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Ata da Reunião Ordinária do dia 25 de junho de 2007.....Ata 28 
 
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 25/06/2007. Convido 
o Vereador Jaime Fragoso para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e convido a todos para que 
permaneçamos em pé. Coloco em apreciação a ata da reunião ordinária realizada no dia 18/06/2007, 
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 Paulo Silva para fazer a leitura do expediente da presente reunião; Secretário Vereador 
Paulo Silva; expediente da reunião ordinária do dia 25/06/2007: Of. 106/07 do executivo municipal, 
encaminha pedido de retirada dos projetos de lei n° 059/07, 062/07 e 069/07 para reestudo. Of. 
107/07 do executivo municipal, responde o OP 077/07 o qual contem pedido de informação. Of. 
108/07 do executivo municipal, responde o OP 075/07 o qual contem pedido de informação. Of. 
109/07 do executivo municipal, encaminha projeto de lei n° 072/07, o qual autoriza o poder executivo 
a firmar convenio com a fundação banco do Brasil, visando a execução do programa AABB 
Comunidade, para apreciação sob regime de urgência. Of. 110/07 do Executivo Municipal,  
encaminha projeto de lei n° 073/07, o qual autoriza o poder executivo a participar do programa 
YACAMIM, visando a prevenção da violência e criminalidade juvenil, no valor de R$ 6.000,00, para 
apreciação sob regime de urgência. Projeto de lei de autoria do vereador Paulo Silva, que dispõe 
sobre a implantação nos postos de saúde e hospital do município a distribuição de bombas de sucção 
de leite materno a toda mãe de criança lactente. Anteprojeto de lei complementar de autoria do 
vereador Jaime Fragoso, altera a lei complementar n° 110/06 art. 140 § 1°, que passa a ter outra 
redação e acrescenta o parágrafo 5°. Of. Contábil 009/07 da câmara municipal encaminha relatórios 
de execução orçamentária do mês de maio. Of. 091/07 da Secretaria de segurança da Brigada militar, 
informa que foram destinados policiais militares montados para reforço de policiamento no distrito de 
Xadrez. Of. 022/07 da SMEC convida para abertura dos jogos guri bom de bola, a realizar-se dia 25 
de junho. Of. 012/07 da FAMURS, convidando para o curso Processo legislativo e funções da câmara 
municipal a realizar-se dias 28 e 29 de junho em porto Alegre. Convite da Brigada militar  para a 
formatura do PROERD a realizar-se dia 29 de junho. Convite do IGAM, para os cursos do mês de 
julho. Correspondência da Consultoria Jurídica da Câmara,  requerendo que seja concedido o prazo 
de 48 hs após recebimento de projetos de lei para estudos. Correspondência do Sindicato dos 
bancários, apresentando pedido de renuncia. Diversos Comunicados do Ministério da Saúde, 
informando a liberação de Recursos Financeiros do Fundo Nacional. Presidente Vereador Vilson 
Paese; a seguir, convido Secretário Vereador Paulo Silva para a leitura das indicações; Secretário 
Vereador Paulo Silva; indicações: 1289/709/07, Solicitando ao setor competente para que efetue 
serviços de limpeza e capina na calçada de passeio da rua da Paz ao lado do numero 167 e enfrente 
ao numero 178 no bairro Princesa; Vereador Josélio Guerra; 1290/710/07, Para que a Secretaria de 
Obras realize trabalho de conserto de um buraco do asfalto de Rua Humberto Campos enfrente ao 
numero 15 no bairro Princesa, Vereador Josélio Guerra; 1291/711/07, Para que a Secretaria de 
Obras realize trabalhos de patrolamento, cascalhamento e compactação da rua Da Paz, no bairro 
Princesa onde termina o asfalto quadra entre rua da Paz e Mirim, Vereador Josélio Guerra; 
1292/712/07, Para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de patrolamento, cascalhamento e 
compactação da rua Saldanha Marinho enfrente ao numero 61 bairro Loeff, Vereador Josélio Guerra; 
1293/713/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de patrolamento, 
cascalhamento e melhorias no escoamento das águas das chuvas na rua Manoel Machado 
entroncamento com a rua Ervinho Rohden no Bairro Operária. Solicitação de moradores, Vereador 
Adroaldo De Carli; 1294/714/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de 
patrolamento, cascalhamento e melhorias no escoamento das águas das chuvas nas ruas Felix 
Guerra, Siqueira Campos e Liboro Bervian localizadas nos Bairros Operária/Lilia. Solicitação de 
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moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 1295/715/07, Solicita novamente para que a Secretaria de 
Obras realize trabalhos de patrolamento, passar o rolo no cascalho e melhorias no escoamento das 
águas das chuvas em toda a extensão da rua Lucio de Britto, localizada no Bairro Esperança. 
Solicitação de moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 1296/716/07, Solicita para que a Secretaria de 
Obras realize trabalhos de melhorias no trecho do calçamento (inicio da rua), patrolamento, 
cascalhamento e limpeza no final da rua João Neri Domingues, localizada no Bairro Ouro Preto. 
Solicitação de moradores e empresários, Vereador Adroaldo De Carli; 1297/717/07, Solicita para que 
a Secretaria de Obras realize trabalhos de patrolamento, cascalhamento, limpeza e melhorias no 
escoamento das águas das chuvas na rua José de Alencar, localizada no Bairro Laranjal. Solicitação 
de moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 1298/718/07, Solicita para que a Secretaria de Obras 
realize trabalhos de melhorias no trecho do calçamento da rua Guaranis, pois a mesma possui muitos 
buracos, localizada no Bairro Laranjal. Solicitação de moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 
1299/719/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de patrolamento, 
cascalhamento, limpeza e melhorias no escoamento das águas das chuvas em toda a extensão da 
rua Vieira de Castro, localizada no Bairro Laranjal. Solicitação de moradores e empresários, Vereador 
Adroaldo De Carli; 1300/720/07, Solicita para o Executivo Municipal, que notifique os proprietários 
dos terrenos localizados na Rua Lucio de Britto esquina com a rua Paulino Chaves da Rosa ao lado 
do n° 443, Bairro Esperança para que seja feita a limpeza dos mesmos. Solicitação de moradores, 
Vereador Adroaldo De Carli; 1301/721/07, solicitando a realização de pavimentação asfáltica em toda 
extensão da rua Antônio Severo Almeida, Vereador Paulo Silva; 1302/722/07, solicita a secretária de 
obras abrigo no posto de saúde do bairro Nova Ouro Preto, Vereador Paulo Silva; 1303/723/07, 
reiterando solicitação para que seja feita a confecção de um abrigo de parada de ônibus no final da 
rua Diamantino Tombini bairro Oriental em frente à construtora Josué, Vereador Paulo Silva; 
1304/724/07, O vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma 
regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor 
competente, a realização de um mutirão de limpeza das laterais de várias ruas do bairro Oriental que 
se encontram em péssimas condições, com o matagal crescendo a céu aberto, a exemplo do que 
ocorre na Rua Mato Grosso, trecho entre as ruas Minas Gerais e Silva Jardim, onde o mato invadiu a 
rua tomando conta de quase metade da mesma, dando ao local um aspecto de abandono, Vereador 
Felipe Sálvia; 1305/725/07, Solicitando ao setor competente para que seja efetuada com a máxima 
urgência uma “operação tapa buracos” no asfalto da Rua Guilherme Beccon, nas proximidades do 
Posto de Saúde do Bairro Vila Rica, pois há muitos buracos no local, e especialmente quando chove, 
forma muitas poças d’água, tornando o local intransitável. O vereador abaixo assinado solicita que 
após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine ao setor competente, a realização de uma operação “tapa buracos”, no 
asfalto da Rua Guilherme Beccon, nas proximidades do Posto de Saúde do Bairro Vila Rica, pois há 
muitos buracos no local, e especialmente quando chove, forma muitas poças d’água, tornando o local 
intransitável. Solicitamos ainda que sejam realizados serviços de limpeza e conservação das laterais 
das vias deste Bairro, bem com bocas de lobo e terrenos baldios, pois temos recebido reclamações 
dos moradores de que há um total descaso com relação a tais cuidados, Vereador Felipe Sálvia; 
1306/726/07, Solicitando ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente melhorias 
nas ruas do Bairro Ouro Preto Novo. O vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e 
deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao 
setor competente, a recuperação de alguns trechos em péssimas condições de trafegabilidade de 
diversas vias do Bairro Ouro Preto Novo, pois em visita ao local, nos deparamos com ruas cheias de 
buracos, o que além de dificultar o trânsito de veículos em razão da precariedade das mesmas, faz 
com que os moradores se sintam meio que abandonados, já que muito pouco se tem feito para sanar 
os principais problemas relacionados a melhorias no referido bairro, Vereador Felipe Sálvia; 
1307/727/07, Solicitando ao Executivo Municipal para que estude a viabilidade de efetuar melhorias 
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no Parque da Cidade, principalmente no que se refere à reconstrução da cancha de bocha no mesmo 
local onde havia anteriormente, pois sendo área de lazer necessita de manutenções constantes. O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que seja enviado ofício ao Executivo 
Municipal para que estude a viabilidade de efetuar melhorias no Parque da Cidade, como limpeza, 
restauração de banheiros e churrasqueiras, bem como outras manutenções que necessitam ser 
efetuadas, sugerimos ainda que sejam iniciadas as melhorias nesta estação para que quando chegar 
à estação do verão, o parque esteja pronto para receber as pessoas. Enfatizamos também nossa 
solicitação no sentido de reconstruir a cancha de bocha no mesmo local onde havia anteriormente, 
pois sendo o local área de lazer de muitos carazinhenses, bem como de desportistas bochófilos, tal 
providência viria a beneficiar estes desportistas que não possuem locais gratuitos para prática desde 
esporte, prejudicando assim as pessoas menos favorecidas que não possuem condições de pagar os 
valores de entrada em lugares privados de recreação como balneários e afins que rodeiam nosso 
município. Tal solicitação vem a atender não somente aos desportistas que chegaram até nós, mas 
sim de uma forma geral a toda comunidade que aprecia momentos de lazer, mas que não possui 
condições de se deslocar a lugares mais longínquos, proporcionando a estes uma opção de lazer e 
recreação mais condizente com os encargos que pagam ao município, Vereador João Mafalda; 
1308/728/07, solicitando que sejam efetuadas melhorias no calçamento da rua Marques de Pombal, 
pois o desnivelamento do paralelepípedo vem causando transtornos aos motoristas, Vereador João 
Mafalda; 1309/729/07, para que determine a empresa coletora de lixo de nossa cidade o recolhimento 
de lixo diariamente na rua General Portinho, ao mesmo sistema da Av Pátria que é em torno de seis 
vezes por semana. O Vereador abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na 
forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine a empresa 
coletora de lixo de nossa cidade o recolhimento de lixo diariamente  na rua General Portinho, ao 
mesmo sistema da Av Pátria que é em torno de seis vezes por semana.JUSTIFICATIVA: Esta 
solicitação vem em decorrência do pedido dos moradores da rua, que reclamam que pagam seus 
impostos da mesma forma das residências localizadas na Av Pátria e outros bairros de nossa cidade, 
nas quais o recolhimento de lixo é efetuado diariamente, Vereador Luiz Leite; 1310/730/07, O 
Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja 
enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine a Secretaria de Obras que execute 
trabalhos de compactação na rua Francisco Rosa Marcondes, no bairro Ouro Preto. Pois na referida 
rua os cascalhos encontram-se soltos, trazendo riscos às pessoas e motociclistas que passam pela 
rua; para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de patrolamento, 
cascalhamento, compactação e limpeza no final da rua João Clemente Elsing, no bairro Ouro Preto. 
