização   do trabalho de conscientização 
com trabalhadores em transporte, transportadores autônomos e seus familiares, bem como toda a 
comunidade carazinhense sobre a importância da prevenção às Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST/AIDS) realizada no dia 12 de junho de 2007 no Dia dos Namorados, na pessoa 
da Senhora Gerente Elizângela Kaminski Bandeira e demais colaboradores desejamos sucesso a 
todos, Vereador Adroaldo De Carli;  Presidente Vereador Vilson Paese; registramos também a 
presença do nosso amigo Pisca da rádio comunitária, senhores vereadores, faremos um intervalo 
para que nós possamos conversar com as livrarias e comerciantes que querem conversar com os 
vereadores, faremos uma reunião e pedimos aos demais que tenham um pouco de paciência, e 
aguardem uns 10 minutos que nós brevemente retornaremos para o grande expediente, faremos uma 
reunião no gabinete da presidência nesse intervalo de 10 minutos; reiniciamos a reunião, e o espaço 
destinado ao grande expediente será concedido ao Tarso Martini, diretor de esportes da UACC, que 
falará sobre “Sai o crake, entra o craquinho” e eu solicito aos lideres de bancada que recebam o 
nosso  diretor da UACC, Tarso Martini, para que o conduzam até a mesa dos trabalhos, vamos 
conceder então 15 minutos ao Tarso, se houver necessidade de mais tempo nós daremos mais um 
tempo, e depois deixaremos um tempo para o questionamento dos vereadores, se houver 
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questionamentos; Senhor Tarso Martini;  meu boa noite a todos presentes, meu boa noite ao 
presidente da casa Vilson Paese e em nome de Vilson Paese, presidente da casa, cumprimento a 
todos os vereadores, e agradeço a grande oportunidade, essa oportunidade ela será dividida em dias 
exposições, uma sobre o meu projeto sai o crake, que é a droga, para quem não entendeu, e entra o 
craquinho que é o atleta, ou o futuro atleta, e o outro, o segundo assunto, esse sim também considero 
de relevante importância para o nosso município, é uma tecla que eu bato a muitos anos,  e 
passaram 12 anos, e eu comprovo que eu estava certo há 12 anos atrás, também cumprimento aos 
assessores, aos servidores dessa casa, dos quais já fiz parte, graças a um convite do Vereador João 
Mafalda, cumprimento a presença da minha esposa, heroína, que está sempre do meu lado 
enfrentando meus sonhos, as minhas ilusões, os meus desafios, e acima de tudo as minhas loucuras, 
porque tem hora que realmente eu até extrapolo, cumprimento ao presidente da UACC, Paulo Gilmar 
da Luz Muller, ao vice-presidente Afonso Rodrigues da Silva, ao Vilmar Siqueira que está aqui 
presente, a Mônica Machado me prestigiando pela UACC, e a imprensa escrita e falada, senhores e 
senhoras, esse projeto foi colocado no papel imediatamente após a eleição do presidente da 
Fundescar nesse ano de 2007, sentei com ele, ele entendeu que eu seria realmente a pessoa 
indicada para tocar esse projeto juntamente  com ele, juntamente com a população, juntamente com 
todos que tem preocupações com o amanhã das crianças, e o projeto eu vou resumir aqui,  e depois 
eu pediria até a secretária da mesa, se possível, passar a cada vereador, estão batidos aqui os 
projetos, a cada vereador por favor, entregue um, Vereador Paulo Silva, eu vou ler só a última página 
que é o resumo do projeto na prática:  Será realizada uma ação comunitária proporcionando as 
práticas de educação , através de Palestrantes profissionais de todas as áreas educativas que se 
proporem engajar-se ao projeto, que na prática funcionará assim, num sábado próximo, iniciará no 
mês de julho, digamos assim, eu pegarei o Bairro São Lucas, o qual visitei ontem, sentei a tarde toda 
com o presidente  do bairro, seu Madruga, vi de perto as suas necessidades, os seus problemas, e 
parabenizo pelo que ele, também faz pela comunidade São Lucas, São Lucas será o estreante do 
meu projeto, será levado 50, 60 crianças escolhidas pelo presidente do bairro, através de 
comportamento diário, através de comportamento na escola do bairro, e aí entra o trabalho da 
professora, da diretora, nos auxiliar na seleção desses meninos, é claro que não vamos excluir 
ninguém, mas essa obrigatoriedade de comportamento tenho certeza que será peça fundamental 
para fazê-los entender o projeto, serão levados ao ginásio da UACC, onde haverá um telão disponível 
para filmes, para brincadeiras, para dar a eles momento de dignidade, em cima de lanches e uma 
atenção especial, cada presidente de bairro terá que acompanhar essa meninada, esperar o fim dos 
eventos que ocorrerão na tarde, que geralmente será o sábado à tarde, e depois a empresa Glória, a 
qual já procurei, e tenho todo apreço e admiração pelo Deolindo Capitânio, já me colocou a 
disposição uns ônibus para levar e trazer o bairro necessário, funcionará assim, posteriormente virá o 
“sai o crake, entra o craquinho” em termos de futebol, porque aí eles já estarão educados, preparados 
para o respeito mutuo do dia a dia, e isso tudo eu tenho certeza que eu sei fazer por ter estado no 
futebol profissional  por mais de 20 anos, ou melhor 30 anos, é o resgate da cidadania, inclusão 
social, implementação da pedagogia do esporte, que seja Critica e inclusiva, incentivando ao lazer, o 
respeito e a convivência, venham comigo, é um problema de todos nós, também já tenho através das 
lojas Eletrolar através de seu Gerente Ademir Santos Almeida proporcionará o Telão para as 
projeções, ele vai fazer tudo que eu precisar, isso é muito bom, mas o assunto mais relevante para o 
município, eu não acredito, faz 12 anos que eu resolvi, depois que eu conheci a minha esposa, parar 
em Carazinho, eu era profissional do futebol como treinador, treinei o Atlético aqui em 94, o ultimo 
grande Atlético, Palmeirense em 95, e depois de conhecer a Cladir eu parei por aqui, disse quem 
sabe eu posso depois de 30 anos fazer alguma coisa por essa juventude, por essas crianças, em 12 
anos, 12 anos eu bato nas portas, eu não sei se é alguma coisa pessoal, eu não sei se quem faz 
alguma história por algum município, fecha ao mesmo tempo as portas, porque só foi o que eu fiz 
aqui, escrever história do meu passado, a maior história esportiva desse município eu ajudei a 
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escrever, e não voltará mais àquelas partes, fui raptado por iron Albuquerque, isso é próprio dele, aos 
18 anos em Porto Alegre, quando despontei no futebol da capital ele me raptou, não sabia nem para 
onde ele estava me trazendo, peguei uma sacolinha e vim para Carazinho em 1972, tinha quatro ruas 
aqui com calçamento, e fomos campeões de tudo, em 74, em 75 histórias que se eu contar essa 
criançada aqui não acredita, em seguida campeão da copa Atlântico, sabe o que é ser campeão da 
copa Atlântico,  essa mercosul que acabou há pouco tempo, esse Boca que vai pegar o grêmio 
agora, independiente, Penharol, tudo alojado aqui em Carazinho, tinha dois hotéis e um daqueles de 
nível mais baixo, tinha dois hotéis, eles iam parar em Passo Fundo, tudo aconteceu aqui, então eu 
tenho história para contar para essas gerações, só que não de iludi-los, serem jogador de futebol, 
isso é uma conseqüência, é uma conseqüência, mas eu quero bater no câncer de Carazinho, no 
câncer esportivo de Carazinho, e por isso que eu fiquei perplexo, claro que eu sou apaixonado por 
essa área, mas fiquei perplexo por saber que não houve reações da Câmara Municipal, que não 
houve reações do Poder Executivo, em mais uma eleição da Fundescar, esse órgão gente, é o único 
órgão criado inteligentemente pelo Iron Albuquerque para não perder os estádios, uma fundação para 
segurar os estádios, para não perder os estádios na justiça foi criado uma fundação, só que uma 
fundação da qual o presidente, que está aqui presente, que já foi presidente o Antonio Azir, sabe da 
importância que é essa fundação, é a única que tem verba própria, esse ano está no orçamento R$ 
80.000,00, com R$ 80.000,00 eu faço chover, só que eu eles não botam de presidente da Fundescar, 
