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Ata da Reunião da Comissão Representativa do dia 02 de Janeiro de 2007.......Ata 01 
  

 
Presidente Vereador Vilson Paese; Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus declaro 
aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da Comissão Representativa do dia 02/01/06. Já de 
imediato convido o Vereador Adroaldo De Carli para que leia um trecho da Bíblia. Coloco em 
apreciação a ata da reunião extraordinária realizada dia 29/12/06, não, eu estou seguindo o que 
aqui...Vereador Paulo Silva; Sr. Presidente, só uma correçãozinha, a ata da reunião extraordinária, 
da ordinária deverá ser em primeira reunião ordinária de março; Vereador Vilson Paese; Fevereiro, 
fevereiro; Secretário Vereador Paulo Silva; Desculpe, fevereiro; Presidente Vereador Vilson 
Paese; Então faremos isto aí então, deixamos de colocar em apreciação para que na reunião 
ordinária de fevereiro nós colocamos então esta ata em apreciação. Convido o Secretário para fazer 
a leitura do expediente da presente reunião; Secretário Vereador Paulo Silva; expediente: Of. 
0224/06 da Prefeitura municipal, departamento de controle interno encaminha relatório referente a 
auditoria relativo ao exercício de 2006. Of. 2269/06, do Poder Judiciário, Tribunal de Justiça de Porto 
Alegre comunicando que apreciou a ADI 70016668196. Of. 228/06, da secretaria municipal de 
assuntos jurídicos acusando recebimento de convite  para inauguração e parabenizando o presidente 
pela realização da obra. of. 019/06 da Assembléia Legislativa agradecendo pela parceria que foi 
efetivada durante o ano de 2006. OF. 103/06 DA seplan, agradecendo o convite enviado para a 
inauguração. Of. 031/06 da Câmara dos Deputados comunicando que foi empenhado a emenda de 
autoria do Dep. Julio Redecker. Correspondência do Sindicato dos rodoviários De Carazinho 
referente ao projeto de lei 153/069. Correspondência do Partido da Frente Liberal, solicitando as 
dependências da Câmara para reunião a realizar-se dia 09 de Janeiro. Convite da Assembléia 
Legislativa para a transmissão de cargo deste parlamento a realizar-se dia 02 de janeiro. Convite 
para a cerimônia de transmissão de cargo de governador do estado à sra. Yeda Crusius realizado dia 
1° de Janeiro. Correspondência do Sindicato Rural de Carazinho, parabenizando as novas 
instalações da Câmara Municipal. Informativo do senador Almeida Lima sobre o orçamento exclusivo 
da união. Diversos Comunicados do Ministério da Saúde, informando a liberação de Recursos 
Financeiros do Fundo Nacional. Diversos Comunicados do Ministério da Educação, informando a 
liberação de Recursos Financeiros do Fundo Nacional; Presidente Vereador Vilson Paese; Eu 
convido o Sr. Secretário para fazer a leitura das indicações; Secretário Vereador Paulo Silva; 
indicações: 001/001/07 pede limpeza e capina em toda rua Negrinho do Pastoreio, Vereador 
Adroaldo De Carli; 002/002/07 pede patrolamento e cascalhamento e tapa buracos na rua Rio Pardo, 
Vereador Adroaldo De Carli; 003/003/07 pede limpeza na rua Marechal Hermes, Vereador Adroaldo 
De Carli; 004/004/07 pede colocação de 12 tubos em frente a casa 312 da rua Lopes Trovão, 
Vereador Cláudio Santos; 005/005/07 pede melhorias nas ruas que servem de corredores de ônibus 
nos bairros Cantares e Planalto,Vereador Cláudio Santos; 006/006/07 pede melhorias no calçamento 
da rua Ivalino Brum, Vereador Cláudio Santos; 007/007/07 pede melhorias em ruas do bairro São 
Sebastião, Vereador Cláudio Santos; 008/008/07 pede melhorias no calçamento da rua João 
Clemente Elsing, Vereador Cláudio Santos; 009/009/07 pede pintura dos cordões da calçada, faixas 
para estacionamento obliquo, placas indicando o tipo de estacionamento,na rua Fernandes Vieira, 
Vereador Cláudio Santos; 010/010/07 pede melhorias no calçamento da rua Antonio Pasini, Vereador 
Cláudio Santos; 011/011/07 pede melhorias no calçamento da rua Honorato Fortunato Piccini, 
Vereador Cláudio Santos; 012/012/07 pede vistoria nas luminárias dentro do pátio da EMEF Prof. 