Pois o trecho encontra-se com inúmeras valetas; para que determine a Secretaria de Obras que 
execute trabalhos de reparos em um buraco existente na rua Castro Alves, esquina com a rua Santa 
Terezinha, no bairro Santo Antônio; para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos 
de limpeza na rua Presidente Costa e Silva, no bairro Ouro Preto. Pois o matagal está invadindo a 
rua; para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos no calçamento da 
rua Alfredo Cloess, no bairro Ouro Preto.Pois a referida rua encontra-se com inúmeros buracos; para 
que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos operação tapa buracos na rua Monte 
Alegre, no bairro Hípica-Floresta. Esta é uma reivindicação dos moradores da rua; para que 
determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de limpeza e canalização da rua Alberto 
Loeff, no bairro Ouro Preto. Esta é uma reivindicação dos moradores da rua; para que determine a 
Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos no calçamento das ruas João Néri Domingos e 
Valeriano A. dos Santos, no bairro Ouro Preto. Pois as ruas citadas encontram-se com inúmeros 
buracos; para que determine ao setor competente a colocação de um quebra mola na rua Silva 
Jardim, próximo antigo Frigorífico; para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos 
de limpeza, pintura dos bancos e reparos na Praça do Bairro Ouro Preto; para que determine a 
Secretaria de Obras que execute trabalhos de pavimentação nas ruas do bairro Planalto. Esta é uma 
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reivindicação dos moradores do referido bairro conforme abaixo assinado que segue em anexo; para 
que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos no calçamento da rua Buenos 
Aires no bairro Camaquã. Pois a referida rua encontra-se com inúmeros buracos em toda sua 
extensão; para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos no calçamento 
da rua Charrua, no bairro Princesa. Pois a referida rua encontra-se com inúmeros buracos; para que 
determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da rua 
Ibaré, no bairro Floresta. Pois a referida rua encontra-se com inúmeros buracos em toda sua 
extensão; para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos na 
pavimentação asfáltica da rua Porto Alegre, no bairro Fey; Vereador Luiz Leite; 1311/731/07, 
solicitando a secretária de obras a realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da rua 
Jornalista Edemar Ruwer, Vereador Jaime Fragoso; 1312/732/07, solicitando ao setor competente o 
recolhimento de entulhos depositados na rua Fioravante Barleze, Vereador Jaime Fragoso; 
1313/733/07, solicitando ao departamento de obras a substituição do redutor de velocidade tipo 
tachões por quebra molas na Avenida Flores da Cunha nas proximidades do supermercado 
Economia, Vereador Jaime Fragoso; 1314/734/07, para que a secretaria de obras realize 
patrolamento e posterior compactação na rua José Biachi, Vereador Jaime Fragoso; 1315/735/07, 
solicita a sec. de obras para que coloque uma lixeira na rua Travessa Negrinho do Pastoreio com a 
Itaqui, Vereador Cláudio Santos; 1316/736/07, sugere ao executivo Municipal a criação do 
departamento Municipal do movimento comunitário, com o objetivo de atender as reivindicações e 
sugestões dos bairros do nosso município, Vereador Antonio Azir; 1317/737/07, sugere ao executivo 
Municipal que na elaboração do orçamento de 2008 destine um valor de R$ 500.000,00 para o fundo 
Municipal de financiamento a micro-empresa, Vereador Antonio Azir; 1318/738/07, o vereador abaixo 
assinado solicita que seja enviado oficio solicitando ao executivo Municipal que determine a 
secretaria de obras à realização das obras relacionadas: Construir o meio fio da calçada no terreno 
pertencente a AABB, onde, com a entrada da retroescavadeira que fazia a retirada do lixo depositado 
antigamente neste terreno, formou-se uma vala que desvia as águas da chuva para o terreno vizinho, 
provocando, inclusive, a queda do muro da residência deste; Ratificando a solicitação para se efetue, 
o mais rápido possível, o calçamento da Rua Alberto Loeff, Bairro Ouro Preto, onde os moradores 
aguardam, a mais de 30 anos, esta obra; Ratificando a solicitação para a implantação de calçamento 
ou pavimentação asfáltica na Rua Clemente Elsing, Bairro Ouro Preto; Ratificando a solicitação para 
a implantação de calçamento ou pavimentação asfáltica na Rua Edemar Ruwer, Bairro Ouro Preto; 
Instalação do calçamento ou pavimentação asfáltica da Rua Costa e Silva, Bairro Ouro Preto; 
Canalização das águas servidas na Rua Leonel Rocha, pois as mesmas estão ocasionando 
alagamentos em terrenos e propriedades do local; Conserto do asfalto na Rua José Weissheimer 
Sobrinho e tapamento de um buraco localizado em frente ao Colégio Pres. Getúlio Vargas, no Bairro 
Ouro Preto, Vereador Vilson Paese;   Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao senhor 
secretário a leitura dos requerimentos na noite de hoje; Secretário Vereador Paulo Silva; 
requerimentos: 1319/191/07, 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 do Senhor Coraldino Bandeira, pelo seu falecimento ocorrido no dia 20 de junho de 
2007 em nossa cidade, os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, Vereador Adroaldo 
De Carli; 1320/192/07, enviado oficio ao Tenente coronel Aderli Maximiliano Dalbosko para que 
estude a possibilidade da disponibilização de viaturas para fazer trabalho direcionado aos bairros 
Ouro Preto e Nova Ouro Preto, Vereador Paulo Silva; 1321/193/07, O Vereador abaixo subscrito 
requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, 
seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Ministro da Justiça, ao Comandante da 
Brigada Militar de nosso estado, ao Comandante Regional da Brigada Militar, Sr. Waldir dos Reis 
Cerutti, ao Secretário de Justiça e Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, e ao Poder Judiciário 
de Carazinho, ao Ministério Público, aos Deputados e Senadores Gaúchos no Congresso Nacional, 
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aos Líderes de Bancada na Assembléia Legislativa do RS, com o apelo deste Poder Legislativo para 
que providenciem imediatas providências no sentido de coibir a ação dos sem terras junto a Fazenda 
Coqueiros. A situação está ficando cada vez mais delicada, intolerável, e tudo o que o proprietário da 
Fazenda Coqueiros, Sr. Félix Guerra, vem suportando ao longo de todo esse tempo é surpreendente, 
pois com certeza outro, já teria tomado atitudes mais enérgicas que poderiam ter desencadeado uma 
desgraça no local. Quanto tempo às autoridades vão ficar de braços cruzados, vendo o circo pegar 
fogo, sem consciência do que pode acontecer? Não é possível que a Fazenda Coqueiros seja 
desapropriada, não depois de tudo que os sem terras tem feito para causar danos e prejuízos aos 
proprietários, pois os mesmos tem resistido bravamente aos confrontos e abusos dos sem terras, 
seria realmente um descaramento, pois não há amparo legal para desapropriar uma fazenda que é 
PRODUTIVA, que cumpre com sua função social. Vejamos o caso da Fazenda Annoni, que mesmo 
produtiva, foi desapropriada, gerando uma indenização aos cofres públicos que beira hoje o montante 
de R$ 600 milhões, e somos nós cidadãos brasileiros que estamos pagando por isso. E é isso 
também que viria acontecer se a Fazenda Coqueiros chegasse a ser desapropriada, pois como a 
área é produtiva, gera desapropriação em dinheiro, ações de perdas e danos, e uma série de 
indenizações complementares que obrigariam o desembolso de quantias milionárias por parte do 
governo. Já ficou claro para todos que não há intenção alguma por parte dos proprietários em vender 
a área, pois resistiu até agora mesmo com todo constante prejuízo que vem sofrendo causados pelo 
vandalismo dos “pacíficos” sem terras. E como já ficou provado, não são apenas os proprietários que 
o MST não respeitam, a Brigada Militar freqüentemente a interpelada a tiros no local, (conforme 
matéria no Jornal Diário da Manhã) como ocorreu nesta semana quando compareceram ao local para 
atender ocorrências de abigeato, e foram recebidos a tiros de diversos calibres. Esperamos que 
alguém possa dar um basta definitivo nesta situação, preocupando-se menos com tantas operações 
disso e daquilo, investigando denúncias que nem precisariam ser investigadas, pois a roubalheira e a 
corrupção são claras em qualquer uma delas, o povo não é cego, não sabemos porque tanta 
burocracia pra provar isso tudo, não faz sentido. Será que alguma das investigações quanto a estas 
operações trouxe algum benefício para a população, o dinheiro gasto com tanta investigação aqui e 
ali não poderia ter um fim melhor se fosse utilizado em benefício de quem realmente precisa dele 
para sobreviver. Vamos continuar incessantemente solicitando o FIM desse impasse, esperando que 
atitudes sejam tomadas para que uma possível desgraça possa ser evitada e para que o direito a 
propriedade seja mantido, sem mais desgastes e prejuízos; Vereador Felipe Sálvia; 1322/194/07, 
registra-se nos anais dessa casa homenagem ao 3º ano de falecimento de Leonel de Moura Brizola, 
ocorrido em 21 de junho de 2004, Vereador Luiz Leite; 1323/195/07, O vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação deste, seja enviado 
ofício ao Senhor Prefeito Municipal com o seguinte Pedido de Informações: 1 - Conforme provas 
através das fotografias anexas, foram derrubadas centenas de árvores de pinos, eucaliptos e nativas 
junto à área do Parque Municipal João Alberto Xavier da Cruz. Quem autorizou o corte destas 
árvores? a) encaminhar cópia da licença para derrubada das árvores, conforme determina a Lei 
Ambiental. 2 – Qual o local onde a referida madeira foi depositada logo após o corte das árvores? 3 – 
Se foi cerrada à madeira, transformada em tábuas, para onde a mesma foi levada? (citar os lugares) 
4 – Qual a finalidade de serem derrubadas tantas árvores em uma área de preservação ambiental? 5 
– Qual seria o plano de aplicação desta madeira? 6 – Porque essa madeira foi retirada em vários 
focos (lugares) dentro da área de preservação? 7 – Qual a quantidade de madeira que deu entrada 
na Secretaria Municipal de Assistência Social?  8 - Se essa madeira foi entregue ao Sr. Mauricio 
Leirias, para ser encaminhada a Secretaria de Assistência Social, relacionar quem foram os 
beneficiados com a doação desta madeira, listando nome e endereço dos beneficiados e a 
quantidade de madeira entregue aos mesmos com a respectiva data de entrega. 9 – A Eletrocar 
também efetuou o corte de árvores no referido local? a) com autorização de quem? b) se houve o 
corte, por parte da Eletrocar, para onde a mesma levou as madeiras após terem sido cortadas? c) 
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qual o destino dado às mesmas? JUSTIFICATIVA: O Parque Municipal João Alberto Xavier da Cruz, 
é uma área de preservação ambiental, para proteção e procriação do papagaio “charão” raça em 
extinção, que se reproduz no local. As Áreas de Preservação são áreas nas quais, por imposição da 
lei, a vegetação deve ser mantida intacta, tendo em vista garantir a preservação dos recursos 
hídricos, da estabilidade geológica e da biodiversidade, bem como o bem-estar das populações 
humanas. O regime de proteção das áreas de preservação é bastante rígido: a regra é a 
INTOCABILIDADE, admitida excepcionalmente a supressão da vegetação apenas nos casos de 
utilidade pública ou interesse social legalmente previstos. Não é possível que em uma época em que 
tem-se valorizado tanto o Meio Ambiente, procurando preservar  e proteger áreas que possam 
contribuir com a valorização da natureza vejamos iniciativas por parte de um Poder Público que vem 
a afrontar de forma tão grotesca um lugar que é patrimônio público para nossa cidade, afinal de 
contas muito pouco se faz para tornar o local visitável e agora resolvem simplesmente destruí-lo aos 
poucos, devastando-o através do corte de árvores que vem sendo preservadas ao longo de décadas. 