o Tarso é suspeito, se candidatou um dia, em 2000 e quase me correram da cidade, mas não tem 
problema eu fiquei, eu não sou teimoso, com os meus 50 e poucos anos eu vou continuar lutando, e 
agora depois de receber esse convite da UACC, mais ainda, é um projeto pobre, não tenho nem 
pipoca para dar aos meninos da São Lucas, mas vou fazer e depois de ver esse descaso, desculpem 
a palavra, não estou ofendendo nenhum vereador, ou então digamos uma falta de acompanhamento 
na eleição da Fundescar, nada contra o cidadão que ficou lá,  mas ele teve oportunidade oito anos, e 
qual é o projeto que dá para se copiar em oito anos, com verba pública, pois então meus cidadãos, 
minhas senhoras, meus senhores, devido, vou tirar a palavra descaso, devido à desatenção da 
Câmara, a desatenção, de repente, do gabinete do prefeito,  e o prefeito,eu sei que estava contrário a 
outra idéia, aliás, a favor de outra idéia, que seria muito melhor, o prefeito não tem culpa no 
desenrolar do que aconteceu, quero deixar bem claro, mas devido a isso tudo eu quero que a UACC, 
a pobre UACC, que vai fazer em meu nome e em nome de todos os meus dirigentes, de todos os 
cidadãos que eu bater à porta, eu quero que a UACC entre na verba da Fundescar, por que essa 
verba da Fundescar, R$ 80.000,00 para fazer bocha, para fazer bolita,  jogo de botão, é muito, passa 
um pouquinho para mim, eu não tenho nem vale transporte para andar nos 40 bairros e nem emprego 
público, então eu vou pedir aos senhores vereadores, vou ver a melhor maneira, e vou pegar quem 
entende da coisa um pedido para eu a UACC, os projetos da UACC, o nome que vocês quiserem 
botar, sejam incluídos nessa verba eu vai vir de barbada para a Fundescar, uma vez que, de novo, 
continua o retrocesso, uma palavra muito bonita colocada aí nas campanhas políticas, retrocesso, 
retrocesso esportivo, há 12 anos que eu ando por aqui e 12 anos eu não vi nada andar, sou fundador 
da CF, mas a minha filosofia era outra, passei lá um ano treinador, outro ano colaborador, depois caí 
fora, eu não sou contra que venha o que quer que seja, o que quer que seja, até esses dias 
comentava onde faço meu comentário livre e escutava na rádio comunitária sobre a implantação do 
genoma colorado, mais um erro, mais um erro, nada contra os que questão fazendo um trabalho para 
a criançada, sabe porque? Eu vou querer daqui a pouco botar o genoma do grêmio, e os estádios são 
do município,  daqui a pouco vem o Caxias e quer colocar o genoma do Caxias, são entidades de 
fora, entidades particulares,  e aqui nós não temos nada, só o caneco carregando saco de bola para 
cima e para baixo, então por favor, é isso, vocês têm que me entender, temos dois estádios, um 
patrimônio fantástico, e não temos uma linha, eu vou dizer para vocês, enquanto não excluir a 
Fundescar da vida,   CND da vida, que já teve a sua contribuição mas está ultrapassado, e não 
criarem uma secretaria de esportes, dando oportunidade para uns 50 desportistas, ataca esses 
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bairros, que nem tem que atacar o exército lá na rocinha, enquanto não fizerem isso, senhores 
vereadores,  demais representantes, imprensa, cidadãos respeitados, Carazinho não vai andar, 
porque cada um puxa para um lado, a Fundescar puxa para um lado, a CMD puxa pro outro, e eu da 
UACC vou puxar pro meu lado, temos que se unir gente,  temos que se unir, está na hora de abrirem 
os olhos, todo mundo aí lê, todo mundo lê jornal de São Paulo, do Rio, e o esporte, e o esporte? 
Juntamente com a educação é o maior caminho, e é o caminho mais barato, é o caminho mais barato 
para educar uma criança é o esporte, eles tem prazer com qualquer coisa gente, que seja parecido 
com uma bola, um arco sei lá com o que esporte que seja, então é isso que eu quero essa atenção, e 
agora deixo nas mãos dos senhores vereadores essa minha proposta, que seja incluído no 
orçamento da Fundescar alguma coisa para a UACC, mas não tão pouca coisa, porque o meu projeto 
eu estava olhando aquele parabéns, esse que eu recortei do jornal diário da manhã, é Yacamim, 
ajudem, Yacamim, maravilhoso, parabéns, maravilhoso, mas só com graúdo, com R$ 100.000,00 de 
verba, aí eu também faço, temos que apoiar todos, parabéns aos promotores que estão envolvidos, é 
por aí, são os maiores que tem que se envolver, então esse projeto da UACC também vai ser muito 
grande, podem ter certeza disso, meu muito obrigado e desculpe se eu me excedi, ou se ofendi 
alguém, e continuem me ouvindo, li, vi e ouvi; Presidente Vereador Vilson Paese; eu convido o 
Tarso Martini para que permaneça aqui na mesa porque certamente tem vereadores que  queiram 
fazer questionamentos para eu vossa senhoria possa responder as perguntas dos vereadores, e 
nessa oportunidade também queremos registrar a presença que nós não registramos a principio 
porque não se encontrava presente do professor Jefferson, o Sereno, o Preto do Opa-Opa, o Deibil, o 
Vanderlei Lopes ex-vereador, nosso amigo e o professor Savoff, e o primeiro vereador inscrito para 
pergunta, obedecendo à ordem porque é o grande expediente então das bancadas, a bancada do 
PDT é a primeira a se pronunciar, Vereador Luiz Leite, vamos estabelecer um tempo, já que estamos 
no adiantado da hora, 3 minutos por vereador, mas que a pergunta seja rápida porque pode ter 
replica, treplica, então fazer uma pergunta bem objetiva; Vereador Luiz Leite;   até nem sei se seria 
pergunta, senhor presidente, um comentário, primeiramente quero cumprimentar os colegas 
vereadores,  senhor presidente, Tarso Martini, imprensa escrita e falada, demais pessoas que nos 
acompanham no plenário dessa casa, lideranças de agremiações políticas, eclesiásticas, 
associações de bairros, presidente da UACC com sua diretoria, demais lideranças da nossa 
comunidade que se encontra no plenário, para mim Tarso, é uma grande satisfação poder receber 
vossa senhoria nesta casa, até porque tenho admiração muito grande e especial pela vossa pessoa, 
tanto no lado profissional quanto pessoal desde o tempo do Atlético quando ia assistir os gloriosos 
jogos da nossa agremiação de Carazinho e vossa excelência era o nosso centroavante, então lembro 
muito bem e acompanho, não ta de perto mas acompanho sua luta pelo esporte amador, pela 
formação do caráter das crianças, pela busca ansiosa da elaboração desse grande projeto que é 
retirar as crianças, os adolescentes do seu tempo maior nos bairros fazendo com que participem do 
esporte e com isso busque a sua cidadania acima de tudo, a sua formação de caráter através do 
esporte, mas tem algumas coisas que a gente tem que, no mínimo, colocar ao seu conhecimento 
para que a vossa pessoa possa discernir melhor até para colaborar no vosso trabalho, por exemplo, 
recebemos até com tranqüilidade a vossa critica quanto a essa casa com respeito a esse projeto e 
que o senhor fala que está casa entrou em descaso, bem como a administração municipal com 
respeito ao apoio, cabe a vossa senhoria saber que esta casa esta aqui para legislar e aprovar os 
projetos que vem do executivo, criar leis e representar bem a nossa comunidade, como tenho certeza 
todos os colegas têm o maior prazer de contribuir com este grande projeto que está envolvida a 
UACC, através da nossa diretoria da UACC e a vossa pessoa, como o mentor deste grande projeto, 
esta casa tenho certeza que chegando aqui um projeto do executivo e o líder do governo pode 
confirmar isto, nós estamos prontos para votar os incentivos que possam vir, porque nós estamos 
cansados Tarso, de pedir incentivos ao município em todas as áreas, porem eu não sei se os 
recursos são os suficientes ou o que acontece, que são minguados para algumas áreas e o esporte é 
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uma delas, a Fundescar está aí, patinando há tanto tempo, quando em outras épocas o esporte em 
Carazinho era uma beleza, os campeonatos iniciavam e terminavam no mesmo ano, no mesmo 