Francelino Dornelles, Vereador Cláudio Santos; 013/013/07 pede que seja revista a implantação de 
turno único na Sec. De Obras, Vereador Felipe Sálvia; 014/014/07 pede melhorias nas ruas do bairro 
Esperança, Vereador Felipe Sálvia; 015/015/07 pede que o Sr. Prefeito Municipal se sensibilize com a 
situação do HCC e não entre com a anunciada ADIN contra a derrubada do veto de emenda ao 
Projeto de Lei 140/06, Vereador Felipe Sálvia; 016/016/07 pede limpeza, capina, patrolamento, 
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ensaibramento e compactação da rua Saldanha Marinho, Vereador Felipe Sálvia; 017/017/07 pede 
limpeza das valetas e sanga da rua Andrades Neves,Vereador Felipe Sálvia; 018/018/07 pede 
realização de mutirão de limpeza da tubulação e tapa buracos das ruas do bairro Camaquã, Vereador 
Felipe Sálvia; 019/019/07pede melhorias na tubulação da sanga da rua Charrua, Vereador Felipe 
Sálvia; 020/020/07 pede substituição de parte do telhado do abrigo de parada de ônibus na rua Eurico 
Araújo, Vereador Jaime Fragoso; 021/021/07 pede patrolamento, cascalhamento e compactação da 
rua Antenor Monteiro, Vereador Jaime Fragoso; 022/022/07 pede patrolamento, cascalhamento e 
compactação da rua Jose da Silva Amaral, Vereador Jaime Fragoso; 023/023/07 pede tapa buracos 
ao longo da Av. Flores da Cunha, Vereador Paulo Silva; 024/024/07 pede melhorias e reparos no 
asfalto da rua Iracema, Vereador Paulo Silva; 025/025/07 pede conserto de calçamento da rua João 
Clemente Elsing, Vereador Vilson Paese; 026/026/07 pede conserto de calçamento da rua Minas 
Gerais, Vereador Vilson Paese; Presidente Vereador Vilson Paese; Realizada a leitura das 
indicações solicito ao Secretário a leitura dos requerimentos; Secretário Vereador Paulo Silva; 
requerimentos: 027/001/07 O vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após 
aprovado em plenário seja  enviado ofício ao ex-Vereador Olimiro Fahrion,manifestando solidariedade 
do Poder Legislativo de Carazinho com relação a sua dor pela perda de sua pequena filha Letícia, 
Vereador Felipe Sálvia; 028/002/07 O vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após 
aprovado em plenário seja  enviado ofício de condolências aos familiares do Sr. Jose Dal Bosco,pelo 
seu passamento ocorrido semana passada, Vereador Gilnei Jarré; 029/003/07 O vereador abaixo 
assinado requer na forma regimental que após aprovado em plenário seja  enviado ofício de votos de 
pesar aos familiares da Sra. Adênia Stangler, pelo seu falecimento ocorrido dia 22/12/06 Vereador 
Vilson Paese; Presidente Vereador Vilson Paese; Concluído a leitura pelo Secretário dos 
requerimentos, eu solicito ao Secretário a leitura das moções; Secretário Vereador Paulo Silva; 
moções: 030/001/07 O vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após aprovado em 
plenário seja  enviado ofício de congratulações ao Dep. Júlio Redecker, pela sua diplomação na 
Câmara dos Deputados em Brasília, Vereador Cláudio Santos; 031/002/07 O vereador abaixo 
assinado requer na forma regimental que após aprovado em plenário seja  enviado ofício de 
congratulações pela diplomação do Dep. Nelson Marchezam Jr. Pela sua diplomação à Assembléia 
Legislativa do Estado, Vereador Cláudio Santos; 032/003/07 O vereador abaixo assinado requer na 
forma regimental que após aprovado em plenário seja  enviado ofício de congratulações pela 
diplomação do Dep. Márcio Biolchi, à Assembléia Legislativa do Estado, Vereador Cláudio Santos; 
033/004/07 O vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após aprovado em plenário 
seja  enviado ofício de congratulações parabenizando a direção e funcionários da Tv Pampa Norte na 
pessoa do Sr.Jose Luis Lima, pela resultado através da caravana da solidariedade, Vereador Cláudio 
Santos; 034/005/07 O vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após aprovado em 
plenário seja  enviado ofício de congratulações ao Sr. Alisson representante da equipe Marchetti, pela 