Isto ao nosso ver constitui-se em CRIME AMBIENTAL, e acho que não estamos errados, porque 
qualquer pessoa que queira cortar uma árvore, por mais que seja dentro dos domínios de sua 
propriedade, precisa de autorização do órgão responsável pela preservação ambiental, ou do 
contrário pode responder na justiça por seus atos, então, que os verdadeiros culpados por essa 
agressão a natureza sejam identificados e devidamente punidos, conforme o que determina a Lei, 
Vereador Felipe Sálvia e Vereador Josélio Guerra; 1325/196/07, O Vereador abaixo assinado, em 
nome da Bancada do PMDB, se diz favorável a Reforma Política. Apenas não concordamos com o 
Voto em Lista, pois pensamos que só ira piorar a situação, os eleitores saíram prejudicados, perderão 
a liberdade de escolha que será conduzida pela elite dos partidos podendo ocorrer corrupção com a 
compra de lugar na lista, a  democracia deixara de existir, pois será imposto para os eleitores aqueles 
candidatos que estão na lista, talvez candidatos que tenham pago  para ter seu nome na lista e não 
aquele que realmente os eleitores gostariam de votar, Vereador Josélio Guerra; 1325/197/07, enviado 
oficio a secretária de administração Maria Leonor Carpes no sentido da liberação de um veiculo para 
utilização de ambulância para a secretaria Municipal de saúde; Vereador Paulo Silva; Presidente 
Vereador Vilson Paese; antes da leitura das moções senhor secretário, queremos registrar a 
presença de algumas pessoas que se encontram presentes, presidente da UACC Paulo Muller; vice-
presidente Afonso Rodrigues da Silva, o Luis Carlos, presidente do bairro Ouro Preto, demais 
presidentes de bairro aqui presentes, nosso secretário Bonaldi, nosso amigo Adair Bonaldi 
juntamente com diretores e servidores da secretária de obras, assessor jurídico Eugênio Grandó da 
prefeitura, assistente social Cintya Gomes Liryo, presidente do Condicacar, Irineu Graebin, chefe de 
gabinete Maria Gorethi Weber, jurídico da Eletrocar, o meu xará, Vilson Moreira, e queremos 
cumprimentar também, um cumprimento muito especial à brigada militar que vem prestar um serviço 
a Câmara de Vereadores no bairro para que os trabalhos corram normalmente, após a leitura das 
moções nós faremos o grande expediente, sendo que hoje o vereador hoje usará do tempo de 5 
minutos ao invés dos 7 minutos, porque nós iremos conceder um tempo para o presidente da UACC 
e também para o presidente do bairro, então vai diminuir com isso 2 minutos para cada vereador, 
solicito ao Secretário Vereador Paulo Silva para que faça a leitura das moções na noite de hoje; 
Secretário Vereador Paulo Silva; moções:1326/254/07, O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que depois de submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício 
parabenizando a Radio Comunitária – 106.3 e a todos os seus Funcionários, pela festa realizada no 
dia 20 de junho de 2007 na Praça Central de Carazinho, Vereador Josélio Guerra; 1327/255/07, 
Oficio de cumprimentos ao COMEN – CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES, na pessoa 
de sua Presidente, Senhora Vera Suckau, alusivos às programações realizadas pela SEMANA 
INTERNACIONAL DE COMBATE ÀS DROGAS e pela SEMANA MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA 
VIDA, realizadas de 25 a 30 de junho em nossa cidade, Vereador Vilson Paese; 1328/256/07, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
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aprovação, seja enviado ofício parabenizando o Conselho Municipal de Entorpecentes de Carazinho 
– (Comem), na pessoa da Sra. Vera Suckau – presidente em exercício,  pela organização e  
realização da Semana Municipal de Valorização à Vida que será realizada de 25 a 29  de junho de 
2007 em comemoração ao Dia Internacional de Combate às Drogas . Que terá uma programação 
dinâmica e que deverá envolver nas atividades, estudantes, pais, professores e comunidade em 
geral. Desejamos sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 1329/257/07, Oficio de cumprimentos 
à ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO MARQUÊS DE CARAVELAS, na pessoa do seu Diretor, 
Senhor Clóvis Nascimento, pelo projeto ESCOLA ABERTA PARA A CIDADANIA, realizado no último 
sábado, dia 23 de junho, Vereador Vilson Paese; 1330/258/07, Oficio de cumprimentos ao 
SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS, na pessoa do seu Presidente, Senhor Ivomar de Andrade, pelo 
exemplar projeto realizado em conjunto com o CEM – CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, 
dia 24 de junho, focado às mulheres de nossa comunidade na prevenção ao câncer de colo de útero, 
Vereador Vilson Paese; 1331/259/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Escola Estadual 
Érico Veríssimo, na pessoa da Senhora Diretora Dulce Weber,  pela conquista da Gincana Interação 
e  recebimento da premiação de 01 televisor 29 polegadas e 01 home theater, projeto  realizado pela 
Universidade de Passo Fundo UPF no dia 16 de junho de 2007 em Passo Fundo. Sendo uma 
novidade neste vestibular de inverno e teve como objetivo aproximar futuros alunos da instituição e, 
também apresentar a infra-estrutura disponível.  Desejamos a direção, professores e alunos sucesso 
a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 1332/260/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a 
Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Carazinho, na pessoa do Senhor Padre Ari Antônio dos Reis,  
pela realização da Etapa Regional do Fórum da Igreja Católica no Rio Grande do Sul no dia 17 de 
junho de 2007. Onde centenas de fiéis lotaram a igreja na única missa celebrada no domingo. Em 
seguida durante todo o dia foi realizada no salão Paroquial da Matriz Bom Jesus uma exposição de 
trabalhos pastorais desenvolvidos por Paróquias e entidades católicas de Carazinho e região. 
Desejamos sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 1333/261/07, O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício 
parabenizando a Centrais Elétricas de Carazinho - ELETROCAR, na pessoa do Senhor Presidente 
Romeu Giacomelli ,  pelas melhorias realizadas no setor elétrico no Estádio do Glória, com o objetivo 
de proporcionar melhorias e condições para as agremiações esportivas que utilizam o referido 
estádio.  Desejamos a direção e funcionários sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 
1334/263/07, O Vereador abaixo assinado solicita que depois de ouvido o Plenário e com a 
aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício aos Líderes de Partidos da Assembléia Legislativa, 
manifestando nosso apoio para a aprovação do PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR nº. 187/2007 
(Soldado temporário), que dispõe sobre a carreira dos Servidores Militares do Estado do Rio Grande 
do Sul e dá outras providências. JUSTIFICATIVA: Acreditamos que os soldados temporários devem 
passar a integrar permanentemente, as fileiras do quadro da Brigada Militar, visando assim, suprir a 
falta de efetivo da nossa Brigada Militar. Conforme o que consta na justificativa do Projeto de Lei 
Complementar do Excelentíssimo Deputado Carlos Gomes, é uma solicitação de toda a sociedade 
gaúcha com o apoio dos mais variados escalões da Brigada Militar. A simples dispensa de elementos 
treinados, oriundos do Exército Nacional, que passaram por concurso público e com treinamento na 
Escola Tiradentes, deixará a Brigada Militar com um vazio de mais de mil soldados. Portanto, 
dispensá-los neste momento, será muito prejudicial para o bom desempenho da segurança pública 
do Estado, e onerará ainda mais os cofres públicos, pois para serem preenchidas estas vagas, será 
necessário, novo concurso público e novo treinamento,  contribuindo também com um desfalque 
muito grande no quadro da Brigada Militar. Desta forma, demonstramos o apoio desta Casa 
Legislativa quanto a brilhante iniciativa que visa fortalecer o efetivo da Brigada Militar e em 
conseqüência proporcionar uma melhor segurança pública para todos nós gaúchos, Vereador Felipe 
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Sálvia; 1335/263/07, enviado oficio a 3ª igreja do Evangelho quadrangular, com congratulações ao 
casal de pastores Egber Antonio Tibola da Silva e Marta Candido da Silva empossados oficialmente 
nesse domingo, Vereador Jaime Fragoso; Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem senhor 
presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; 
Vereador Felipe Sálvia; gostaria, senhor presidente de fazer um requerimento verbal, para que fosse 
suprimido o intervalo regimental, que nós passássemos ao grande expediente, e também se fosse 
possível, eu queria que o senhor não retirasse os 2 minutos de cada vereador, porque o povo que 
veio assistir a reunião gostaria de ver o pronunciamento dos senhores vereadores, acho que seria 
fácil conversar com a rádio, para alongar o tempo, e os vereadores falarem o tempo certo de 7 
minutos; Presidente Vereador Vilson Paese; havendo a concordância de todos os vereadores, 
vamos atender o seu pedido Vereador Felipe Sálvia, os vereadores ficarão com o tempo normal, e 
nós daremos um tempo e certamente a rádio será compreensiva conosco, para estender um tempo a 
mais, eu solicito  ao presidente da UACC, para que possa usar a tribuna, para falar em nome da 
UACC que hoje tem cedido esse pavilhão para nós, queremos agradecer também a UACC por nos 
ceder as instalações da sede; Senhor Paulo Muller; boa noite a todos, boa noite ao povo que está 
presente, um prazer muito grande em nome da UACC, poder levar essas palavras a esse povo que 
com todo esse frio, o tempo está meio ruim para o pessoal sair de casa, mas parabenizar todos os 
vereadores através do Presidente Vereador Vilson Paese, todas as bancadas, que realmente o povo 
reclama, pede, não vai até a Câmara de Vereadores, não comparece, que quando a Câmara de 
Vereadores vai até o povo eu não acredito que o ginásio do tamanho do ginásio e esportes da UACC, 
na verdade, eu gostaria, como presidente da UACC, que estivesse superlotado, a gente sabe a 
situação do nosso povo, não vai sair de casa, deixar de assistir uma novela, a televisão, para vir 
assistir uma palestra de alguém, bem como a palavra dos vereadores de Carazinho que tem tantas 
coisas boas para levar ao conhecimento da população, mas em nome da diretoria executiva da 
UACC,...(impossivel trancrever)...e dos presidentes de bairros que eu vejo aqui presentes, eu quero 
parabenizar a Câmara de Vereadores e que fique marcada essa gestão que estamos levando, que os 
bairros,nos dizíamos essa semana em toda programação que  aproveitassem essa ocasião de 
participar, porque não adianta nós irmos lá, lotar a Câmara de Vereadores, cada vez que acontece 
alguma coisa na cidade, só em beneficio nosso, os moradores, nós temos que prestigiar o trabalho 
que a Câmara de Vereadores está fazendo nessa noite, eu vejo com satisfação as coisas 
acontecendo, o povo nos bairros pedindo, e as coisas da maneira que estão acontecendo à direção 
da UACC, através de toda a executiva e do conselho representante nós tivemos um sonho, 
presidente Paese e vereadores, aos poucos nós estamos conseguindo fazer com que aconteça, que 
é realmente um dia,quem sabe até o final de 2008, nós estarmos com a nossa rádio comunitária aqui 
junto a esse prédio, aonde nós ... aluguel, diante de tantas coisas que estão acontecendo, porque 
aqui, com certeza, será o local onde os moradores do bairro, poderão em outros anos, em outra 
gestão, trazer novamente a Câmara de vereadores até o povo, agora, me perdoem os bairros que 
fazem parte das redondezas da UACC, eu, como presidente da UACC, tenho que dizer a eles, não 
adianta reclamar, reclamam, reclamam na hora que a situação está acontecendo não participam, de 
parabéns a comunidade de Carazinho, quando cobra e vai de encontro, nós temos tantos projetos 
bom para acontecer aqui nesse ginásio, e um dos projetos maiores é que o povo venha aproveitar 
esse ginásio, e hoje temos a oportunidade de poder participar junto aos vereadores e as coisas que 
estão acontecendo hoje, então mais uma vez, em nome de todos os presidentes de bairros, os que 
estão aqui e os que podem vir, porque é cedo ainda, eu quero em nome dos funcionários da rádio 
comunitária, da executiva, do conselho representante da UACC, através do presidente agradecer a 
tantas coisas boas que estão acontecendo, a Câmara de Vereadores, a todas as bancadas, as coisas 
que estão nos ajudando, ajudando nós da rádio comunitária  UACC, que estão ajudando todo o nosso 
povo, então que Deus permita que esses vereadores, essas bancadas, e ao senhor Presidente Vilson 
Paese, e todo o nosso povo presente, ... a quantidade é bom, mas a qualidade é muito melhor, e eu 
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quero parabenizar a todos que estão aqui, que Carazinho está cada vez melhor, e nós precisamos 
lutar por Carazinho, temos que realmente nos unirmos para mostrar que a união das associações 
comunitárias está em nossas mãos, muito obrigado que Deus ilumine essa noite especial para vocês; 
Presidente Vereador Vilson Paese; obrigado Paulo Muller, presidente da UACC, presidente da 
rádio comunitária, que também está acompanhado diretamente do ginásio, das associações dos 
bairros, registramos também a presença do Tarso Martini e sua esposa Cladir, Tarso que é o diretor 