período, hoje se transfere de um ano para o outro, e é uma questão de distribuição de recursos, 
saber distribuir os recursos do orçamento do município, e talvez por isso, a vossa excelência, e eu lhe 
trato assim pelo respeito que tenho pela vossa pessoa, vem encontrando dificuldade por falta de um 
apoio maior do executivo Municipal, porque esta casa você pode ter a maior certeza, jamais irá 
trancar um projeto dessa natureza, porque trabalhamos em todas as áreas, apoiamos todas as áreas, 
todos os projetos sociais que aqui chegam são votado imediatamente em caráter de urgência para 
que os trabalhos possam dar prosseguimento, lembro Tarso, dos tempos glorioso do nosso Atlético 
de Carazinho, quando eu ia para o estádio as 9:00 horas da manhã, para conseguir pegar um lugar 
para assistir os jogos à tarde, lembro muito bem, quando não existia a política envolvida no nosso 
Atlético, no momento em que criou-se um cunho político no esporte em Carazinho, acabou o Atlético, 
e eu espero que isto no seu projeto, que é um projeto que Carazinho sonha, que é um projeto que 
não só você sonha, mas nós sonhamos como pessoas, como cidadãos para os nossos filhos, espero 
que jamais a vossa excelência e a diretoria da UACC, jamais admitam que a política esteja ali como 
um canal de buscar apoio e voto para eleições, é isso que atrapalha o esporte na nossa cidade, e 
muitas outras associações em Carazinho hoje, tem esta lamentável atuação do nosso executivo 
Municipal que querem se infiltrar em tudo que são associações não dando o direito de livre arbítrio e 
livre escolha para que as pessoas possam escolher os seus lideres em todos os segmentos nas 
áreas esportivas, nas associações de bairros e outros, então eu tenho a minha posição firme neste 
sentido, eu acho que lideranças de esportes, associações e outras jamais devem permitir assedio 
político, porque a política é a arte de fazer as coisas para a nossa comunidade, para o 
desenvolvimento da nossa terra, do nosso município, das nossas crianças, dos nossos jovens, 
através de programas dessa grandeza e tantos outros, mas não podemos permitir que só isso seja 
realizado se eu for do PDT, PSDB, do PT ou do PCdoB ai não funciona, e a prova disso meu caro 
presidente, estou encerrando, é o nosso glorioso Atlético que está ai, afundou-se na lama com 
dividas até hoje para serem saudadas, com seu estádio já picotado aos pedaços, onde tiraram uma 
parte já, e a comunidade de Carazinho sem esporte, então só para concluir, senhor presidente, eu lhe 
desejo a maior sorte do mundo, sei que a vossa pessoa é uma pessoa lutadora, talvez agora com a 
inclusão da UACC nesse projeto sejam muito bem realizados os seus planos, e com certeza com o 
apoio desta casa e desse vereador que vos fala, muito obrigado senhor; Senhor Tarso Martini;  
Vereador Luiz Leite da mesma forma eu retribuo as palavras em relação a nossa amizade, agora eu 
quero deixar bem claro, eu não fiz criticas, eu fiz colocações de algo real, faz 12 anos que eu parei 
por aqui, e a Fundescar criada para uma finalidade não diz o porque veio; Vereador Luiz Leite; 
corretamente; Senhor Tarso Martini;  só isso que eu quero corrigir, quero corrigir, não posso ter 
essa pretensão, eu quero chegar nos senhores que tem o poder, que achem uma solução, senão vai 
continuar a mesma coisa, o Tarso fazer projeto, o Caneco fazer projeto, o Yamin e não adianta, tem 
que atacar como se fosse um exercito, então pensem seriamente, pensem seriamente, devem haver 
irregularidades nesse segmento da Fundescar, o Sr. Antonio Azir sabe, não se fica oito anos de 
presidente de uma Fundação, estou certo Sr. Antonio Azir? Pode ficar oito anos numa fundação? 
Então meus amigos, prestem atenção, eu vim fazer duas colocações, lembrá-los de que existe uma 
fundação que não é dada atenção  do seu funcionamento, e lembrá-los que para mim eu fazer o meu 
projeto, e ele sai igual, eu gostaria de contar então com essa verba, já que não dão tanta importância, 
dos 80, por 100 por 60, também quero um pouquinho pro meu projeto; Vereador Luiz Leite; até fiz 
questão de colocar para que o senhor saiba que partindo dessa pessoa como vereador e dos demais 
colegas jamais haveria descaso no seu intento que é o intento da nossa comunidade, obrigado; 
Presidente Vereador Vilson Paese; senhores vereadores, na seqüência que o primeiro partido é o 
PDT, mas eu vou fazer o encerramento então, eu declino para eu falar no final, e na mesma 
seqüência da ordem dos partidos, o próximo vereador é o Vereador Paulo Silva, para o seu 
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questionamento, vereador seja objetivo, para que nós não atrasamos; Vereador Paulo Silva; senhor 
presidente, quero cumprimentar o Tarso e dizer de que inicialmente o cumprimento pelo projeto, 
carinho muito grande por você Tarso que você é um grande batalhador, tem seus sonhos a realizar, 
tem visões positivas para esse município, mas eu queria de duas colocações para falar sobre o 
projeto, caro amigo Tarso, aproveitando o Paulinho Meira que está aí, a UACC Tarso, estava sobre 
suspeita, era uma baderna que ninguém entendia, não tinha credibilidade para nada, eu falo isso 
porque estive numa reunião com o presidente que agora está, na sua candidatura, e foram colocadas 
coisas que ali politiqueiro passava vergonha, então não tinha moral nenhuma, não existia UACC, 
existe um acumulado de gente querendo tirar leite de vaca que não dava leite, pra bem da verdade, 
uma baderna, então isso nos dói, tomara Deus Paulo, que Deus te ilumine, e não deixe aquilo lá virar 
politicagem, tomara que não deixe virar politicagem, como bem colocou o Vereador Luiz Leite, foi 
muito feliz nas suas colocações, por isso que muitas vezes Carazinho não vai pra frente, tomara 
Deus que isso não aconteça, outra colocação Tarso, a função legislativa e a questão da verba na 
Fundescar, estamos impedidos legalmente porque é inconstitucional, muito bem colocou o Vereador 
Luiz Leite, onerador de despesa mexe com o financeiro, nós não podemos em hipótese alguma, nós 
podemos sim, se for enviado um projeto, destinado especificamente, aí sim nós poderemos, agora 
nós não podemos, porque nós não somos oneradores de despesas, eu gostaria Tarso de me atrelar 
um pouquinho mais na questão do projeto, o projeto é muito importante gente, eu acho que ninguém 
se deu conta, dói na gente e eu tenho números inclusive, até hoje o delegado me passou algumas 
informações do grande crescente do crake que ninguém dá atenção na nossa cidade, hoje está no 
primeiro lugar no ranking e atingindo sabe quem Tarso? Principalmente o adolescente, hoje por 
exemplo, instalou-se essas câmeras na nossa cidade, o olho clinico da cidade, só que na verdade 
está migrando para os bairros, o bairro campeão em arrombamento por menores se chama bairro 
Ouro Preto, estão migrando pra lá, esse projeto é importante, sei que você vai sofrer, sei que você vai 
sofrer retaliações, sei que você vai ter uma luta muito grande pela frente, mas eu dou uma sugestão, 
eu até não tinha observado esse projeto, é muito importante, buscando empresas nessa parceria, 
muito se fala em parceria hoje, se cada empresa, tenho certeza nessas mesmas colocações, 
adotando cada equipe, dividir em equipes, e cada empresa adotar uma equipe, eu tenho certeza 
tarso, que será conhecido a nível nacional, pode ter certeza, não tenho medo de errar, porque é desta 
forma que consegue pelo menos tirar o assédio dessas crianças que estão nesse cinturão de miséria, 
passando dificuldade envolvida na droga, o crake é incrível em Carazinho, vocês nem imaginam por 
onde anda, no ranking está em primeiro lugar, atingindo principalmente os adolescentes, isso 
realmente Tarso, vai da divulgação do seu trabalho, da sua persistência, agora eu acredito que 
Carazinho, alguns empresários aqui, terão discernimento de adotar, se cada empresa adotar uma 
equipe, tenho certeza absoluta, como diz na gíria, vamos sair do vermelho,vamos sair do crake, aí 