conquista do título de campeão do torneio de natal promovido pela Liga Carazinhense de Bocha, 
também ao Sr. Deolindo Capitâneo, representante da equipe empresa Glória, pela conquistado 
segundo lugar e ainda ao Sr. Robertinho representando a equipe da Marchetti que conquistou o 
terceito lugar no referido torneio, Vereador Josélio Guerra; Presidente Vereador Vilson Paese;  
Após a leitura das indicações, requerimentos e moções; Vereador Paulo Silva; Sr. Presidente, 
requerimento de encaminhamento Sr. Presidente, se há concordância do plenário para que seja 
suprimido o pequeno, grande expediente, também intervalo regimental, que nós possamos passar 
diretamente já dos requerimentos e das moções; Presidente Vereador Vilson Paese; Eu coloco em 
apreciação então do plenário sobre a suspensão do intervalo regimental; Vereador Vilson Paese; Sr. 
Presidente, apresento requerimento verbal se há também concordância dos demais Vereadores, 
tendo em vista que estamos na fase de recesso,e que se possa é claro se há concordância dos 
demais Vereadores, para que as reuniões da Comissão Representativa possam ocorrer às 18h 
durante esse período, e se não às 19h, se há concordância para que as reuniões sejam às 18h; 
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Presidente Vereador Vilson Paese; Coloco em apreciação do plenário se há concordância para que 
nós antecipamos a reunião Representativa, bancada do PDT concorda, bancada do PMDB;Vereador 
Adroaldo De Carli; Usando a cadeira do Vereador Cláudio né? Mas a bancada do PMDB também 
concorda que seja às 18h, até para agilizar o processo da Comissão Representativa; Presidente 
Vereador Vilson Paese; Bancada do PSDB; Vereador Gilnei Jarré; Concordo; Presidente 
Vereador Vilson Paese;  Havendo concordância das bancadas, então antecipamos a reunião 
Representativa do mês de janeiro. Como os requerimentos, todos requerimentos de pesar, não 
iremos colocar então em votação, iremos só, fica na hora de, pode falar, até do requerimento. E 
colocamos então em votação as moções, solicito ao Secretário que leia o número; Secretário 
Vereador Paulo Silva; Sr. Presidente, eu gostaria Sr. Presidente, apenas tendo conhecimento, tendo 
em vista que o Vereador da bancada do PMDB queira usar o plenário, talvez os demais Vereadores 
que vai ser rápido, mas eu gostaria então que fosse votado em bloco, discutido em bloco as moções, 
posso nominar Presidente? Presidente Vereador Vilson Paese; Solicito novamente então às 
bancadas se pode ser votado em bloco e na ordem de discutir, então discute a moção que o 
Vereador desejar. Bancada do PTB concorda, bancada do PMDB também, bancada do PSDB, ta ok, 
havendo concordância das bancadas então a votação será em bloco. Solicito ao Secretário que leia o 
número e o autor das moções; Secretário Vereador Paulo Silva; Moção de n° 01 parabenizando o 
Deputado Julio Redecker do Vereador Cláudio Santos; moção n° 02 do mesmo Vereador 
parabenizando o Deputado Julio Redecker, e o deputado Nelson Marchezan o n° 02, n° 03 ao 
Deputado Márcio Biolchi, e n° 04 à Tv Pampa, e Vereador Josélio Guerra aos representantes da 
Marchetti e da empresa Glória pela conquista do 3° lugar; Presidente Vereador Vilson Paese; Após 
a leitura das moções n° e autor, colocamos em discussão a urgência das moções, é a urgência das 
moções agora, colocamos em votação, não havendo Vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado por 
unanimidade a urgência das moções. Agora coloco em votação as moções, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade; Vereador 
Adroaldo De Carli; Sr. Presidente, Senhores Vereadores, gostaria de cumprimentar pessoas 
presentes no plenário, e com relação à moção...que isso sirva de alerta ao Presidente Lula que está 
reassumindo como Presidente,à sua equipe econômica, realmente tome medidas urgentes, e 
medidas fortes para que o Brasil realmente tenha seu lugar de destaque no cenário internacional. 