de esportes da UACC, e a todos os suplentes de vereadores que se encontram nessa casa, nós 
queremos dizer que naturalmente nós esperávamos o ginásio lotado, mas a noite de hoje não é 
propicia para isso, mas muito obrigado a vocês que compareceram, que estão aqui assistindo a essa 
reunião dos vereadores, o próximo a usar da palavra seria o presidente da associação do bairro Ouro 
Preto, Luis Carlos Ortolam, por 5 minutos, senhor presidente para a tribuna para que vossa senhoria 
possa falar alguma coisa aos vereadores e também a todos os servidores da prefeitura que se 
encontram presentes aqui, e o povo que está nessa hora e esse grande expediente está sendo 
transmitido pela rádio Gazeta; Senhor Luis Carlos Ortolam; a todos os senhores muito boa noite, 
meu nome é Luis Carlos Ortolam,  sou presidente da associação do núcleo habitacional Cohab Ouro 
Preto, eu aqui hoje estou representando o meu bairro, mas com muito prazer e também agradeço a 
assembléia de hoje aqui, e a Câmara de vereador aqui presente, com seu presidente e todos os 
vereadores por essa iniciativa, porque os senhores sabem, para quem mora longe, nos bairros, ir até 
a Câmara, pegar ônibus, é difícil também, e essa iniciativa é boa para todos nós, para os vereadores 
irem ao bairro mostrar o que pode fazer por nós, porque assim podemos dar mais voz ativa a eles, e 
eles poderão nos defender, então isso é uma boa parceria para todos nós, e eu sou privilegiado, 
porque meu bairro é um bairro pequeno, com calçamento bom, uma bela de uma praça, mas tem 
vários bairros que precisam, não tem asfalto, não tem saneamento, moram na beira de rio, são 
pessoas que trabalham, precisam...também, mas graças a Deus eu moro num bairro mais ou menos, 
tenho várias pessoas boas que me ajudam, e nós temos alguns problemas também, todos os bairros 
tem, então isso é muito bom para nós, que a Câmara de vereadores participe também para ver o que 
nós precisamos fazer e melhorar, então eu agradeço a Câmara de Vereadores, seu presidente, todos 
os vereadores, é só isso que eu tenho a dizer para vocês, muito obrigado pela minha presença; 
Presidente Vereador Vilson Paese; obrigado pelas palavras presidente Ortolam, e passamos de 
imediato para o primeiro vereador, Vereador Adroaldo De Carli, bancada do PMDB para que possa 
usar a tribuna e fazer uso da palavra vereador; Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, 
colegas vereadores, quero cumprimentar o Paulinho Muller presidente da UACC, ao presidente do 
bairro Ouro Preto Ortolam, que também se pronunciou, em seus nomes quero cumprimentar todos os 
presidentes de bairro aqui presentes e das associações, quero cumprimentar o nosso amigo, 
secretário de obras, Adair Bonaldi, demais secretário que se fazem presentes..., a todos os 
servidores municipais, aos meus amigos do PMDB aqui presentes, demais pessoas da comunidade a 
nossa satisfação, uma noite fria, realmente o senhor presidente deu um pouco de azar nessa primeira 
jornada ao encontro dos bairros, mas temos que iniciar um dia, e o dia foi esse, foi determinado, foi 
escolhido, não podíamos deixar de...e acredito que a escolha foi muito bem feita, que aqui também é 
a casa do povo,  a união das associações comunitárias de Carazinho, os vereadores estão aqui 
presentes, isso realmente é uma medida bastante simpática à comunidade, mostrar que os 
vereadores, legisladores, representantes legítimos do povo também quer esse encontro com a 
comunidade, e aqui ouvindo o senhor presidente que também quer falar, que a gente também gosta 
de ouvir pessoas representantes das associações comunitárias, o senhor bem falou que também 
quer o apoio da rádio comunitária importante e vai ter o apoio desse vereador com certeza...a toda a 
nossa comunidade de Carazinho, quem se comunica e quem se importa, nós somos totalmente 
favoráveis  a boa informação...as pessoas da comunidade de Carazinho, também o presidente 
Ortolam...demonstrou sua satisfação, é importante também dizer que mora num bairro bom, que tem 
uma boa infra-estrutura, que gostaria que outros bairros também tivesses essa infra-estrutura, com 
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certeza conhecer também a sua estrutura do seu bairro, que não venha só fazer solicitações, 
reclamações, sugestões, também é valido, mas é importante conhecer a sua estrutura do seu bairro, 
as minhas indicações foram lidas pelo Vereador Paulo Silva e  praticamente todas elas dizem 
respeito à infra-estrutura, o secretário Bonaldi está ai, ele bem sabe as sugestões que os vereadores 
mandam semanalmente, isso fora às reuniões, diretamente para o secretário, a gente sabe a 
dificuldade que tem a secretária de obras de atender as reivindicações, mas também dizer secretário, 
ex-vereador Bonaldi, é uma satisfação ver, não todas, mas algumas reivindicações, sugestões, 
indicações nossas sendo realizadas pela secretaria, nós temos um projeto...que é de R$ 483.000,00 
que é de implemento a suplementação do orçamento para a secretaria de obras que nós estamos 
analisando o aspecto jurídico, já está praticamente concluído, nós também temos pressa em aprovar 
essa verba...que é o destino, de um dos valores...daquela negociação do pagamento dos servidores 
públicos municipais...o município de Carazinho merece melhor investimento na infra-estrutura...o 
quanto antes aprovarmos essa emenda no orçamento, ...senhor presidente, também quero comunicar 
que nessa semana conversamos com um funcionário, vamos preservar o nome, da secretária da 
saúde, falando também da necessidade de um implemento novamente de valores, principalmente na 
questão dos veículos da saúde, nós tivemos há poucos dias um gravíssimo acidente, poderia ter 
ocasionado danos fatais, mas felizmente não aconteceu, uma ambulância voltando de Passo fundo, 
essa pessoas que estava nessa ambulância me comunicou a precariedade desse veículo que estava 
sendo utilizado diariamente, muitas vezes....a questão da saúde, infelizmente não tinha as condições 
ideais para esse transporte, ...uma destinação de verbas, para poder apoiar para que tenhamos então 
veículos mais seguros, que o profissional da saúde que acompanha os doentes no seu transporte 
tenha a segurança, um pouquinho mais de conforto,...então essa noite a gente sabe das dificuldades 
das pessoas se locomoverem à noite até aqui o Ginásio da UACC, nós queremos mais do que falar, 
ouvi-los, por isso que nós estamos ai, ouvindo atentamente a presidência da UACC, as associações 
de bairros, esse é o papel também do administrador, ouvir a sua comunidade, para fazer o melhor 
trabalho possível para que todos ganhem muito, era isso senhor presidente, senhores vereadores, 
muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; próximo vereador, Vereador Déio para o seu 
pronunciamento; Vereador Josélio Guerra; senhor presidente, senhores vereadores, público 
presente, cumprimento aqui o secretário Passarinho, em nome dele cumprimento a todos os 
secretários que se fazem presentes, cumprimento o presidente da UACC e em nome do presidente 
da UACC cumprimento a todos os presidentes das associações que se fazem presentes nessa casa, 
cumprimento o Chico e em nome do Chico cumprimento a todos os funcionários públicos que se 
fazem presentes, cumprimento o meu compadre, Tiago Flores, esse rapaz que dá uma lição de vida a 
todos nós e a todo povo de Carazinho, em nome dele cumprimento a todos os senhores que se 
fazem presentes, a esposa dele  e as senhoras que se fazem presentes, cumprimento o Sr. Lineu e 
em nome dele a todas as entidades que se fazem presentes, a imprensa, a brigada que se faz 
presente nesse ginásio, enfim a todas as pessoas e aos ouvintes da rádio Gazeta e da rádio 
comunitária, que está sendo transmitida, eu venho a e essa tribuna, senhor presidente, gostaria de vir 
a essa tribuna sobre muitos assuntos relacionado ao desenvolvimento de Carazinho, mas 
infelizmente venho a essa tribuna aqui pedir aos meus colegas vereadores que votem a favor desse 
pedido de informação no qual eu e o meu colega Vereador Felipe Sálvia recebemos uma denuncia, 
uma denuncia anônima, aonde a gente esteve no Parque da cidade, onde há uma reserva e lá 
constatamos uma devastação senhor presidente, chegamos a contar até o numero de 300 árvores, aí 
paramos, que foram cortadas, arvores onde eu e meu colega abraçando, para vocês terem uma idéia 
do tamanho das arvores, arvores de décadas foram cortadas, inclusive na parte superior de cima, 
foram cortadas rentes ao chão, foram inclusive tapadas para esconder, porque eu vejo que isso é um 
crime, um crime ambiental, desse local, esteve a TV, a rádio presente lá,...o próprio Claudir, o 
secretário do meio ambiente,  colocou que não seria responsável pela corta das arvores na parte 
superior, a gente gostaria de saber quem é o responsável por esses cortes dessas arvores, dizendo 
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também que na assistência social deu entrada somente de 9 metros de madeira, o que nos preocupa 
é onde foi parar essas madeiras, é muita arvore, dá para fazer muita casa, até porque essa área não 
tem dono, essa área é do povo de Carazinho, Carazinho na verdade está ao inverso, quando todo 
mundo está discutindo o aquecimento global, Carazinho está indo ao inverso, então senhores 
vereadores, estou pedindo aos senhores que votem o pedido de informação, porque é o papel do 
vereador fiscalizar, é esse o papel, é por isso que eu fui eleito, o que a gente pede nesse pedido de 
informação é onde estão indo essas madeiras, porque é muita madeira, muitas arvores que foram 
derrubadas, aos olhos da população todos somos políticos, protagonistas de um grande teatro de 
absurdos, o pior, ela generaliza...imagina, no papel de vilões, usurpadores da coisa pública, seria isso 
senhor presidente ,senhores vereadores, cumprimento a todas as pessoas que se fazem presentes 
nessa casa nesse frio, que se façam presentes também na Câmara de Vereadores que é muito 
importante para nós vereadores a participação de todos os senhores lá, para acompanhar o trabalho 
dos vereadores, seria isso, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; próximo vereador 
da bancada do PDT, Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite; senhor presidente, senhores 
vereadores, servidores da Câmara Municipal de Carazinho que se encontram presentes, imprensa 
escrita e falada, lideres comunitários, presidentes de associações, presidente da UACC, Paulo Muller, 
demais diretores, secretário de obras Adair Bonaldi, demais servidores, colegas que trabalham na 
secretaria de obras, demais servidores de outras secretarias de nosso município que se encontram 
aqui presentes, público em geral, ouvintes da rádio Gazeta, satisfação muito grande quando temos a 
oportunidade de se reportar através da rádio gazeta, para levar nossa mensagem a comunidade de 
Carazinho, aos ouvintes, e também levar as reivindicações que recebemos dos moradores dos 
bairros, que são bastante, pouco tempo atrás, quando o secretário esteve na Câmara Municipal, a 
gente conversava muito e em suas explanações a gente pode constatar senhor secretário, as 
dificuldades pela qual a secretária de obras passa, a gente sabe que o dinheiro público está numa 
escassez tremenda a nível de Brasil, a nível de estado, hoje mesmo eu li uma matéria onde a Ieda 
Crusius, está praticamente...aumento aos servidores públicos e também ao próprio gabinete do 
palácio do governo, mas devido à situação que estamos enfrentando, eu vou mais além, eu tenho 
abordado temas de suma importância quando uso essa tribuna, senhores e senhoras, e que vem de 
encontro à falta de recursos que estamos sofrendo na saúde pública, na habitação, na segurança 
pública, na educação, no lazer, e isso tem uma justificativa, porque a corrupção hoje, senhor 
presidente, demais pessoas que nos acompanham, a corrupção hoje se tornou uma pratica nesse 
país, e os recursos que teriam que ser revertidos aos estados e aos municípios, não chegam de 
forma alguma, e quando chegam, chegam minguados, por passar por diversas...e os nossos 
legisladores das instancias maiores resolvem abrir a cartola e levar para casa, está aí o Renan 
Calheiros, que se dizia um exemplo de cidadão e político da nação, enrolado até o pescoço de 
corrupção, e tantos outros que já passaram pelo congresso nacional, mas quem diria que iria chegar 
ao senado, então gente, a falta de seriedade dos legisladores hoje, está causando um crime para a 
sociedade brasileira, para as nossas crianças, para os nossos idosos, para a geração de empregos, 
para o fortalecimento das nossas empresas, para a saúde pública, para habitação, segurança 
pública, educação, espore e lazer e isso é uma coisa triste demais para nós, cidadãos de bem, que 
fazemos política com decência, com honradez, e com dignidade, eu espero senhor presidente, 
senhores vereadores, um dia...para eu os nossos municípios, não só Carazinho, mas que toda 
sociedade possa ter dignidade e o respeito dessa gente, que vem buscar o voto, que vem buscar 
apoio, mas que na hora de dar a sua contribuição à nação eles contribuem, levando a nossa verba 
pública no bolso, nas cartolas, nas cuecas, nas malas, para investir em seus negócios particulares, 
dessa forma, senhor presidente, a sociedade brasileira está caminhando a passos largos para uma 