sim o teu projeto vai tornar-se realidade, que Deus te ilumine, pode contar com o amigo, para o que 
der e vier; Senhor Tarso Martini;  obrigado Paulo Silva, sei de todo o teu conhecimento, trabalha em 
imprensa, vê todo o sofrimento diários de pais e mães, nos bairros diretamente, e você fala com 
sabedoria; Presidente Vereador Vilson Paese; próximo vereador, Vereador Antonio Azir, para 
questionamento vereador, as suas colocações, queria saudar o Tarso que se faz presente na noite de 
hoje, como os outros que me antecederam, reconheço na pessoa do Tarso um abnegado, um lutador, 
um apaixonado  pelo esporte, que há muito tempo vem lutando praticamente sozinho mas que tem o 
reconhecimento de todos, creio que está na hora desse reconhecimento se transformar em algo, 
realmente de concreto através de ações e atitudes, nós como presidente da Fundescar no ano de 99 
e 2000, nós já tivemos a felicidade de implementar este projeto, não sozinho, mas sim em parceria 
com a Secretaria Municipal de educação, com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo na época 
que deu muita força, através do Vereador Felipe Sálvia, do Vereador Adroaldo De Carli, do Vereador 
Vilson Paese, do Vereador Paulo Silva que na época eram vereadores, também a UACC, o Adejaime 
era o presidente naquela oportunidade, onde nós chegamos a atingir mil crianças, das escolas 
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municipais utilizando o turno inverso dos seus estudos, utilizando os estádios do município e também 
as quadras de esporte das escolas, assim como também das empresas Landrin, Enevel, na época 
que colaboravam cedendo seus espaços, inclusive nós tivemos a equipe juvenil formada através 
dessas mil crianças, que poucas pessoas sabem que foi vice-campeã estadual no ano de 2000, 
perdeu apenas para o Brasil de Pelotas na decisão da final lá no estádio do Pelotas, e o Cláudio está 
me dizendo que esteve lá, transmitindo o jogo, depois disso infelizmente o projeto parou, mas então 
apenas peguei esse gancho, Tarso, para dizer como alguém que participou e viveu isso de perto, que 
realmente é a grande solução para os nossos problemas, principalmente que se fala muito em 
segurança pública, se fala muito em violência, se fala muito em repressão nas cidades mais 
policiadas, as cidades aumentar as vagas nos presídios, mas se fala muito pouco na causa, em 
combater a causa, e nós precisamos realmente iniciar pelas crianças, e certamente isso já esta 
provado, que através do esporte, através do lazer, é um atrativo muito grande para que as crianças 
participem ativamente também da escola, que tenham uma formação, não para serem atletas, mas 
para serem verdadeiros cidadãos, onde vão aprender no dia a dia o relacionamento, a convivência a 
disciplina, através dessas escolinhas, então quero parabenizar a iniciativa da UACC, através do 
Tarso, através da diretoria da UACC, e deixar aqui uma sugestão, de que independente de quem 
esteja conduzindo a Fundescar, quem esteja conduzindo outros departamentos de esporte do 
município, nós precisamos buscar uma união de todos esses segmentos, para traçar um único 
objetivo para que realmente nós tenhamos sucesso, nosso erro na época talvez tenha sido não ter 
trazido Tarso, Caneco e outros para esse grande projeto talvez esse projeto não tivesse morrido, nós 
precisamos realmente e eu até sugiro ao nosso presidente, que faça está ligação tão importante, tão 
necessária para que realmente esse projeto dê certo e tenha continuidade, que não seja o projeto do 
Tarso, por um ano, por dois anos, não seja o projeto da UACC e do seu presidente, mas sim um 
projeto de Carazinho, a fundescar tem estrutura, tem campos, tem recursos, o município também tem 
estrutura através das suas escolas, as empresas, então creio eu Tarso, que você está no caminho 
certo e o que falta, realmente é uma união para que esse projeto dê certo, para que esse projeto saia 
do papel e consiga atingir os seus objetivos, eu sei que o teu sonho, realmente é esse, eu sei que 
você não procura promoção pessoal, longe disso, e nem nós não podemos pensar desta forma, nós 
temos que pensar realmente na criança, e na juventude de Carazinho, e o projeto é muito bom, nós já 
tivemos exemplo disso, então eu peço a todos os vereadores, ao senhor presidente, que realmente 
apóiem o projeto, não somente com recursos, os recursos são importantes mas não são tudo, não é 
tudo, apóiem realmente para que esse projeto seja duradouro, para que esse projeto traga resultado 
a nossa comunidade, meus parabéns, conte conosco para o que for necessário, principalmente junto 
a fundescar, junto ao Poder Executivo, junto ao Poder Legislativo e outras entidades, para eu nós 
possamos realmente somar, para que nós possamos realmente ajudar no êxito desse projeto, 
obrigado; Senhor Tarso Martini; obrigado Azir, parabéns, eu acompanhei de perto aquele teu projeto 
em 2000 Azir, e foi muito bonito, ficou marcado, pode ter certeza, é isso mas pena a continuidade, 
exatamente o que eu falo, estão falando muito do projeto do Tarso, esse projeto aqui vão estar 
engajadas no mínimo 50 pessoas, 50 cidadãos humildes, muitos que nem emprego tem em 
Carazinho, mas vão estar comigo nos bairros, nas beiras dos campos, ajudando a dar continuidade, 
ninguém faz nada sozinho e muito menos eu faria, por isso me recorri aos senhores que tem poderes, 
tem visões, tem amizades e tem os caminhos para se fazer coisas boas para Carazinho; Presidente 
Vereador Vilson Paese; próximo vereador, Vereador João Mafalda; Vereador João Mafalda; senhor 
presidente, senhores vereadores, imprensa, senhoras e senhores, primeiramente quero parabenizar 
ao amigo Tarso Martini, por esta brilhante iniciativa, e a gente tem acompanhado os trabalhos dele 
não é de hoje, e temos que dar os parabéns a ele, juntamente com a sua equipe, e agora na 
presidência do Paulinho na UACC, por esta iniciativa  de repente tirar o jovem da rua, para despertar 
nele o prazer pelo esporte, e eu como policial civil há vários anos, acompanho a delinqüência juvenil, 
e o jovem ele está um pouco isolado, ou ele está se sente rejeitado talvez pela sociedade, ele não 
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tem um apoio e o maior problema na segurança pública e está ai essas quebras de vidraças na 
avenida que ocorre, chegou a ocorrer quatro arrombamentos em lojas na madrugada, tudo menor, a 
brigada pega, leva para a delegacia, a gente chama o conselho tutelar, e tem que liberar e os 
meninos vão embora e dali dois dias voltam de novo e de novo, quer dizer, a lei faculta isso para eles, 
mas então a gente tem que achar uma maneira de tirar esses jovens quando tiverem com uma idade 
menos avançada, com seus dez, doze anos, porque aos treze, quatorze já começa a delinqüência, 
então o projeto esportivo que despertasse o prazer neles de sair da rua, como disse o Tarso, não pra 
se tornar um craque, mas assim que gostasse, que sentisse prazer, e o jovem se sentisse 
prestigiado, e o que eu entendo do Tarso, que ele quer acima de tudo é o apoio e o reconhecimento 
desse Poder Legislativo, então, como disse o Paulo Silva, que é inconstitucional, se é inconstitucional 
ou não mas que nós achemos, que nós nos reunimos para acharmos uma brecha para que se ache 
uma maneira, porque sem recurso ninguém faz nada, e já que tem pessoas que estão dispostas, sem 
salário, sem nada como é o caso do Tarso Martini, a fazer esse trabalho, então uma maneira de 
achar recursos, mas como é que ele vai se locomover para os bairros e a gasolina que é que paga, 
isso e aquilo, e o lanche vem de onde, de repente um tênis, um calção, que essas crianças não tem, 
se achasse uma maneira, então eu proporia como exemplo, e eu sei que tem condições, e já foi feito 
em outras épocas, inclusive na minha, e está casa poderia dar o exemplo, porque não a doação de 
uma verba da Câmara que se repasse para a UACC esse recurso para o esporte, já repassamos 
tantas verbas para tantas escolas, e porque não para a UACC, que está disposta a fazer esse 