Precisamos de mais crescimento, com esse crescimento virá o emprego, e as suas conseqüências 
que nós tanto queremos para o nosso país. O Brasil é um país realmente de pessoas 
empreendedoras, trabalhadoras, então nós precisamos de uma política econômica e que realmente o 
Brasil tenha no seu cenário político internacional o lugar que ele merece. É muito importante a 
celeridade econômica da inflação, mas também a retomada do crescimento que todos nós 
aguardamos com as medidas do Presidente Lula. Também tivemos a nível de Estado, pela primeira 
vez na historia uma mulher agora a Deputada Yeda Crusius do PSDB...a Governadora Yeda não 
tenha esses percalços que é da atividade do tempo né, esses fatores adversos, na retomada do 
desenvolvimento do nosso país, mas sentimos e lamentamos que a Governadora bem antes de ser 
eleita procurou o atual Governador Rigotto realmente para tomar medidas de aumento de impostos, 
acredito que o Rio Grande do Sul, deve tomar de exemplo ao contrário, deve-se estar a nível do 
nosso país, principalmente nos tributos e incidente no Governo do Estado, como é o caso do ICMS, 
naqueles produtos como combustível, energia elétrica, e demais produtos a nível de país, o que está 
acontecendo aí é algo realmente que nós não concordamos que há Estados que realmente 
aumentam muito a carga tributária que é o caso do nosso Estado, que tem desencadeado um 
processo de não desenvolvimento do nosso Estado. Então nós esperamos que o governo da Yeda 
pela sua formação acadêmica como professora e diretora do curso, doutora do curso de Economia, 
assim como sua equipe tenha então quem sabe medidas mais criativas que possam conter o déficit 
público e retomar o crescimento principalmente na questão do investimento da infra-estrutura que o 
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nosso Estado precisa tanto, então Presidente, hoje, o meu pronunciamento seria mais nesse sentido, 
queremos aqui realmente do fundo do coração desejar tanto ao Governo Federal quanto ao Governo 
do Estado tenha sucesso na sua gestão, que nós vamos colaborar pra isso, mas também torcendo 
que as medidas venha ao encontro do crescimento do nosso Estado, o nosso país, muito obrigado; 
Presidente Vereador Vilson Paese; Após a discussão das moções pelo Vereador Adroaldo De Carli 
da bancada do PMDB, continua as moções em discussão e passaremos a palavra ao Vereador Paulo 
Silva da bancada do PTB; Vereador Paulo Silva; Sr. Presidente, Senhores Vereadores, inicialmente 
eu gostaria de cumprimenta-lo pela direção desta casa, já na primeira reunião do ano da Comissão 
Representativa, como também deixar registrado aqui ao Vereador Felipe Sálvia que hoje passa a 
integrar o grupo de elite da tribuna, que é importante, como na gíria a gente diz, que do outro lado 
tem realmente o reforço de peso para discussão de todos projetos, tenho certeza de todas as 
matérias. Parabéns Vilson Paese, desejando pleno sucesso, Vereador Felipe Sálvia por essa 
majestosa casa que hoje nós temos a satisfação e a alegria de poder desfruta-la, é claro com a nossa 
aquiescência, mas também com a sua inteligência e sua maneira de administrar. E eu aproveito a 
oportunidade e venho nesse momento na tribuna, aproveitando as palavras do Vereador Adroaldo De 
Carli, muito bem colocado, e a gente começa a notar que a política é uma dinâmica, e essa dinâmica 
o poder maior, é o poder do povo, ninguém chega a lugar nenhum no campo político se não tem o 
respaldo do povo. E eu acompanhava Vereador De Carli com toda a atenção no discurso ontem em 
duas esferas, estadual e federal. Sentia na experiência que se tem convivendo com a dificuldade, 
com os problemas, que o anseio da comunidade realmente tem que ter a responsabilidade que vem 
de lá, ou seja, de cima pra baixo, principalmente a nível federal, um tanto vazio na verdade, isso foi 
criticado inclusive por um dos líderes da oposição em Brasília que o Presidente Lula teve um discurso 