...social, vocês escrevam isso que eu estou falando, porque o povo já não agüenta mais essa 
situação, e é por isso que hoje eu entrei com um requerimento a mesa diretora, sobre o nosso 
saudoso, grande líder e o maior estadista que esse pais já teve, que é o nosso inesquecível Leonel 



 12 

de Moura Brizola, eu como pedetista que sou, e acho que independente do partido que 
foi...espalhado por esse Brasil afora tenho certeza que todo o bom brasileiro, o bom cidadão sente 
saudade desse líder que fazia política com honradez, com decência, com ética, e que simplesmente 
levava isso, aquela confiança, a todo o cidadão de bem, e combatia, senhor presidente, a corrupção 
nesse país, enfrentado na rede globo, enfrentando....em prol do povo brasileiro,...faz três anos de seu 
falecimento, ouvintes da rádio Gazeta e demais amigos que aqui se encontram, deixar de prestar 
essa homenagem a este grande líder político que posso dizer, imortal político desta nação, e que eles 
devem muito, pela decência da política que esse cidadão sempre representou ao povo brasileiro, 
mesmo...sempre teve a sua linha, a sua conduta, sempre defendendo os interesses da população, 
meu muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao vice-presidente da Câmara de 
Vereadores, Vereador Felipe Sálvia, para que assuma os trabalhos da mesa diretora para que eu 
possa usar da palavra; Presidente  Vereador Felipe Sálvia; com a palavra Vereador Vilson Paese, 
bancada do PDT; Vereador Vilson Paese; senhor presidente, senhores vereadores, a todas as 
pessoas já nominadas por esse presidente e pelos demais vereadores, o nosso boa noite, permitam 
os senhores que eu cumprimente os servidores da casa, funcionários e funcionárias que vocês foram 
à razão de sair essa reunião, obrigado pelo trabalho de vocês, por deixarem a tranqüilidade da 
Câmara de Vereadores para estarem aqui nessa noite fria nos ajudando nessa reunião ordinária, 
obrigado a todos que compareceram para assistir a reunião, a primeira reunião ordinária saindo da 
Câmara para os bairros, obrigado aos vereadores por entender esse projeto que foi feito pelos 
vereadores, para que a Câmara se aproxime do povo, mas nós gostaríamos, nós legisladores, que o 
povo se deslocasse também, nas demais reuniões, até a Câmara, para poder ver e acompanhar o 
trabalho de todo legislador, a nossa saudação muito especial a você, meu amigo e minha amiga, que 
está nos ouvindo através da rádio gazeta, e também a rádio comunitária está gravando e vai 
transmitir a reunião no dia de amanhã, ao longo da manhã, passarão os fleches mais importantes da 
reunião de hoje, a nossa saudação especial a todos os servidores do executivo Municipal, senhores 
vereadores, senhor presidente, de todas as indicações apresentadas aqui, senhor secretário, Adair 
Bonaldi Flores, para que vossa excelência, juntamente com a secretária de obras, com o prefeito 
Municipal, atendesse uma reivindicação dos moradores da Leonel Rocha, tem empresários, tem 
padarias, tem oficina, tem mecânicas, e tem problemas sérios, foi feito calçamento nessa rua, e não 
foi feito canalização de águas servidas, esse não é um problema somente da Leonel, e nós sabemos 
também do problema financeiro, mas os moradores da oficina, os proprietários da lancheria, se você 
passar lá hoje, está havendo ainda um alagamento na esquina nessa rua aqui, a Fernando Scherer, 
esquina com a Leonel Rocha, então realmente esse é um problema para solucionar, a Scherer está 
canalizada mas a Rocha não, para a água da Leonel Rocha sair, ela tem que subir, e a água não 
sobe, a tendência da água... então esse é o problema mais crônico que nós temos aqui e os 
moradores solicitam que seja resolvido, com relação ao Parque da cidade, tem um vereador colega 
meu que apresentou, Vereador João Mafalda da bancada do PSDB, quero dizer a vossa excelência 
que está sendo providenciado no parque da cidade uma cancha de bocha, também um pavilhão com 
churrasqueira grande, para que o povo de Carazinho que não pode ir à praia, não tem um clube, 
possa ter um pavilhão para fazer seu churrasco, passar com sua família, agora a denuncia dessa 
noite é grave, mesmo que sejam arvores renováveis, o pinus ou o eucalipto, parece que foram 
derrubadas 300 arvores de 12 metros, então tem alguma coisa errada mas eu acredito que neste tipo 
de informação se possa usar todas as informações, porque realmente o parque nós temos que 
preservar, além da área de lazer, porque o parque é do povo, é do município, não é dos vereadores, 
mas sim do povo, da comunidade, nós temos que preservar, para que aquela área seja realmente 
uma bela área de lazer, e nós temos quase 204 hectares lá, não é qualquer município que tem uma 
área nobre como nós temos, então realmente, nós precisamos conservar e mais, plantar, porque o 
Vereador Déio fala e fala com propriedade, do aquecimento da atmosfera, quando todo mundo está 
preocupado, nós não podemos derrubar, até pode derrubar, desde que plante novamente, e que todo 
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patrimônio público seja...se nós temos necessidade de construir casas em Carazinho e nós temos 
pinus, vamos aproveitar essa madeira para fazer casa para as pessoas carentes, tenho mais um 
minuto, senhor presidente, para fazer as considerações finais, muito obrigado aos senhores e as 
senhoras que aqui estão assistindo a reunião na noite de hoje, eu convido a todos vocês, e a você 
meu amigo e minha amiga que está me ouvindo, que compareçam, a Câmara, a Câmara está 
fazendo o seu papel, está indo de encontro ao povo, ao eleitor que paga nosso salário, mas 
queremos vocês nas outras reuniões na Câmara, a Câmara hoje tem uma sede bonita, e não foi só 
mudança na parte física, mudou em tudo, no atendimento, pode ter certeza, você indo procurar o seu 
vereador, o funcionário da Câmara, você será muito bem atendido, que nós estamos lá para atender 
e fazer o melhor pela nossa comunidade, muito obrigado senhor presidente, senhores vereadores e o 
nosso boa noite a todos vocês, obrigado por terem vindo aqui, nessa reunião na noite de hoje; 
Presidente Vereador Felipe Sálvia; devolvo os trabalhos ao Presidente Vereador Vilson Paese; 
Presidente Vereador Vilson Paese; reassumo os trabalhos da mesa diretora e de imediato passo a 
palavra ao Vereador Felipe Sálvia, bancada do PDT; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, 
senhores vereadores, pessoas que assistem a reunião na noite de hoje, em especial o Paulinho 
Muller, presidente da UACC, cumprimentando o presidente da UACC, cumprimento todos os 
presidentes de bairro e esse povo do bairro Ouro Preto que vieram muito poucas pessoas assistir a 
reunião, tem razão o Paulinho Muller, presidente da UACC, quando fala que os bairros...essas 
reuniões são interessantes, aqui você vê o trabalho dos vereadores...eu gostaria de me adiantar ao  
pedido de informação sobre a devastação que aconteceu ali no parque da cidade, o que aconteceu é 
um crime, porque foram mais de 300 arvores que foram derrubadas, a ordem foi para 12 metros, 
então a gente quer saber através do pedido de informação onde é que foi o resto dessa madeira, 
quem foi que autorizou e onde está essa madeira depositada, se foi transformada em tabua nós 
queremos sim fazer casa para os carentes presidente, porque esse governo que está aí, não fez casa 
ainda, se é para fazer casa, vamos fazer casa para os pobres, vamos ver onde está essa madeira 
para fazer casa, porque são dois anos do governo Iron, Iron faleceu e esse prefeito que está ai 
assumiu dois anos, está indo para o final do governo e não fez casa,  mas também não é só casa que 
não fez, ouvintes da rádio gazeta e pessoas que assistem a reunião na noite de hoje, também não 
tem emprego, nós perdemos a Nestlé para Palmeira das Missões, perdemos a Ibaré para Sarandi, 
perdemos a Usina...para Passo Fundo, foi inaugurada agora no domingo passado, perdemos a...para 
Tapejara, enfim, estamos perdendo um numero muito grande de industrias, e o prefeito até agora não 
disse para eu veio, quando se elege um prefeito, se elege um vereador, se elege qualquer político, 
você elege para fazer coisas para o bem da comunidade, e eu me envergonho de ter um prefeito tão 
fraco, que não faz nada de bom para essa cidade, quando aparece na televisão as melhorias que 
teve nesse governo, meia dúzia de melhorias, a maior parte e feita nas escolas, que eu tenho que 
dizer que a educação é uma secretaria que está muito bem, a Elisabete de Medeiros, secretária de 
educação, vai muito bem naquela secretaria, agora o resto é o resto, está muito mal, muito mal 
mesmo, e a gente tem que cobrar, porque não adianta ficarem rindo para mim, querendo me 
intimidar, porque eu sou assim mesmo, eu me dou com os pobres, e eu tenho que cobrar, fui eleito 
para isso, o povo me deu essa latinha aqui para eu cobrar, cobrando daqueles que não fazem, e 
cobrando, eu entrei a semana passada com uma indicação que diz para que o prefeito traga um 
médico oncologista, um médico para câncer, um oncologista para essa cidade, porque olha o 
tamanho de Carazinho, nós não temos um médico oncologista aqui, nós temos que depender de 
médico de Erechim ou de Passo Fundo, e o prefeito não traz os médicos para trabalhar aqui na nossa 
cidade, um médico residente dessa área, e nós temos várias pessoas com câncer, são centenas de 
pessoas com câncer, nós temos que olhar para a saúde, e quem tem recurso para tratar do câncer 
muito bem, agora as pessoas pobres que não podem pagar um médico particular, não pode comprar 
os remédios, nós temos que cuidar, e é obrigação do prefeito, na campanha política ele vinha aqui na 
vila ele dizia: eu vou cuidar da saúde, vai ter remédio nos postos, mas não tem remédio, e agente 
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continua cobrando, venho cobrando faz tempo isso, venho cobrando de forma até chata, mas isso faz 
parte do político, vereador, que é eleito para isso mesmo, para cobrar, nós não podemos, senhores 
vereadores, fazer, nós temos que cobrar, eu gostaria de aproveitar a oportunidade do secretário de 
obras que está aqui, de pedir que ali na rua Mato Grosso esquina com a Silva Jardim na entrada do 
Harmonia, tem uma rua ali que não se enxerga mais a rua, então aproveitar a presença do secretário, 
sei que o senhor é batalhador, que trabalha, apresar de poucos recursos que a secretaria dispõe, 
mas eu gostaria senhor secretário que o senhor desse uma olhada naquela rua, e também desse 
uma olhada nas ruas do Bairro Ouro Preto, a Nova Ouro Preto, aquela ali em baixo, está tomada pelo 
barro, e eu pensei: vai sair à reunião na Ouro Preto, eles vão arrumar as ruas, para o povo ficar 
contente, vir assistir a reunião aqui e ver que o bairro está legal, mas não, falta muita coisa senhor 
presidente, nós vamos continuar cobrando, que é cobrando que a gente consegue as coisas, muito 
obrigado; Presidente Vereador Jaime Fragoso; assumo os trabalhos e passo a palavra ao Vereador 
Paulo Silva; Vereador Paulo Silva; senhor presidente, demais vereadores, sob os acordes dessa 
chuva nesse momento, eu gostaria inicialmente de agradecer a presença de todos, e assim 
nominando nosso amigo Ortolan, presidente do bairro Ouro Preto, demais pessoas aqui presentes, 
presidente do Novo Ouro preto, meu grande amigo..., que vem de outro bairro para assistir a reunião, 
demais funcionários, gostaria de cumprimentar o presidente da UACC, vice-presidente da UACC, 
Afonso Rodrigues da Silva, dizer da satisfação, senhor presidente, de braços abertos  o bairro Ouro 
Preto recebe pela vez primeira, o projeto...do Poder Legislativo, isso é importante...não vamos pela 
quantidade, mas vamos pela situação do tempo nessa noite fria, e aproveitando a oportunidade, não 
é oportunismo, mas acho que esse é o momento,  da grande preocupação que o nosso bairro está 
tendo com referencia, nos últimos dias, com a questão dos assaltos e arrombamentos, essa questão 
toda tem nos envergonhado porque na cidade toda não se tem a tranqüilidade de sair de casa e 
nossos bens ficam a mercê da bandidagem, aqui no bairro Ouro Preto, senhoras e senhores, aos 
amigos da imprensa, aos amigos da Gazeta, aos ouvintes, tem batido record negativo de 
arrombamentos e assaltos, isso nos traz uma insegurança revoltante, ontem conversava com a Drª. 
Clarisse, promotora de justiça, se nós não cobrarmos das autoridades competentes, da brigada 
militar, nós vamos ter que, amanhã depois, cercar as casas e viver enclausurados, eu fiz um 
requerimento, senhores e senhoras, para que a brigada militar, através do tenente coronel, 
responsável pelo setor, é claro que não uma questão individual, masque colocasse mais viaturas, que 
colocasse mais PMs freqüentemente, não vai resolver, mas vai afugentar, essa situação que se 
alastra e nos deixa numa situação intranqüila, porque muitos dos senhores, nesse momento aqui, a 
sua casa pode estar a mercê, alarme não adianta, então acho que op ponto principal e crucial é a 
própria brigada militar, tem um empresário que, três vezes, nessa rua foi assaltado, 
praticamente....assaltante, a bem poucos metros daqui, um proprietário de mercado, chegou a ponto 
dos próprios assaltantes, arrombadores, desafiar porque são menores, eu não admito, como disse o 
Vereador Felipe Sálvia, essa questão da fazenda Félix Guerra, quantos PMs estão lá? 