trabalho, a Câmara tem condições, claro que tem, que se dê esse exemplo, seria uma das minhas 
sugestões; Senhor Tarso Martini;  muito bom mas eu trouxe parte da solução, já estive conversando 
hoje com pessoas que entendem da parte administrativa, dessas partes jurídicas, e se houver boa 
vontade, do presidente da Fundescar, automaticamente chegará na mão dos senhores, com repasse, 
partindo dele, que seria o inverso, então a minha procura por vocês é justamente para que no 
momento que chegar na mão dos senhores e terá que chegar, a não ser que ele negue apoio à 
comunidade como presidente da Fundescar, os senhores aprovar ou não esse tipo de ajuda, porque 
a verba está aí; Presidente Vereador Vilson Paese; próximo vereador, Vereador Cláudio Santos; 
Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que já foram nominadas 
anteriormente, Tarso Martini, representantes da rádio da UACC, Paulinho, Afonso, Tio Pisca, nós 
temos esperança que possam esses planos de vocês dar certo, nós estamos acompanhando, 
inclusive Tarso, ouvia, acho que sábado agora, falava com o presidente da tua vinda aqui na Câmara, 
que eu ouvia na rádio comunitária, tinhas dito que viria a Câmara, conversar conosco sobre esse 
projeto, e eu vi por tempo no carro, você, caneco, tio Pisca, Paulinho, o pessoal sentindo tanto 
sufoco, ainda bem que o caneco já foi lembrado nessa casa, como cidadão de Carazinho, pelo 
trabalho que faz, e abnegado tanto quanto você é, sabemos as dificuldades que existem, e obvio que 
nós não poderíamos deixar de dar a nossa contribuição, e muito me deixa triste Tarso, nesse 
momento que tu vens a Câmara falar sobre esse projeto, UACC, mas que ao mesmo tempo vens 
falar de Fundescar, onde vou pedir, senhor presidente, no horário certo, de que seja retirado de 
pauta, o projeto do 062 do executivo, esse que tenta abrir um crédito especial para dar R$ 10.000,00 
para a Fundescar, que está no fórum de Carazinho com divida e não tem como pagar, então esse 
projeto veio, mas infelizmente é inconstitucional e para que ele não morra aqui nós estamos pedindo 
a retirada para quem sabe de uma outra forma auxiliar a Fundescar desse jeito para que possa pagar 
essas dividas que tem, mas acompanhei Tarso, por muito tempo seu trabalho através da rádio em 
todos os trabalhos que foram feitos por ti e falava aqui atentamente com o Vereador Antonio Azir, eu 
acredito que de repente, até é opinião dele também, de que, através de um convênio da Fundescar 
com a UACC, especifico para esse projeto, possa de repente vingar, possa de repente dar certo, e 
nós estivemos já, a questão de duas semanas atrás, conversando com o prefeito exatamente sobre a 
questão da Fundescar e o que nós poderíamos fazer para que a Fundescar viesse a trazer esses 
benefícios voltados ao esporte amador, e ai sim, porque não, a bocha, ao atleta que não tem sequer 
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um par de tênis para correr uma São Sivestre, muitas vezes carazinhenses querem sair daqui para 
correr uma São Silvestre, não tem apoio, buscam a Fundescar, não conseguem, mas dizer de que 
talvez, via convênio com a Fundescar, ver a forma correta, acho que presidente coloca o jurídico 
dessa casa a disposição para a gente conseguir buscar a forma certa, forma legal, ou talvez quem 
sabe Tarso, ainda, via auxilio financeiro do próprio executivo para a UACC também trabalhar essa 
questão, não sei, nós temos que buscar solução para isso, mas também tarso, eu não posso deixar, 
já finalizo, senhor presidente, eu não posso deixar de parabenizar outras pessoas, assim como 
parabenizo a você, eu não posso deixar de parabenizar alguém que tenta a partir do genoma 
colorado ter o mesmo pensamento que você, muito embora seja semeado em vários pontos, mas de 
repente sonhadores que talvez levem para cada canto do município um pensamento onde talvez nós 
devamos unir todos esses pensamentos, não deixar num projeto só, para que a gente possa pegar o 
teu esforço, o esforço do caneco, pegar o esforço do pessoal do genoma colorado, pegar o esforço 
enfim de todo o mundo, para que possamos então caminhar, trilhar um caminho só, porque enquanto 
eu penso dessa forma e talvez seja a minha contribuição, nada contra ninguém, mas enquanto nós 
pegarmos vários setores, vários cantos, várias pessoas com vários projetos, nós vamos continuar, 
cada um puxando para um lado, rasgando um pedaço aqui, rasgando um pedaço ali, e depois não 
vamos ter linha e nem agulha para costurar, eu acho difícil, acredito que se nós nos unirmos em 
todos os fatores e aí vem à palavra chave, união das associações comunitárias de Carazinho,  
UACC, eu acredito que tem grandes possibilidades e inclusive, não posso também, Tarso, deixar de 
dizer que por várias oportunidades nós tivemos como único candidato à presidência da Fundescar o 
Gibão, se certo ou errado, se era o meu ou não era o meu, se era o seu ou não era o seu, mas em 
muitas oportunidades somente ele, inclusive estava em Porto Alegre com a CF, dois anos atrás, com 
a rádio da UACC, onde não apareceu ninguém para que disputasse com ele a presidência da 
Fundescar, então aí permanecia, e desta vez, inclusive conversava com o Vereador Antonio Azir, 
parece que tinha alguém para pegar a Fundescar, no momento não apareceu ninguém e foi 
obviamente, ele pego de novo, então eu acho que a gente tem que reciclar bastante, aprovo esse teu 
pensamento, sua idéia, e acho que somente juntos nós vamos conseguir tirar essas crianças e 
adolescentes da rua porque hoje não bate a nossa casa, quem sabe, nós achamos que estamos 
distantes dessa realidade dentro das nossas famílias, mas nós não sabemos, nós não temos a 
certeza do que vai acontecer com filhos nossos, porque vocês sabem que a companhia acaba 
levando para um caminho que a gente não queira, mas talvez pelos próprios afazeres a gente não 
tenha tanto tempo para acompanhar, isso preocupa, e por essa preocupação que eu digo que nós 
temos, sem duvida alguma, apoiar esse projeto, para tentar tirar cada vez mais essas crianças da 
ociosidade, principalmente da droga, parabéns, tenho certeza que o legislativo certamente vai fazer a 
sua parte para ajudar nesse teu projeto, era isso; Senhor Tarso Martini; obrigado Vereador Cláudio 
Santos, que eu conheço há muitos anos e eu tenho certeza que você, mas eu não quero cometer 
uma injustiça aqui, teve um vereador que acompanhou atentamente, de repente vários 
acompanharam, mas cada um enxergou de um jeito, esse processo Fundescar, mas teve um 
vereador que acompanhou, sofreu, torceu porque sabia que de repente eu poderia ficar incluído na 
nova fase da Fundescar, não deu certo mas eu sei que esse vereador sofreu, e até se decepcionou; 
Presidente Vereador Vilson Paese; próximo vereador, Vereador Déio; Vereador Josélio Guerra; 
senhor presidente, gostaria primeiramente de cumprimentar o senhor Tarso, por coordenar esse 
projeto, também cumprimentar a pessoa que elaborou o projeto, seu Ilton, e principalmente, 
cumprimentar a UACC por colocar a disposição à estruturada UACC para o andamento desse 
projeto, projeto esse: “sai o crake entra o craquinho”,  muito importante, um projeto social, quero dizer 
ao senhor que pode contar com a bancada do PMDB, falo aqui em nome da bancada do PMDB, 
tenho certeza que com todas as bancadas aqui dessa casa, e dizer que todos os projetos são 
importantes, que seja projetos sociais, tanto esse que o senhor colocou, do projeto do Genoma 
colorado, se vier o projeto genoma do grêmio, eu acho que é importante, enfim, todos os projetos eu 
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acho importantes, o projeto do Caneco, vosso projeto, eu acho que todos os projetos são 
importantes, tendo este foco que é tirar essas crianças que estão na rua, até porque a gente está 
acompanhando essa área que é a área do esporte e a gente vê que esta completamente 
desamparada na verdade, até porque Carazinho tem uma estrutura nesta área, temos vários campos, 