bastante fraco, bastante sem argumentos, mas eu acredito que sem sombra de dúvida a partir de 
março as coisas tomarão os seus lugares, claro que não poderá ser uma varinha mágica resolver o 
problema de todo mundo, isso sem sombra de dúvida. E o que chamou atenção também a 
Governadora Yeda Crusius, só que eu achei lá no meu modo de entender ela um tanto radical, e o 
radicalismo eu acho que hoje no setor público não pode imperar. O radicalismo hoje você pode ter na 
sua empresa, na sua vida particular, na sua vida de administrador de casa, ou seja, a sua família,mas 
o setor público não pode haver...já houve racha no seu próprio vice, ela assumiu publicamente que o 
próprio PFL o seu aliado, passou a ser seu adversário, isso pra uma administração é horrível, isso pra 
um administração quem sofre é o povo, e o povo muitas vezes paga o que não deve, e eu desejo 
pleno sucesso, vamos ter vários encontros, tenho certeza que um dos grandes problemas hoje 
Vereador Vilson Paese, eu que farei parte agora em 2007 da Comissão de Saúde, e não vejo com 
bons olhos o nome do Secretário Osmar Terra. Tenho certeza que haverá muitos entraves,muitos 
debates,mas também tenho certeza muitos e muitos problemas virão, isso sem sombra de dúvida me 
deixa até certo ponto com receio. Com referência ao nosso representante de Carazinho, que não 
posso ser de uma forma diferente desejando pleno sucesso ao Márcio Biolchi, e esperando é claro 
que o acontecido em Brasília saia à contento, e tenho certeza absoluta será absolvido. Tomara à 
Deus. Só pra finalizar Vereador Paese, meu Presidente, deixar claro e evidenciado que eu acho que 
a burrice e a teimosia não podem tomar conta quando você é detentor de um cargo público, você tem 
que ser um pouco afável, um pouco amável, um pouco olhar diferente para que não se torne mais 
uma vez cometer erros e esses erros às vezes são cruciais para o povo pagar. Fiquei muito triste hoje 
quando olhava inclusive no próprio jornal,tem, não tem representante aqui do Diário da Manhã né, 
quando diziam até com palavras até um certo ponto pesadas, elogiando um lado e criticando outro, e 
que lamentavelmente não tem ninguém aqui pra vivenciar e acompanhar inúmeros trabalhos que nós 
mesmo na Comissão Representativa foi apresentado, e que na verdade amanhã talvez somos alvos 
de críticas porque a reunião passou para às 18h até pediria ao Presidente para levar essa mensagem 
ao próprio jornal para que fosse divulgado, não com medo, não com receio, mas diz o seguinte, que 
isso como disse o Vereador Adroaldo De Carli, isso vai agilizar mais e principalmente abrir espaço 
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para que a população possa participar e habituar também a conferir de perto o trabalho dos seus 
Vereadores, seria isso Sr. Presidente,demais Vereadores, obrigado; Presidente Vereador Vilson 
Paese; Continua em discussão as moções,com a palavra Vereador Felipe Sálvia da bancada do 
PDT; Vereador Felipe Sálvia; Sr. Presidente, Senhores Vereadores, pessoas que acompanham a 
reunião na casa do povo na noite de hoje, em especial Gilmar Machado repórter da Rádio Gazeta, 
professor, nosso professor de História, servidores. Na noite do dia 30 faleceu Letícia Fahrion, Letícia 
Fahrion filha de um ex-Vereador dessa casa, Olimiro Fahrion, nessa noite estava eu e Gilnei Jarré lá 
no velório, e eu fiquei impressionado como esse câncer tem matado, câncer na cabeça da menina, 
parecia um anjinho no caixão, me emocionei muito,fiquei a noite inteira emocionado porque a ordem 
das coisas não é o pai enterrar o filho, e sim ao contrário, então, e a luta que essa família passou, a 
Susi e o Fahrion, que três meses desde setembro, lutando no hospital lá em Passo Fundo, e, mas 
não adiantou, faleceu e com muita tristeza a sociedade Carazinhense, o povo Carazinhense sentiu 
muito, porque Fahrion e a Susi são pessoas de nossa comunidade são pessoas queridas, somente 
para que fique registrado Sr. Presidente, meu registro nessa moção ao ex-Vereador dessa casa. 