Disponibilizando e deixando a nossa cidade a mercê da marginalidade, o desprezo, principalmente 
com relação aos nossos representantes, nós hoje não temos representantes a nível estadual para 
defender...principalmente essas instituições de segurança, e...para que a gente tenha mais garantia 
de sobrevivência, isso é um fato preocupante, senhoras e senhores, aqui no nosso bairro, se vocês 
observarem as ultimas ocorrências policiais, no ranking negativo nós estamos disparados, na rua 
Paulinho Chaves da Rosa, só tem duas casas que graças a Deus não foram arrombadas, isso é 
preocupante, e quero dizer...presidente, não é só do Paulo Silva, é uma grande preocupação no 
sentido de segurança, mas só uma andorinha não faz verão, então nisso a gente fica preocupado, 
entrei também, senhor presidente, senhores vereadores, um apelo especial, porque nós não 
podemos ficar somente a mercê da espera, a secretária estadual do gabinete da Governadora Ieda 
Crusius, uma solicitação urgente, para que mande para Carazinho, estivemos em Porto Alegre há 
poucos dias atrás, e nós vimos tantos e tantos carros...apodrecendo com o tempo, na lei da 
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burocracia que impera nesse pais, que lamentavelmente priora, pedindo uma viatura, só um minuto 
senhor presidente, uma viatura, na condição que nós temos uma ambulância itinerante, para atender 
a demanda na nossa cidade que é muito grande, isso é muito importante, Carazinho hoje fica...na sua 
localização geográfica nós ganhamos de outros municípios, entrei com alguns projetos, mas sei que o 
tempo é escasso, quero agradecer pela sua cedencia deixando esse tempo, deixando passara alguns 
segundos, eu quero agradecer e dizer o seguinte, pode ter certeza a comunidade da Nova Ouro Preto 
e da Ouro Preto, vocês são bem servidos pelos 10 vereadores, pela sua representatividade, pelos 
trabalhos que foram apresentados, todos estão preocupados, e para nós e para vocês isso é muito 
importante, muito obrigado senhor presidente e demais vereadores; Presidente Vereador Vilson 
Paese;  próximo vereador, Vereador Antonio Azir, bancada do PTB; Vereador Antonio Azir; senhor 
presidente, senhores vereadores, pessoas presentes, aos funcionários públicos do executivo 
Municipal, também da Câmara Municipal, ao diretor Vilson Moreira das centrais elétricas, Paulo 
Muller presidente da UACC, demais presidentes das associações de bairros, a imprensa, a todos os 
presentes, aos ouvintes das rádios Gazeta e Comunitária a nossa saudação, parabenizo a atitude do 
nosso presidente em vir ao encontro da nossa comunidade, nós vivemos realmente uma crise de 
participação no nosso país, talvez em conseqüência da ditadura militar que oprimiu as manifestações 
políticas, mas não podemos desistir, senhor presidente, temos que vir ouvir as reivindicações e 
sugestões da nossa comunidade, até para direcionarmos o nosso trabalho como legislador, todos os 
vereadores que me antecederam teceram comentários importantes a respeito de diversos assuntos, 
segurança pública, um assunto que está em evidencia em qualquer debate, e tantos outros, 
segurança pública que com certeza a grande causa está no desemprego, desemprego esse 
levantado pelo Vereador Felipe Sálvia, onde acusa a pessoa do prefeito Municipal em não fazer nada 
para gerar emprego em nosso município, e eu entendo de maneira diferente, que não somente um 
homem, não somente uma pessoa, não somente o prefeito, não somente os vereadores, mas sim 
toda comunidade carazinhense tem que se empenhar, realizar um debate para que nós tenhamos um 
desenvolvimento ordenado do nosso município, a questão da vinda de industrias e empresas do 
nosso município, creio piamente que não é má vontade do administrador do executivo, creio eu que 
não é má vontade do nosso deputado estadual e nem do nosso ex-deputado federal Osvaldo Biolchi 
e nem do governador Germano Rigotto do PMDB, e agora eu faço uma reflexão, até dezembro, há 
seis meses atrás, o PMDB, governo do estado fazia parte da administração Municipal, apoiando a 
administração que ajudou a criar o município, participou da licitação do programa, com o vice-prefeito 
eleito, e com dois deputados de Carazinho, então aqui entra o meu questionamento, será que este 
partido, que o governador e os dois secretários e o prefeito e os vereadores não tiveram empenho? 
Não tiveram vontade de gerar emprego para a nossa gente? Com certeza tiveram, a Nestlé foi para 
Palmeira por política do governo do estado, governo do PMDB, e nós tínhamos lá no governo do 
estado e temos, um deputado carazinhense, seria muito fácil chegar aqui e dizer: povo de Carazinho, 
esse deputado não lutou para trazer a Nestlé para Carazinho, mas seria uma incoerência muito 
grande, porque nós sabemos que o governo do estado tem uma política de desenvolvimento 
igualitário, e sabemos que aquela região de Palmeira, realmente é sofredora, merecedora, 
carecedora de industrias, não estou defendendo a ida para Palmeiras, estou apenas justificando 
como as coisas acontecem, a Ibaré também foi para Sarandi pelas mãos do governo do estado, 
então nós não podemos abusar da inteligência das pessoas, nós não podemos através de discursos, 
apenas criticar, apenas apontar as falhas, porque isso é muito fácil de se fazer, o que nós precisamos 
é de resultados, de soluções, e mais do que nunca, Carazinho se une em torno de seu 
desenvolvimento ou nós vamos ficar apenas nas palavras vagas, nos discursos, e não teremos o 
mais importante que é o emprego e o desenvolvimento da nossa terra, o tempo é curto, e não nos 
permite fazer uma melhor explanação do fato, mas deixo a minha mensagem aos ouvintes das 
rádios, as pessoas aqui presentes, de que quando a gente ouve as criticas, muitas vezes elas são 
positivas, muitas vezes nós temos que analisar, porque muita coisa nós podemos tirar proveito, mas 
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independente de ser vereador na situação ou da oposição, eu sempre tenho dito, o povo não 
pode...mas sim para ser a favor da sua comunidade, nós temos sim, presidente, que começar a 
promover um grande debate com os nossos representantes da Assembléia Legislativa, da Câmara 
federal, no senado, todas entidades...associações de bairros, executivo, legislativo, para eu nós 
tenhamos somente um objetivo, Carazinho é o nosso objetivo independente de cores partidárias, 
obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; próximo vereador, Vereador João Mafalda, bancada 
do PSDB; Vereador João Mafalda; senhor presidente, demais colegas vereadores, em especial ao 
presidente da UACC, meus cumprimentos ao Paulinho que está realizando um excelente trabalho 
frente a UACC, também quero cumprimentar o presidente da ouro Preto, Ortolan, também a imprensa 
que está presente, as senhoras e senhores, aos funcionários da casa, aos funcionários da secretaria 
de obras, ao nosso amigo, secretário Adair Bonaldi Flores da secretaria de obras que está fazendo 
um excelente trabalho naquela secretaria, eu tive oportunidade de sair com ele nos bairros da 
cidade...mas por incrível que pareça acho que cada vereador...o telefone não para de tocar, é 
brincadeira, e com os poucos recursos que tem ele consegue fazer...mas eu também gostaria de 
dizer...reconheceu que o seu bairro está em boas condições, e as melhorias reivindicadas foram 
realizadas, acompanhando o...do meu colega Vereador Antonio Azir quando se manifestou...eu fico a 
pensar, puxa, se fosse tão fácil...e agora fica mais fácil? Claro que não, é bem mais difícil, então é 
fácil criticar...a Nestlé é uma multinacional...aqui em Carazinho já tem a Parmalat...tem pedágio para 
tudo que é lado...tudo gera custo...não adianta agente criticar...o presidente da casa Vilson 
Paese...então já foram feitas algumas melhorias...eu estive conversando com o nosso prefeito...que 
não tem custo nenhum...nesse camping é tudo pago...nós temos um parque tão bonito, vamos 
valorizar, ma seu acho que agora vai ser...a nossa solicitação, ainda mais com a vossa....talvez seja 
devido ao frio...obrigado;  Presidente Vereador Vilson Paese; próximo vereador, Vereador Jaime 
Fragoso bancada do PSDB; Vereador Jaime Fragoso; senhor presidente, nobres colegas, imprensa 
falada e escrita, funcionários da casa, visitantes dessa reunião em especial o presidente da UACC, 
senhor Paulinho Muller, também o presidente da Ouro Preto, Ortolan, cumprimento o secretário de 
obras Adair Bonaldi flores e em nome dele cumprimento todos os funcionários do executivo, sabemos 
que a criminalidade está cada vez mais aumentando, presídios superlotados, todas as alternativas 
para baixar o índice estão indo por água abaixo, poucos dias atrás li uma frase no Jornal Zero Hora 
que me chamou atenção: “A vida é uma atividade e se não trabalhar significa morrer.Todos vemos 
em nossos políticos de alçada maior fazendo falcatruas, Presidente do Senado acusado de beneficiar 
construtoras. Irmão do Presidente da República fazendo tráfico de influência, se nos colocarmos na 
situação deles, do Presidente do Senado e Presidente do País, tendo culpa ou não , eu vejo pouca 
condição de poderem raciocinar em favor do povo e sim em favor de sua auto defesa, vejo que nos 
últimos anos foram realizadas várias CPIs, mas não deram em nada, perde-se tempo em ver o que 
realmente está acontecendo em nosso País, nossas indústrias, as poucas que ainda restaram, têm 
ido embora, estão tirando o emprego do povo brasileiro, empresas estão migrando para outros 
países, conforme reportagem do Zero Hora de 04 junho, que diz que Argentina e Guatemala são 
paises mais viáveis com carga tributária de 21%, contra quase 40% no Brasil, poucos dias atrás 
estivemos reunidos com os Vereadores Cláudio e Azir, juntamente com o Prefeito e com o 
Superintendente do Serviço Penitenciário (SUSEPE) Dr. Sérgio Moraes Fortes para tratar da 
conclusão do Albergue Estadual de Carazinho, e me chamou muito atenção que a massa carcerária 
cresce em média 10% ao ano, o que nos faz questionar sobre industrias indo embora do País, jovens 
de 14 aos 17 anos não podendo trabalhar, será que o grande problema da criminalidade não está 
nestas duas questões, este foi apenas um desabafo e também para nos questionar sobre o assunto, 
mas quero especialmente me reportar com os trabalhos que dei entrada nesta noite:  Entrei com 
proposições ao Executivo Municipal para realização de melhorias nas ruas dos Bairros Nossa 
Senhora Aparecida, Ouro Preto, Sassi mas quero destacar a solicitação ao Departamento de Trânsito 
para substituição do redutor de velocidade, conhecidos como tachões por quebra-molas na Avenida 
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Flores da Cunha, nas proximidades do Supermercado Economia, B. Borghetti, justificamos nossa 
solicitação tendo em vista que os referidos “tachões” produzem barulhos o que tem causado 
incômodos aos moradores do local, além de alguns destes estar sendo retirados e com a substituição 
pelo quebra-molas estaremos resolvendo o problema. Sabemos que estes tachões contribuíram para 
a redução de velocidade, mas esta melhoria vem resolver o problema, nos últimos dias muito foi 
debatido sobre os pedágios, inclusive realizou-se uma audiência pública aqui em Carazinho e muito 
foi discutido sobre o descontentamento por Carazinho estar sitiada entre postos de pedágios e 
verificando a Lei Complementar Federal nº116/03 que diz que o Município pode cobrar de 2% a 5% 
de ISSQN ( Imposto sobre serviço de qualquer natureza) e na Lei Municipal atual a alíquota é de 3% 
deixando uma margem de 2%,então entrei com um anteprojeto alterando a lei complementar nº 
110/06, Art. 140, parágrafo 1º reajustando esta alíquota para 5%,  porém esta a diferença do produto 
da arrecadação, estes 2% seja destinado para o Hospital  Comunitário de Carazinho, bem sabemos, 
que esta instituição vem passando por necessidades e toda e qualquer contribuição vem ajudar, e 
contribuindo com o HCC automaticamente contribuímos com a comunidade carazinhense,  termino 
dizendo, estamos vivendo numa sociedade muito difícil,... e só depende de nós fazer desse limão 
uma limonada, devemos nos unir toda sociedade, Poder Legislativo e executivo para podermos ter 
uma sociedade mais plausível e mais calma com menos criminalidade,seria isso presidente, muito 
obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; próximo vereador para fazer uso da palavra Vereador 
Cláudio Santos da bancada do PSDB; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, colegas 
vereadores, Paulo Muller, pessoas que anteriormente foram nominadas pelos colegas vereadores, 
aos amigos do PSDB que hoje participam dessa reunião, secretários assessores, funcionários, aos 
presidentes das associações de bairros, enfim a todos que participam e que já foram anteriormente 
nominados, aos ouvintes da rádio Gazeta e também aos funcionários, senhor presidente eu gostaria 
de trazer a essa tribuna e aos ouvintes uma informação  eu nós recebemos referente à consulta 