várias áreas de esporte, tem aonde se trabalhar, tirando essas crianças da rua, eu gostaria apenas 
de perguntar ao senhor se o senhor já encaminhou esse projeto a Fundescar ou ao executivo 
solicitando esses recursos, seria isso; Senhor Tarso Martini; Vereador Josélio Guerra, o prefeito já 
tinha lido esse projeto, não todo na integra, e até me parabenizou numa passada ali na subsala do 
gabinete, me parabenizou e disse: exatamente, é desse tipo de projeto que nós estamos precisando, 
também concordo quando disse que tem que ter vários projetos, mas quando eu citei o Genoma 
colorado, não é uma critica, o que eu quero colocar é que nós tendo toda a estrutura possível, nosso 
município aqui é maravilhosos por causa disso, nós não usamos as nossas virtudes de pessoas daqui 
que estão loucas para fazer, só isso, então o que é que está acontecendo dentro da fundação, se 
terceiriza, se alguém faz está bom, quando eu acho que não, tem que comandar, uma fundação tão 
importante como essa, tem que participar junto, e tem que estar à frente de todos os projetos, não 
simplesmente vem e faz, vem e faz, não é assim que funciona, então eu fui bem claro, não critico 
genoma colorado nenhum, mas abriu um precedente e daqui a pouco não tem lugar para todos, 
porque se tu fizer o genoma colorado tu treina de segunda-feira a sexta-feira no glória, sábado tu 
joga, aí o outro também quer, como é que fica? Então tem que ser coisas bem pensadas, não apenas 
para agradar e dizer que estão fazendo; Presidente Vereador Vilson Paese; professor Tarso, nosso 
amigo, sua esposa Claudir, esta casa recebeu vossa senhoria e com muita atenção nós prestamos as 
colocações que tu colocaste aqui, eu já venho acompanhando o teu trabalho há muito tempo, e eu  
quero na pessoa dos demais nove vereadores, que entenderam, porque na realidade, para nós 
marcarmos com vossa senhoria essa reunião e usar do grande expediente, teria que ter passado um 
requerimento por essa casa e aprovado pelo plenário, e os vereadores entenderam da importância 
mesmo não havendo requerimento e sendo aprovado a priori de vossa senhoria vir a essa casa, mas 
todos mostraram o seu entendimento e entenderam da importância do projeto, claro que o poder 
legislativo só tem que parabenizar a você e a todas as pessoas envolvidas no esporte, que trabalham 
gratuitamente, mas nós sabemos que tudo tem custo, e eu questiono muito, senhores vereadores e 
amigos que estão presentes, custo beneficio, se o problema de nossa comunidade hoje é os grandes 
assaltos que estão aí, a droga que está assustadora, os roubos, os adolescentes entrando para a 
delinqüência, e nós com todos esses campos de futebol, e alguém querendo trabalhar em cima disso 
para tirar o jovem da rua e colocar no esporte, nós estamos olhando aí um monte de exemplos no 
país, que o esporte, a educação é a solução, mas o esporte ainda vai além, porque valoriza, eu vejo 
aquelas meninas dançando e dizendo assim: eu não tinha pensamento nenhum antes, a não ser só 
andar na rua e fazer o mal, e hoje estou aqui dançando e estou feliz, e estou no colégio e estou 
aprendendo, então é hora de nós, custo beneficio, tenho certeza que se essa casa, o legislativo, 
somando com o Poder Executivo, que só ele que pode determinar o dinheiro, os projetos envolvidos 
nisso, nós poderemos ter dois ou três profissionais, Tarso, pago pelo município que vai trazer muitas 
vantagens ao município, com um custo muito pequeno, pelo grande resultado, essa casa está atenta 
sim, por isso lhe deu o tempo para eu vossa senhoria usasse o grande expediente para que viesse 
colocar essa tua angustia, esse teu pensamento para tirar o jovem da rua, e nesse sentido Tarso, 
você como diretor de esportes a UACC que assumiu ontem e vem fazendo esse trabalho na 
comunidade, hoje se envolvendo em todos os setores, queremos parabeniza-lo, Paulinho, a você 
meu querido tenente Afonso, a todos que fazem parte da UACC, e agora na próxima segunda-feira, e 
também o entendimento dos vereadores, nós não fizemos o pedido, muito obrigado os vereadores 
entenderam, que a próxima reunião nós vamos fazer lá na casa da UACC, na casa do povo também, 
a Câmara sai de sua sede e vai de encontro ao povo, para nós fazermos um trabalho junto, Tarso 
conte conosco, e eu tenho certeza que a Fundescar vai encontrar um meio legal, junto com o senhor 
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prefeito Municipal, e nós iremos até a prefeitura, eu me coloco a tua disposição também, como outros 
vereadores, para nós encontrarmos uma saída para isso, que a grande saída é a educação, mas 
além da educação é o esporte, agradecemos Tarso a tua vinda nessa casa, essa casa aqui é sua 
como de todos nós, nós vereadores temos uma passagem aqui dentro para prestar serviço, e fazer o 
melhor, e o melhor é fazermos e podermos ouvi-los, ouvir também as pessoas que tem muito para 
dar ao município, eu deixo para as considerações finais a vossa senhoria o microfone; Senhor Tarso 
Martini; muito obrigado ao presidente da casa Vilson Paese, obrigado a todos os senhores 
vereadores pela atenção, peço sinceras desculpasse usei de algum termo ofensivo, porque às vezes, 
eu sempre digo que o microfone ele é uma arma, temos que ter cuidado às vezes para não sermos 
mal interpretados, eu uma vez fui no gabinete do prefeito e disse que eu não tinha ido por cargo que 
eu estava para servir cafezinho, fui infeliz em dizer isso, confesso, mas em outras palavras eu queria 
dizer que eu tinha muito mais potencial, nada contra quem serve cafezinho, com todo o respeito, eu 
aqui servi muito cafezinho, trabalhei nessa casa, então eu fui me expressar de uma maneira, 
estávamos próximos de uma eleição, e eu quis dizer para ele: me larga por esses bairros que eu vou 
sacudi isso aí, e me expressei totalmente errado, então mesma coisa eu digo aqui, se alguma palavra 
escapou, tenho o maior respeito pelos senhores, tenho acompanhado o trabalho dos senhores, é 
uma grande gestão podem ter certeza, o povo está muito grato a muitas coisas, é claro que em 4 
anos, em 8 anos não se faz tudo para agradar o povo, mas vocês tem feito todos os esforços, muito 
obrigado por todo esse espaço, obrigado aos presentes pela paciência de ouvir, mas podem ter 
certeza, esse nosso projeto é maravilhoso, e unidos, muita gente, com os senhores inclusive, eu 
conseguirei, desculpe, não poso dizer eu, nós conseguiremos, reverter muito o quadro triste que 
assola principalmente aquelas crianças que acorda, deitam e não tem um incentivo maior, muito 
obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; obrigado a você Tarso e solicito aos lideres também 
que conduzam Tarso à sua saída e convido ao Tarso que permaneça na casa porque agora nós 
iremos entrar na ordem do dia; só para comunicar antes da questão de ordem do Vereador Felipe 
Sálvia, que amanhã esta casa, as 17:00 horas vai receber a ordem dos advogados e eu estou 
convidando os vereadores que podem que se façam presentes para nós ouvirmos o presidente da 
ordem dos advogados com a sua comissão, e tem mais, as 14:30 horas também, nesta casa, uma 
outra reunião então com os representantes dos vídeos desta cidade, que tem locadora, que vão falar 
também sobre a pirataria, então senhores vereadores, sei que vossas excelências não serão 
obrigados, não é convocação, é um convite, mas é importante que dentro das suas possibilidades 
compareçam as duas reuniões, 14:30 então e a outra as 17:00 horas, questão de ordem Vereador 
Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem senhor presidente eu gostaria de fazer um 
requerimento verbal, para que os requerimentos e as moções fossem votados em bloco, menos o 
projeto, que só tem um; Presidente Vereador Vilson Paese;  bancada do PSDB, de acordo; 
bancada do PDT; bancada do PTB; com a concordância das bancadas iremos então votar 
requerimentos, moções e só ficou um projeto, que o líder do governo andou retirando também um 
projeto e também o autor, Paulo Silva, também parece que retirou o projeto de sua autoria vereador? 