Também gostaria de registrar, estava conversando com o Gilnei Jarré no início da noite sobre o veto 
do hospital, e eu dizia para o Vereador e para as pessoas que estavam e dizia o seguinte, eu vou 
entrar com uma indicação na noite de hoje,quem quiser subscrever que subscreva, eu entendo que o 
hospital necessita de ajuda, o hospital precisa de ajuda e precisa mesmo, porque eu que converso 
com o pessoal lá e existe uma vontade da direção e fechar a triagem, que a triagem que é onde tem 
ambulatório e me preocupa, me preocupa como Vereador porque a gente representa o povo, a gente 
aqui briga pelo povo, e quando a vontade do povo, na assinatura de dez Vereadores, assinaram a 
favor do hospital com R$400.000,00 e passou por unanimidade, houve o veto do Prefeito, voltando o 
veto para cá, foi derrubado o veto por 07 votos a  03, de novo a vontade do povo por 07 votos a 03, e 
nós quando se elegemos nós somos o povo, o povo vota no Paese, no Felipe, no Paulo Silva, no 
Adroaldo, no Jarré, e vota pra representar o povo essa casa, a Câmara é a vontade do povo, é lógico 
Paese, que o Prefeito pode entrar com uma ADIN na Justiça, não sei se leva, não sei, a Justiça lá na 
Justiça não sei, agora seria bom Senhores Vereadores que o Prefeito não entrasse, esse é o meu 
pedido, o hospital precisa de dinheiro, nós estamos aqui pra ajudar o Prefeito, a mexer com verba de 
outras rubricas Vereador Adroaldo De Carli,pra ajudar, Obra, nós queremos ajudar ao Prefeito 
governar, estamos aqui pra isso, eu quando Presidente, como membro da Comissão de Justiça 
Vereador Adroaldo, nós vamos ajudar,nós queremos ajudar, nós queremos começar um ano legal,um 
ano bom, bacana, bom trâmite Paese, e tu já ta marcando reunião com o Prefeito, coisa que eu não 
tive oportunidade de marcar, mas tomara à Deus que te ilumine né, e tu consiga fazer um bom 
entrosamento, entre Executivo e Legislativo pra poder o povo ganhar, não que o povo não tenha 
ganhado quando eu fui Presidente, eu procurei fazer um trabalho sério, de alavancar os processos 
aqui, votar rápido e tive ajuda aqui da Justiça e Finanças que me ajudaram muito e todos Vereadores, 
mas fica o meu pedido registrado, para que o Prefeito não entre na Justiça com essa ADIN para que 
o hospital seja ajudado, que foi uma vontade dos Vereadores, fique bem claro, foi uma vontade dos 
Vereadores, primeiramente por 10 votos a favor, depois 07 votos a derrubada do veto. Então essa 
casa votou a favor do povo. Também somente pra deixar registrado, aproveitando o espaço de 
discussões, não só de moções aqui, eu gostaria de discutir duas indicações. Eu to um pouco 
magoado com as Obras lá, vocês não me viram criticar as Obras durante o ano inteiro, mas eu tentei 
com serviço ai na Charrua, no pontilhão na Charrua com abertura mais da sanga com as pedras, mas 
ficou um serviço matado gente, ficou um serviço matado, precisa de mais uma pinguela pra cima lá, e 
não foi colocado,eu a pedi umas duas, três vezes, e as crianças estão passando por dento da 
sanga,porque, criança é criança, a pinguela ficou muito embaixo aqui e arrumaram depois de muito 
esforço eu disse que eu ia fazer a pinguela, aí eles foram lá e arrumaram a pinguela,mas ficou, falta 
toda pinguela pra cima, e as crianças tem que passar no meio pisando na merda, ali, porque aí corre, 