popular, que é uma comissão da comunidade do Rio Grande do Sul referente a 2003, 2004 e 2005 
como tesoureiro da CORED produção, recebemos informação de que serão pagos os valores, mas 
em 2008, 2009 e 2010 e só para consulta popular em Carazinho tem mais de um milhão de reais, vai 
caber aos COREDEs, aos municípios, as câmaras aos prefeitos, aos COMUDs a discussão de que 
forma vai ser feito e para onde vai ser feito esse pagamento, conforme as prioridades, e eu falava 
com o presidente da UACC, Paulo Muller, que na consulta de 2004, nós temos R$ 15.000,00 para 
apoio as escolinhas desportivas públicas e comunitárias, que nós vamos tentar trazer para Carazinho, 
para saúde, educação e meio ambiente, para geração de empregos e para vários outros setores que 
Carazinho foi colocado na consulta popular, mas me preocupa, senhor presidente, também, e eu 
gostaria de falar, esse pedido de informação que se faz aos vereadores nessa noite, então logo que 
tomamos conhecimentos do pedido de informação nós entramos em contato com o diretor do 
departamento do meio ambiente, Claudir Cardoso, que nós dizia senhor presidente, vossa excelência 
é testemunha, testemunha ocular, quando nós estivemos o ano passado em Porto Alegre na ante 
sala do governador Rigoto, onde foi prometido a Carazinho em torno de R$ 270.000,00 para que 
fosse aplicado no parque, segundo informações do próprio Claudir Cardoso, o parque não recebeu 
porque segundo a secretaria estadual do meio ambiente o parque não figura como parque devido a 
ter lá naquele local muitas arvores exóticas, e não nativas como prevê a lei, e por isso um dos 
motivos dessa troca de arvores que estão acontecendo no parque da cidade, mas preocupa, sem 
duvida alguma, como também, senhor presidente, nos preocupa, aquilo que foi colocado aqui nessa 
tribuna, que não somente aqueles que estão aqui, mas principalmente aqueles que estão em casa e 
aqueles que conversavam comigo durante o dia, aquelas opiniões que muitas vezes chegam 
distorcidas, e o formador de opinião vai levando a frente e cada vez vai distorcendo mais, nos 
preocupa, senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; vereador, só um minutinho, para 
que nós possamos manter essa reunião aqui, eu solicito às pessoas que estão aí no fundo da sala, 
que mantenham silencio, senão aqui está havendo um retorno e nós não temos condições de tocar 
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essa reunião com tranqüilidade, só que para vossa excelência possa concluir o seu pronunciamento e 
para que as pessoas possam ouvi-lo vereador; Vereador Cláudio Santos; obrigado, senhor 
presidente, gostaria que fosse, e sei que vai ser acrescido, esse tempo a mais na nossa fala, mas me 
preocupa, senhor presidente e ouvintes, quando eu falo das colocações que são feitas através dessa 
tribuna, de que é responsabilidade de cada vereador, no sábado passado nós ouvíamos a rádio 
comunitária, o programa fala comunidade....e ouvíamos o presidente João Carlos da Ouro Preto, 
onde na rádio comunitária ele agradecia ao secretário de obras pelos excelentes serviços prestados 
aqui no bairro, então senhor presidente eu não sei, as palavras são distorcidas, a quem diga que não 
se faz nada, o presidente vai até uma rádio e agradece o trabalho do secretário e aos funcionários da 
secretaria pelos trabalhos realizados, aí é que existe a minha dúvida pelas palavras que são 
colocadas e as pessoas fazem o seu juízo conforme ouvem e conforme...que ouvem, me preocupa 
mais, senhor presidente, quando é colocado que a Nestlé foi para Palmeiras, onde nós sabemos que 
o prefeito Alexandre esteve inclusive por dois ou três vezes em São Paulo com a direção da Nestlé, 
tentando trazer a Nestlé para Carazinho, nós sabemos que a Ibaré foi para Sarandi, que a CCGL foi 
para Cruz Alta, que a Bom Gosto foi para Tapejara, mas esquecemos, senhor presidente, que aqui 
em Carazinho, nós temos a Parmalat,  e que foi a pioneira em...mais de um milhão de litros dia de 
leite, e que foi trazida para Carazinho, e acredito que jamais, empresas grandes, multinacionais, 
estariam dividindo espaços tão pequenos...mas me preocupa mais ainda senhor presidente, me 
preocupa que participo como os demais vereadores, de várias audiências públicas, várias conversas, 
principalmente com empresários do nosso município, onde dizem, muito bem colocado pelo Vereador 
Jaime Fragoso, que me antecedeu de que Carazinho, infelizmente, está ilhado por quatro praças de 
pedágio, e que se as empresas saem de Carazinho é por causa do pedágio, e o que mais me 
entristece é que rola na assembléia do estado uma CPI com relação aos pedágios, e vossa 
excelência sabe muito bem disso e vossa excelência também, porque a Câmara de Carazinho foi o 
local que a própria presidente da comissão, foi dito como o melhor lugar do estado, a melhor 
audiência pública do estado foi feita aqui em Carazinho, já finalizo senhor presidente, mas não 
poderia finalizar sem dizer, que não quero colocar palavras ao vento, mas infelizmente se os 
pedágios fazem com que as empresas saiam,  com que empresas não entrem e em conseqüência, 
empregos não venham, infelizmente senhor presidente nós temos um deputado estadual aqui de 
Carazinho que não assinou a abertura da CPI e foge quando alguém pede para que esse deputado 
assine esta Cpi que é o que a comunidade de Carazinho pede, então como nosso representante na 
Assembléia Legislativa do estado deveria ser a primeira assinatura desta CPI para que a gente, se 
não consiga acabar com o pedágio pelo menos diminua o preço dos pedágios para que as pessoas 
possam ir e vir com maior facilidade, e quem sabe empresas possam vir para Carazinho,...a falta de 
emprego que existe em nosso município, só para terminar, senhor presidente, Carazinho está sendo 
referência no estado com relação a questão do bolsa família, são mais de 3.200 famílias que são 
assistidas pelo bolsa família, fica ai essa nossa colocação agradeço a vossa bondade por deixar que 
esse vereador ultrapassasse o tempo, obrigado senhor presidente; Presidente Vereador Vilson 
Paese; terminando o grande expediente, passaremos de imediato porque a noite está muito fria 
também, para podermos terminar a nossa reunião ordinária mais rápido, para votação dos 
requerimentos, moções e projetos, por gentileza ler o numero e autor dos requerimentos, questão e 
ordem Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; eu gostaria que fosse votado em bloco as 
moções requerimentos e projetos; Presidente Vereador Vilson Paese; questão de ordem Vereador 
Jaime Fragoso; Vereador Jaime Fragoso; questão de ordem Vereador Jaime Fragoso; Vereador 
Jaime Fragoso; gostaria que fosse colocado em destaque o pedido de informação; Presidente 
Vereador Vilson Paese; será colocado então em destaque o pedido de informação, questão de 
ordem Vereador Déio; Vereador Josélio Guerra; projetos também em separado presidente; 
Presidente Vereador Vilson Paese; projetos separados, então será atendido o pedido do Vereador 
Déio, votaremos os dois projetos separadamente, por gentileza Vereador Paulo Silva do autor e 
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numero do requerimento; Vereador Paulo Silva; senhor presidente para encaminhamento para 
votação em bloco, autor Vereador Paulo Silva, bancada do PTB, requerimento nº 2; nº 3 Vereador 
Felipe Sálvia; nº 6 Vereador Josélio Guerra e Vereador Paulo Silva nº 7;  Presidente Vereador 
Vilson Paese; coloco em discussão a urgência dos requerimentos, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovado por unanimidade; coloco agora em discussão os requerimentos com as 
urgências já aprovadas, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade, 
por gentileza Vereador Paulo Silva; Vereador Paulo Silva; pedido de informação Vereador Felipe 
Sálvia e Vereador Josélio Guerra o qual já foi lido na integra e diz respeito a derrubada de arvores 
junto ao parque Municipal; Presidente Vereador Vilson Paese; questão de ordem Vereador Cláudio 
Santos; Vereador Cláudio Santos; antes que colocasse em discussão gostaria de colocar em 
apreciação do plenário o pedido de vistas do pedido de informação se assim a votação entender que 
poder ser colocado pedido de vistas; Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao autor do pedido 
de informação, Vereador Felipe Sálvia, e o Vereador Déio; Vereador Felipe Sálvia; senhor 
presidente nós não aceitamos o pedido porque a imprensa já esteve lá, a policia ambiental, e vai 
passar mais uma semana para averiguar o crime, o que tem que fazer agora é o legislativo fazer o 
seu papel que é investigar; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente só para justificar, fiz um 
requerimento verbal e gostaria que fosse colocado em apreciação do plenário se aceita ou não o meu 
pedido de vistas ao pedido de informação, o plenário é soberano vai dizer sim ou não, e mais senhor 
presidente, nós não estivemos no local, durante a semana gostaríamos de ir até o local; Presidente 
Vereador Vilson Paese; vamos atender a sua solicitação, colocar o pedido de vistas em votação, o 
vereador fez um requerimento verbal e vamos votar, colocamos em votação o pedido de vistas do 
Vereador Cláudio Santos, vereadores que concordam com o pedido de vistas permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem, aprovado o pedido de vistas por cinco a quatro, justificativa 
de voto Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente,...veja bem, está 
acontecendo uma investigação pela imprensa, pela PATRAN, policia ambiental, e nós vereadores 
fomos eleitos para fiscalizar os atos criminosos que acontecem na nossa cidade, nós vamos deixar 
por mais uma semana? Vai ser votado a semana que vem o requerimento, quando hoje que a gente 
tinha que descobrir,...onde estão essas arvores, então essa é a minha justificativa senhor presidente; 
Vereador Cláudio Santos; justificativa de voto senhor presidente, só para justificar, ...esse vereador 
não foi até o parque, quero ir durante a semana verificar,  Presidente Vereador Vilson Paese; 
informo a vossa excelência que o pedido de informação foi aprovado, e a casa, a presidência agiu 
conforme a lei orgânica determina, solicito a o secretário a leitura das moções, nº e autor; Secretário 
Vereador Paulo Silva; senhor presidente para encaminhamento das moções, moção de nº 1 
Vereador Josélio Guerra; Vereador Vilson Paese nº 2; nº 6 Vereador Adroaldo De Carli; moção nº 3 
Vereador Vilson Paese; Vereador Vilson Paese nº 4; nº 5 Vereador Adroaldo De Carli; nº Vereador 
Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De Carli n° 8; Vereador Felipe Sálvia nº 9; Vereador Jaime 
Fragoso nº 10; 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; coloco em discussão as 
moções com as urgências já aprovadas, está em discussão as moções,  para discutir Vereador Felipe 
Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, venho até essa tribuna para defender essa 
moção que é de grande interesse na nossa comunidade, e essa lei que fala da lei nº 187/2007, que é 
sobre o soldado temporário, o contrato do soldado temporário, que são esse que ficam em frente às 
escolas, em frente às instituições como o fórum, receita federal, receita estadual..então essa moção é 
para manifestar nosso apoio a aprovação do projeto, nós falamos tanto de segurança, nós 
precisamos desses soldados, mesmo que sejam os aposentados, mas eles são de grande valia de 
nossa comunidade; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão as moções, não 
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havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade; solicito ao Vereador Paulo Silva, 
para a leitura, a ementa e autor dos projetos, só tem dois projetos para votação na noite de hoje, e 
iremos votar os projetos separadamente; Secretário Vereador Paulo Silva;  Projeto de lei autor 
Vereador Felipe Sálvia. Processo nº 782/088/07. Ementa: a rua Marcílio Dias, localizada no bairro 
Santo Antonio, passa a denominar-se Avenida Iron Louro Baldo Albuquerque. Parecer da comissão 
de justiça e finanças: conforme parecer do Igan, o presente projeto de lei é constitucional e quanto ao 
aspecto financeiro nada a opor. Vereador Adroaldo De Carli secretário e relator; Vereador Felipe 
Sálvia presidente e Vereador Paulo Silva membro; Parecer da comissão de ordem econômica e 
social: apesar de estar apto a ser incluído na ordem do dia, esta comissão manifesta-se contrária a 
aprovação do referido projeto, uma vez que o mesmo apresenta pontos de inconstitucionalidade no 
que se refere à largura da referida rua em alguns pontos, que são inferiores a 10 metros para se 
tornar avenida, bem como a denominação da via pública não encontra óbse legal do artigo 18 da lei 
orgânica Municipal. Além das conseqüências e reflexos futuros que poderia ocasionar ema vez 
aprovada a nova denominação, o que implicaria na averbação do novo nome em todas as matriculas 
junto ao cartório de imóveis de Carazinho, além das despesas cartoriais, mudanças de endereços 
para empresas e residências da referida rua e também alteração de contratos sociais na junta 