Ficando só um projeto para essa noite, secretário para a leitura do nº e autor do requerimento; 
Secretário Vereador Paulo Silva; somente um requerimento senhor presidente, que é de sua 
autoria, subscrito pelo Vereador Paulo Silva e Vereador Cláudio Santos; Presidente Vereador Vilson 
Paese; eu gostaria se me permitem, que o vice assumisse só para eu fazer uma colocação até para 
ver da importância desse requerimento; Vereador Felipe Sálvia; com a palavra Vereador Vilson 
Paese para discussão do requerimento; Vereador Vilson Paese; senhor presidente, senhores 
vereadores, senhoras e senhores,  apresentei essa noite um requerimento ao presidente da Câmara 
dos deputados, nesse nosso requerimentos colocamos a nossa preocupação com relação à mudança 
que estão fazendo para a próxima eleição, não houve consulta as bases, querem fazer uma mudança 
novamente de cima para baixo, hoje, meus amigos, se isso for aprovado pela Câmara, e a posteriori 
pelo senado, o eleitor não votará mais na pessoa do vereador, e nem de seu deputado, vai vota em 
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lista, quem vai decidir a ordem dessa lista é o partido, não haverá mais o vinculo político com o 
eleitor, e nem o eleitor vai saber se o seu candidato passou, eu pergunto aos senhores, quem vai 
deixar seu nome na lista quando ele vai passar do 4º, 5º, 6º, 7º, 10º colocado? Quando ele sabe que 
ele não vai assumir a cadeira, porque só irão assumir o 1º, 2º e 3º isso se der o coeficiente para 
eleger três, e está passando aí, está na hora, e as câmaras ainda não se manifestaram, então os 
vereadores que pensam como eu, e nós que somos vereadores ainda temos o privilégio de estarmos 
encabeçando a lista, mas nós não podemos pensar por nós, nós temos que pensar na renovação, 
tem outras pessoas que querem entrar na política e jamais terão oportunidade nessa forma macabra 
que eles querem estabelecer, então, senhor presidente, senhores vereadores, imprensa aqui 
presente, divulguem também essa situação, é preocupante, claro que o caixa dois existe, claro que o 
abuso de poder existe, mas podemos contornar de outra forma, porque tem gente que não está na 
política,  mas pretende ingressar, e eles tem direito tanto quanto nós, e como os deputados e 
senadores, temos que dar igualdade de condições, para isso o nosso requerimento, e eu coloco a 
disposição de todos os vereadores para que assinem conosco os vereadores que estiverem de 
acordo, só essa a nossa preocupação, eu já falava com o Adroaldo na reunião em Porto Alegre, o 
Vereador Felipe Sálvia, e também com o Vereador Antonio Azir, a nossa preocupação e eu tenho 
certeza que comungam conosco nessa preocupação, temos que mudar sim, mas temos que mudar e 
banir desse país antes de mais nada, além da reforma política e reforma tributária, é essa corrupção 
que implantaram no país, que vocês não são culpados e nem nós, isso tem que ser banido primeiro, 
para depois nós fazermos essas mudanças na política, boa noite e muito obrigado; Vereador Felipe 
Sálvia; continua em discussão o requerimento, com a palavra o Vereador Paulo Silva, devolvo os 
trabalhos ao Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Paulo Silva; senhor presidente, senhores 
vereadores, eu concordo com o Vereador Vilson Paese, só que eu acho que na questão do 
requerimento tem que ser um repúdio, eu acho que começando pelo meu partido, não tem moral, o 
meu partido não tem moral para querer ditar normas e regras, porque o mandato, não é louco, eu sou 
certo, eu sou certo, porque quem vai no bairro, amassa barro e pedir voto somos nós, nós viramos 
pára-choque e nós estamos hoje numa situação de indignação, começando pelo meu partido, não 
escondo, quem tem direito de falar do meu partido sou eu, o PTB a nível de Brasil não tem moral 
nenhuma para querer exigir, e eu acho que outros partidos também não, vamos parar com baboseira, 
tem tanta coisa para resolver, você liga a televisão, abre o jornal, é um descrédito total é uma 
gatunagem é uma roubalheira, um preocupado com o outro, você não vê ninguém defender a saúde, 
o salário mínimo, o trabalhador, e nós temos que parar de ser besta, começando pelos eleitores, eu 
digo isso sem ter medo, o meu partido não tem moral, isso Paese, deveria ser um voto de repúdio, 
cadê a ASCAJA que é a nossa representante de todos os vereadores do alto jacuí, Vereador 
Adroaldo De Carli, o voto é pessoal, tem normas para seguir no partido, mas eu pergunto,  o que o 
partido decidir nós temos que engolir? Ser cabrestiados, se ficar desse jeito presidente, lamento, mas 
uma vez nós nos envergonhamos de ser políticos, o que estão fazendo por nós? E vou cobrar aqui, 
veemente, vou mais, o meu senador, Sérgio Zambiasi, onde é que anda? Gostaria muito que fosse 
para a televisão defender essa tese,  se é para cantar a musiquinha bonitinha aquela, isso não enche 
barriga de ninguém, eu quero projetos palpáveis, eu quero ver meu povo ser atendido, eu quero ver a 
saúde ser melhorada na minha cidade, de que eu possa concorrer a uma eleição, sair em busca de 
voto e o voto se orgulhar de botar no peito o partido, e assim para os demais partidos também, atire a 
primeira pedra, será que tem moral de cobrar e ditar as leis de cima para baixo? Começou uma 
semana atrás uma acareação, troca-se de partido o partido vai lá e resgata, continuam os mesmos 
rapozão, troca à orquestra mas a dança continua a mesma, isso é vergonhoso nesse país, e a 
roubalheira está lá, e ninguém diz nada e ninguém sabe de nada, o presidente é intocável, e agora 
vou finalizar com a piada do dia, diz que o irmão do presidente poderá pegar 10 anos de cadeia, eu 
trocarei de nome se isso acontecer, obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; próximo vereador 
para discutir o requerimento Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite; senhor presidente, demais 
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colegas vereadores, especialmente meu colega Paulo Silva, quando eu falei, tu é louco da cabeça, 
não foi no tom pejorativo, é pela forma como o senhor se expressou eu olhei para o Azir como seu 
colega e disse, mas não foi para lhe tirar sarro nem nada, mas até para contribuir com o requerimento 
do nobre colega Vilson Paese, se me der à autorização e a oportunidade gostaria de assinar, eu vou 
mais longe um pouquinho, quando diminuíram o numero de vereadores nos municípios sem que 
houvesse a reforma política, então vocês vejam que esses canetaços, esse decretaços que nem 
dizem, que vem de cima para baixo, isso afeta os poderes, e com isto afeta a representatividade das 
nossas comunidades, do nosso estado, porque nós vereadores de todo nosso estado, de todo o 
nosso país, nós somos os sustentáculos maior dos legisladores de esferas maiores, somos nós que 
levantamos os problemas nas nossas comunidades, e que gratuitamente levamos ao conhecimento 
deles, somos nós que andamos nos bairros, somos nós que vemos os nossos comércios e industrias, 
saber dos nossos problemas, da nossa comunidade, e levamos ao conhecimento deles 
gratuitamente, então não se entende, senhor presidente e demais pessoas que se encontram no 
plenário, quando fazem, elaboram uma reforma política sem consultar as base, e o que eu digo com 
isso, não querem consultar os nossos lideres, das nossas comunidades, lideres empresariais, de 
todos os segmentos e setores, consulte pelo menos os representantes legais das nossas 
comunidades que são os vereadores, eles levam a voz do povo, eles vão representar o povo e dizer o 
que é melhor para o povo, para as nossas comunidades, este seu requerimento que fala sobre a 
votação em lista, isto aí é uma afronta mais uma vez à sociedade brasileira, aos nossos eleitores, que 
perdem o direito de escolher o seu representante, perdem  parte da sua cidadania, porque deixa de 
ser exercida em sua plenitude, então vejam os senhores, se eu vou votar hoje, e não defendo e não 
detenho um cargo eletivo, e eu quero votar no Giovani, candidato a vereador, pessoa que eu confio, 
pessoa que eu admiro, pessoa que me transmite confiança, que pode desenvolver um bom trabalho 
na minha comunidade, eu não posso, porque de repente o Giovani está lá em 5º, 6º e existe dois ou 
três para passar pelo partido, e tem partido que nem fazendo a listagem não vão conseguir eleger 
nenhum desta forma, então vocês vejam a dificuldade e a burrice desta gente, quando fazem esse 
tipo de reforma, querendo colocar goela abaixo do cidadão esse tipo de reforma política, nós não 
podemos concordar com isso, eu acho que os legislativos tanto da esfera Municipal, estadual e 
federal, tem sim que se rebelar contra isso aí, contra o sistema, nesse país muita coisa não anda e 
não desenvolve pelo sistema errado político administrativo que estamos atravessando já há algumas 
décadas, de repente um plebiscito, e eu tenho certeza absoluta esse jamais passaria, esse tipo de 
reforma, esse tipo de proposta na reforma, vejam os senhores, para finalizar, nós de 13 vereadores 
que já tinham 19 décadas atrás,  viemos para 13, de 13 num canetaço viemos para 10, Santo Antonio 
que tem 3.000 habitantes, acho que não tem 3.000 eleitores, 2.000 eleitores, dois mil e pouco tem 
nove legisladores, nove vereadores, para eles formar as comissões internas de trabalhos da casa é 
mais fácil, pela complexidade que lá é bem menor que aqui, e pelo numero de habitantes os 
problemas são bem menores, Carazinho com, 65.000 habitantes, acredito eu, somos 10 e vocês 
sabem as dificuldades que nós temos para criar as comissões que a nossa comunidade precisa para 
ser bem representada, vocês sabem disso, o presidente não pode participar, sobra para os outros 
nove, e muitas vezes  tem alguns colegas que se enquadram mais em umas comissões, outras que 
se enquadram mais em outras, e se não fosse a disponibilidade de tempo e de colaboração de cada 
um de nós, certas comissões não seria nem criadas nessa casa, então vocês vejam que esse tipo de 
reforma, esse tipo de arbitrariedade que vem de cima para baixo, traz um prejuízo enorme para as 
nossas comunidades, não para nós legisladores, trás também, mas muito mais, muito maior, para as 
nossas comunidades, para a sociedade gaúcha, carazinhense e brasileira, então senhor presidente, 
esse seu requerimento, eu gostaria de assinar junto com vossa excelência, e acho que esse 
requerimento deveria ser encaminhado a ASCAMAJA, para eu fosse discutido também na 
ASCAMAJA e fosse até com uma amplitude maior que as câmaras de vereadores da nossa região 
pudesse quem sabe elaborar um documento em conjunto com o seu documento, com mais amplitude 
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ainda, para que a gente possa levar ao conhecimento do congresso nacional o nosso pensamento e 
a nossa forma de trabalhar que precisamos de mais legisladores, e precisamos que esse voto em 
lista nem entre na reforma política, meu muito obrigado senhor presidente; Presidente Vereador 
Vilson Paese;  para discutir Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, 
colegas vereadores, eu retorno a palavra, também para colocar a preocupação que tenho com 
relação à reforma política nesse setor, que diz respeito à lista, preocupação que vossa excelência 
teve Vereador Luiz Leite com relação a Câmara de Vereadores, o senhor pode ter certeza que assim 
que terminar a votação da reforma política, principalmente a questão do voto em lista, passa a Pec 
333 na boa, nº de vereadores conforme diz cada lei orgânica vai voltar ao normal, porque a forma que 
eles tem para tentar continuar fazer o mesmo jogo político com os vereadores, o pára-choque, o cabo 
eleitoral que eles tem, mas que nós queremos ser, tenho certeza, a única coisa que estava trancando 
a semana passada era uma medida provisória que foi votada, aí colocaram reforma política e em 
seguida deve ser votado favorável, Carazinho vai ter o que diz a lei orgânica, 15 vereadores, mas o 
que preocupa vereador, nós conversávamos a semana passada entre os vereadores, e parece-me 
que foram os deputados, os partidos, eles foram se acordar praticamente depois que não tinha mais 
tempo, e o Paulo Silva falava antes na questão de partido, o PSDB por exemplo, era favorável a lista 
fechada, o PT era favorável à lista fechada, a partir do momento que a discussão começou na 
Câmara, semana passada na quarta-feira, começaram a mudar os pensamentos, e chegaram até o 
final da tarde discutindo e tentando buscar uma alternativa que amanhã começa a se discutir de novo, 
e há quem diga que vão tentar contemplar as duas formas, ou seja uma lista fechada e uma lista mais 
ou menos fechada para poder contemplar os dois lados, e aí passar esse projeto, claro que vai pro 
senado, depois que tiver emenda do senado retorna para a Câmara, mas o que nos chamava 
atenção é que nós tínhamos mais de 300 emendas nesse projeto, claro que muitas as comissões 
nem atendiam, deixavam de lado, mas eu acredito que os deputados não tinham noção do que 
estavam fazendo, e eu procurei inclusive, não encontrei, talvez de repente no afã de procurar, não 
consegui encontrar, mas  depois eu fui ver a questão de que dá prioridade para uem já detém cargo 
eletivo, tem, uma regrinha, primeiro cargo eletivo, depois quem troca de partido, vem suplente, depois 
vem quem trocou de partido, então eles têm umas regras para eu consigam contemplar todos, mas 
imaginem, se permanecer 10 vereadores Carazinho, e nós tivermos o numero Maximo de 15 por 
partido, porque na reforma também corta exatamente aquela questão de você coligar na proporcional, 
não vai mais haver coligação na proporcional, então para vereador e para deputado não sai mais 
coligação, e aí nós vamos ter no máximo 15 candidatos, e deve essa lista, se passasse da forma que 
estava, deve essa lista ser mostrada de 1º a 30 de junho, óbvio que nosso cálculo, partido,  dar um 
exemplo, o PSDB colocou três na eleição passada, de repente a pau e corda coloque três, mas eu 
sou o 4º, outro é o 5º, 6º, 7º você acha que nós vamos colocar o nosso nome a disposição do partido 
para somar voto, para eleger aqueles que já tem o seu nome na lista, de forma alguma, muita gente 
vai acabar sendo amigo, sendo parceiro, sendo da família de quem manda no diretório colocando 
dinheiro, quem sabe, na mão de pessoas do diretório, enquanto que aqueles que tem menos 
condições, que aparecem menos como nome, mas que tem trabalhos prestados na comunidade aqui 
dentro dessa casa vão ficar a mercê do pensamento do que diz a caneta, então eu acho, que nós não 
vamos de forma alguma ficar quietos, e quem sabe  a maior oportunidade, senhor presidente, de 
cada vereador dessa casa, que tem e que apoiou um  deputado, que mande e-mail para o deputado 
pedindo para que seja contra, porque essa é um forma que o vereador tem de pressionar o deputado, 
para que ele lá amanha saiba que o que vai fazer vai estar representando aqueles que estiverem 
preocupados, que ajudaram ele a se eleger, então acredito piamente senhor presidente, que eles vão 
mudar alguma coisa a mais para contemplar outros interesses e principalmente deve em seguida 
passar a Pec 333/04 que aí  volta ao normal, mas o que eu adianta Carazinho voltar com 15 
vereadores se de repente um partido coloca três ou que seja quatro vereadores, mas esse partido 
não vai ter legenda para colocar quatro vereadores, que a demandada vai ser muito grande, os 



 20 

candidatos não vão simplesmente estar ali colocando o nome à disposição sabendo que os eu nome 
é o 15º da lista, mesmo aqueles que hoje colaboram com 10, 15, 20, 100, com 300 votos na legenda 
não vão mais querer colaborar porque seu nome vai estar retirado das possibilidades, então senhor 
presidente, eu acredito que deva acontecer alguma coisa de diferente amanhã para que a gente 
possa sem dúvida alguma ter no final do dia quem sabe, alguma informação que venha ao encontro 
dos vereadores, porque senão senhor presidente, daqui a pouco, vai acabar as câmaras e os 
conselhos vão começar a legislar nos municípios, está mais do que na hora dos vereadores se 
mexerem, porque não foi os próprios políticos que baixaram o numero de vereadores, foi o TSE, mas 
agora eles vão fazer média e vão deixar na lei orgânica de cada município o numero de vereadores, 
me preocupo porque mais uma vez estão tirando ou tentando tirar a legitimidade do voto e aquele 
vereador que tem o seu trabalho, tem já a sua trajetória feita, de repente vai ficar a mercê da escola 
do partido, porque o partido entende daquela forma, seria isso senhor presidente; Presidente 
Vereador Vilson Paese; continua em discussão, não havendo vereador que queira discutir, coloco 
em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, 
aprovado por unanimidade; só dizer para o Vereador Luiz Leite que quando pediu para assinar que 
esse requerimento foi assinado pelos 10 vereadores, solicito ao secretário que leia o nº e autor das 
moções; Secretário Vereador Paulo Silva; moções: Vereador Felipe Sálvia, nº 1; nº 2 Vereador 
Josélio Guerra; nº 3 Vereador Josélio Guerra; Vereador Jaime Fragoso, nº 4; Vereador Vilson Paese 
nº 5; Vereador Vilson Paese nº 6; nº 7 Vereador Jaime Fragoso; nº 8 Vereador Jaime Fragoso; 
Vereador Adroaldo De Carli nº 9 e Vereador Adroaldo De Carli nº 10; Vereador Adroaldo De Carli nº 
11; nº 12 do mesmo vereador; nº 13 Vereador Adroaldo De Carli; Presidente Vereador Vilson 
Paese; coloco em discussão a urgência das moções, não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovado por unanimidade a urgência das moções; 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, 
aprovadas todas as moções por unanimidade; solicito ao secretário ler o nº e autor do projeto, só 
temos um projeto para ir a votação hoje a noite senhores vereadores; Secretário Vereador Paulo 
Silva; Projeto de lei autor executivo Municipal. P-1.099/118/07. Nº 067/07. Ementa: cria 12 vagas de 
recreacionista no quadro de pessoal efetivo do município. Parecer da comissão de justiça e finanças: 
o presente projeto é constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Vereador Felipe 
Sálvia presidente e relator. Vereador Adroaldo De Carli secretário e Vereador Paulo Silva membro. 
Parecer da comissão da ordem econômica e social: o presente projeto de lei encontra-se apto a ser 
incluído na ordem do dia. 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, o presente projeto é constitucional e quanto ao aspecto 
financeiro nada a opor, que vem assinado pelos três vereadores, presidente, secretário e membro, 
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 da ordem econômica e social, o 
presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que 
se manifestem, aprovado por unanimidade o parecer da ordem econômica e social; está agora em 
discussão  o projeto de lei com os devidos pareceres já aprovados, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovado por unanimidade o projeto de lei; antes de nós encerrarmos vereadores, só 
quero fazer um pequeno comentário e me permitam que a presidência não pode fazer esses 
comentários, porque já andaram me podando que eu tenho que falar menos aqui na presidência, mas 
eu quero dizer ao Vereador Cláudio Santos que na reforma política em Porto Alegre só uma pessoa 
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se manifestou que foi a governadora, que falou sobre o numero de vereadores, ninguém questionou, 
e o nosso medo vereador, vai muito mais além, os deputados tem interesse sim de botar lista fechada 
ou aberta, porque eles já tem a garantia do voto deles, e nós não temos como vereador, este é o 
grande problema para nós e dos recursos também, obrigado por entender esse nosso recado 
senhores vereadores e para nós encerrarmos 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 dia 25/06/2007 as 19:15 horas, nosso boa noite a todos. 

 
 
 
 
 
 

Vereador Vilson Paese                            Vereador Paulo Silva 
       Presidente                              Secretário 

 
 

   

 

 
 