comercial do estado, bem como junto ao cadastro Municipal. Portanto o parecer, vereadores é 
contrário a aprovação. Vereador Luiz Leite presidente e relator; Vereador Josélio Guerra secretário e 
Vereador Antonio Azir membro. Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em discussão o parecer 
da comissão de justiça e finanças, não havendo vereador que queira discutir o parecer, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado 
o parecer da comissão de justiça e finanças por unanimidade; coloco agora o parecer da ordem 
econômica e social, que o seu parecer é contrário ao projeto de lei, ao parecer da comissão de 
justiça, coloco em discussão, para discutir o presidente da comissão Vereador Luiz Leite; Vereador 
Luiz Leite; senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas que acompanham a reunião da 
noite de hoje, até para justificativa do parecer que o meu voto é contrario já no parecer da comissão, 
sem duvida a mudança de nome da rua vai causar um transtorno incrível a todos os moradores dessa 
rua, e também ao comércio, nós não somos contra de jeito nenhum a homenagem do colega 
vereador queira fazer ao ex-prefeito de Carazinho Iron Albuquerque, já existe o distrito industrial Iron 
Albuquerque, mas se a gente ...fazer mais alguma homenagem com nome de rua...ou alguma outra 
obra ainda, com certeza esse vereador se manifestara favorável, porém, dentro dos artigos que ai 
estão, e também da justificativa...ao nobre colega Vereador Felipe Sálvia, peço a retirada de seu 
projeto...com a família do falecido Iron Albuquerque...quando na grande maioria quando houve a 
audiência pública eles se manifestaram ao contrário, e lá não esteve uma pessoa que quer, eu 
participei da audiência, se manifestasse favorável, então a gente pede ao vereador que faça a 
retirada desse projeto, muito obrigada senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; 
continua em discussão o projeto, para discutir Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos; 
senhor presidente com relação ao posicionamento ...eu só queria deixar registrado, embora já esteja 
registrado, devido à audiência pública feita na Câmara de vereadores, eu realmente acho que há um 
contra senso no parecer do Igan e talvez do parecer jurídico se tivesse, da casa, porque a lei nº 
003/85, que é o código de posturas do município, diz no seu artigo 40 parágrafo 5º a municipalidade 
não pode mudar as denominações das vias públicas e demais logradouros a não ser em casos 
excepcionais. Me parece que esse não é um caso excepcional, então acredito que o Igan tenha visto 
a lei orgânica e não tenha encontrado algo inconstitucional na lei orgânica, mas não viu o código de 
postura que também é uma lei do município de Carazinho, e a minha preocupação, senhor 
presidente, aquele dia eu coloquei, na audiência pública...são mais de 150 assinaturas contrárias, 
poderiam então entrar com uma ação contra a Câmara se aprovasse, e ficaria até chato para os 
vereadores, um cidadão da comunidade entrando com uma...na justiça contra a Câmara de 
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Vereadores, quero mais uma vez dizer que não tenho absolutamente nada, nada contra o nome, a 
pessoa desse ex-prefeito Iron Albuquerque, a minha questão é relacionada ao que diz o código de 
posturas do município de Carazinho, que proíbe a municipalidade, ou seja, a nós trocarmos o nome à 
não ser em casos excepcionais, só para justificar senhor presidente; Presidente Vereador Vilson 
Paese; continua em discussão o parecer da ordem econômica e social, para discutir Vereador Felipe 
Sálvia;  Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, para discutir, eu gostaria 
de dizer...eu respeito à posição dos meus colegas, muitos deles me pediram para retirar esse projeto 
que dá o nome da rua Marcílio Dias de Avenida Iron Albuquerque, Iron, prefeito de Carazinho, trouxe 
a Parmalat, nós falamos várias vezes que o Iron trouxe a Parmalat, trouxe..., trouxe a Semeato, 
trouxe faculdades para Carazinho, nada mais justo que dar o nome de uma avenida para ao ex-
prefeito Iron Albuquerque, e quando eu faço alguma coisa eu penso antes de fazer, eu sabia da 
repercussão que teria se eu fosse ..., e eu 100% certo daquilo que eu faço eu acho que dá para 
mudar, se pode mudar, o projeto é constitucional, nós nos baseamos, da comissão de justiça nos 
pareceres do Igan, o Igan tem o regimento interno, tem o código de posturas, tem lei orgânica, tem 
tudo, deve ter estudado para dar esse parecer, então, respeito como disse, a posição dos meus 
pares, o voto, mas não retiro o projeto de lei, por entender que o ex-prefeito Iron Albuquerque fez 
muito por essa cidade e merece ter uma avenida com o nome dele, avenida essa que foi caminho 
muitas vezes que ele ia para o Atlético, naquele tempo existia futebol na nossa cidade, existia...e 
nada mais justo, que nós povo de Carazinho dar o nome de uma avenida para  esse cidadão Iron 
Albuquerque, que muito fez por essa cidade, muito ajudou essa cidade e que merece, merece o 
nome avenida Iron Albuquerque na rua Marcílio Dias, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson 
Paese; solicito ao Vereador Felipe Sálvia que assuma os trabalhos da mesa para que eu possa 
discutir; Presidente Vereador Vilson Paese; senhor presidente, senhores vereadores, senhor 
presidente, vossa excelência como autor desse projeto, não participou da audiência pública quando 
nós promovemos, lamentavelmente gostaríamos de sua presença mas vossa excelência não 
participou, todos nós vereadores reconhecemos que o Iron fez muito por Carazinho, mas não tem 
direito de ficar  trazendo problemas, hoje mudando nome de rua onde tem quase 200 moradores, e 
eles é que serão prejudicados, vamos dar o nome à outra rua, tem a rua do cemitério mais adiante, 
segue vai ao cemitério, já existe o nome Iron Albuquerque no Distrito Industrial, vossa excelência traz 
a esse parlamento realmente um grande problema, mas nós entendemos que o vereador tem  
autonomia para fazer os projetos, não somos contra o ex-prefeito, até fui coordenador de campanha 
dele, mas não concordamos que a mudança de rua traga problemas para os moradores,  sempre me 
posicionei contrário a esse projeto, respeito vossa excelência, mas o projeto traz problemas para os 
moradores da rua Marcílio Dias e dizia mais na audiência pública, pessoas que compareceram, que 
conhecem o mundo, na Alemanha, Inglaterra, tem nome de rua lá que tem 300 anos, e não é o 
progresso que faz mudar, até porque alguém deu o nome de Marcílio Dias, e não seria nessa 
legislatura que iríamos mudar o nome, embora eu esteja numa posição muito cômoda como 
presidente da casa e da mesa diretora, não precisando votar, mas em caso de empate eu coloco meu 
voto contrário, a minha posição é contrária à mudança,  já houveram outros que quiseram mudar o 
nome da Avenida Pátria para Avenida Tancredo Neves, tentaram mudar também, a rua Antonio José 
Barlete, e os moradores naturalmente, porque quem interessa são os moradores, os moradores terão 
despesas, terão custos para mudar escritura, então está é a minha posição, do Vereador Vilson 
Paese, se eu tivesse que votar eu votaria contrário, eu espero não ter que votar, muito obrigado; 
Presidente Vereador Felipe Sálvia; devolvo os trabalhos ao presidente;  Presidente Vereador 
Vilson Paese;  reassumo os trabalhos da mesa e passo de imediato a palavra ao Vereador Antonio 
Azir; Vereador Antonio Azir; a questão do projeto eu respeito à iniciativa do Vereador Felipe Sálvia, 
mas temos que respeitar a decisão dos moradores daquela rua, o Iron é merecedor de todas as 
homenagens, com o Vereador Felipe Sálvia falou, como homem público, como prefeito fez muito por 
Carazinho, muito devemos a ele, mas também quero ressaltar que uma homenagem numa rua onde 
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todos são contrários, acho que seria uma homenagem da qual o ex-prefeito Iron Albuquerque é 
merecedor, alterar o nome da rua, onde todos os moradores são contrários, eu acho que não seria 
uma homenagem e sim criar um conflito, expor o nome do ex-prefeito que tanto fez por essa cidade, 
a este litígio, podemos falar assim, então juntamente com o Vereador Luiz Leite e o Vereador Déio 
que são da comissão da ordem econômica e social, o parecer creio eu, e os demais vereadores, que 
foi ouvindo os moradores da referida rua que são os mais interessados nessa questão, se aprovado o 
parecer da ordem econômica e social o projeto fica prejudicado e não vai a votação, então essa seria 
a minha manifestação, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão o 
parecer, para discutir Vereador João Mafalda; Vereador João Mafalda; senhor presidente, eu estava 
pensando ali, eu acho no mínimo esquisito o Vereador Felipe Sálvia fazer esse reconhecimento ao 
nosso grande líder do PSDB Iron Albuquerque, político que moveu inúmeros processos na justiça 
local ao ex-prefeito Iron e vem agora com esse reconhecimento, para mim é esquisito,...até porque 
iria causar um grande transtorno aos moradores  daquela rua, seria isso então, muito obrigado; 
Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação o parecer da ordem econômica e social que é contrário à aprovação do 
projeto, vereadores favoráveis ao parecer da ordem econômica e social permaneçam como estão, os 
contrários que se manifestem, aprovado por sete votos a dois votos, votando o parecer o projeto fica 
prejudicado, e vamos de imediato para o projeto de autoria do executivo; Secretário Vereador Paulo 
Silva; Projeto de lei autor executivo Municipal. P- 1.168/121/07. Nº 070/07. Ementa: altera o anexo II 
da lei Municipal nº 5.057/97 e revoga a lei Municipal nº 6.228/05. Parecer da comissão de justiça e 
finanças: alertamos a todos que a pesar de termos recebido parecer do sindicato dos servidores 
públicos municipais, que são contrários à alteração disposta no referido projeto, pois não abrange 
todos os servidores estatutários do município de Carazinho, o presente projeto de lei 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 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, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade; coloco agora 
o parecer da comissão de ordem econômica e social, está em discussão, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que 
se manifestem, aprovado por unanimidade; coloco agora em votação o projeto de lei com os devidos 
pareceres já aprovados, está em discussão, para discutir Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe 
Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, venho a essa tribuna novamente para discutir esse 
projeto de lei, só para dizer ao Vereador João Mafalda que não precisa estranhar a posição do 
vereador que colocou processo contra o prefeito, o vereador quando fiscaliza, essa é a minha função, 
agora eu reconheço que o prefeito Iron fez muito por essa terra, já disse isso, eu também estranho, 
um vereador que se elege num partido no outro dia sai do partido, eu também estranho, mas não falo 
por aí, senhor presidente, eu gostaria de dizer que vou votar contra esse projeto de lei, porque ele dá 
aumento somente para umas pessoas, e essas pessoas são grandotas dentro da administração, e o 
nosso funcionário público, não ganhou nenhum aumento, faz três anos que não vê aumento, então 
vem ...dando aumento somente para algumas pessoas, que se chamam técnicos científicos, não é 
justo senhores vereadores, pessoas que assistem a reunião na noite de hoje, não é justo que o 
funcionário tem que sofrer, vem pedindo aumento, implorando por aumento, e não ganha, e o prefeito 
vem com um projeto para beneficiar somente o nível FC, então fica aqui meu voto contrário porque 
esse projeto não abrange todos os funcionários, abrange somente uma classe, seria isso; Presidente 
Vereador Vilson Paese; continua em discussão o projeto de lei, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
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manifestem, aprovado o projeto de lei por sete votos a favor e 2 contrários, questão de ordem 
Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite; só para justificativa de voto, apesar de ter dado  o parecer 
favorável, até em respeito, não em demérito ao aumento aos Técnicos científicos, nada contra, mas 
em respeito aos demais servidores que faz três anos que não ganham aumento de salário, meu 
posicionamento é contra o projeto é exatamente devido à falta de uma política administrativa que 
também venha de encontro aos outros servidores de todas as secretárias que estão sem aumento há 
vários anos, e até para comentar com meu amigo Mafalda, eu não posso partir para um lado que não 
é meu pensamento;  Presidente Vereador Vilson Paese; nada mais havendo a tratar e sob a 
proteção de Deus declaro encerrada a presente reunião, convoco os senhores vereadores para a 
próxima reunião ordinária a ser realizada dia 02/07/2007 as 19:15 horas, nosso boa noite a todos e 
muito obrigado por ter comparecido. 
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