não adianta nada,a gente tem que falar né, nós estamos aqui pra falar o que é errado, também no 
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mesmo sentido...na Floresta tem uma sanga ali, tem uma sanga e o pessoal vivia reclamando, 
reclamando e foram lá limpar, foram lá limpar a sanga, limparam a sanga e deixaram todo entulho e a 
sujeira e aquilo cheira mal, e o pessoal disse, mas limparam, mas deixaram esse monte de sujeira 
aqui, não levaram embora essa sujeira, tinha que ter levado embora, então são duas indicações que 
vão direto pra Obras, tomara que o Secretário leia, porque tão deixando a desejar e eu, a gente vai 
ter que começar a falar, porque o Vereador, a arma do Vereador eu sempre disse, é isso aqui,quando 
o povo nos vota, o Vereador, ele está o Vereador falar, abrir a boca e falar, e eu a vida inteira eu falei 
e gosto de falar né, não é uma crítica ao Passarinho, Secretário de Obras, talvez ele não tenha 
cuidado os funcionários, mas tem que cuidar, ta lá pra isso, é Secretário, e tomara à Deus Paese, que 
Deus te ilumine e faça uma boa Presidência, uma boa administração, eu sei que tu vai fazer, eu já 
disse pra ti, que tu é uma pessoa dinâmica, né, eu espero que tu, a tua assessoria, pessoal te ajude e 
pode contar com esse Vereador, teu amigo né, sempre que precisar, porque eu gosto de você, gosto 
do teu modo de atuar como Vereador, pode contar comigo como todos Vereadores podem contar 
comigo também, que nós estamos aqui pra isso, pra se ajudar. Muito obrigado; Presidente Vereador 
Vilson Paese; Continua em discussão as moções, eu solicito para que eu possa usar da palavra para 
que o 1° Vice Felipe Sálvia assuma a Presidência da Mesa; 1° Vice-Presidente Vereador Felipe 
Sálvia; Com a palavra Vereador Paese, da bancada do PDT; Vereador Vilson Paese; Sr. 
Presidente, Senhores Vereadores, amigo Portilho que assiste essa sessão, meu amigo Gilmar da 
Rádio Gazeta, Jurídico dessa casa, meu xará Vilson Moreira, Diretor meu amigo,professor que está 
assistindo, aos demais colegas que estão assistindo essa sessão. Até já quero aproveitar a 
oportunidade, não sei se o Diretor já convidou, convocou para amanhã às 09h30 pra nós fazermos 
uma reunião com todos servidores da casa aqui nesse plenário. Sr. Presidente, Senhores 
Vereadores, realmente falando na moção que foi feito, do requerimento de pesar do nosso ex-colega 
da filha dele, esse anjo no céu. Á vida, a nossa vida ela é marcada por fatos e por momentos, nós 
estamos aqui nessa passagem nesse mundo, não é só pra ter felicidade, até porque os momentos de 
felicidades eles são poucos perante os momentos de dificuldades e de tristeza,nós sempre achamos 
que as coisas acontecem na família dos outros, mas quando bate à nossa casa, a gente vê o 
sofrimento, mas os desígnios de Deus é assim, certamente Deus queria que a Letícia estivesse lá no 
céu, lá protegendo a família e outras pessoas, assim aconteceu também comigo de outra forma 
trágica, pior ainda quando perdi o meu menino e você consegue atenuar o sofrimento, mas nunca o 
esquecimento, a saudade aumenta. Sr. Presidente, Senhores Vereadores, falando sobre a posse dos 
Governadores, Deputados, Senadores, foi um terço dos Senadores do nosso Congresso, de 84 
Senadores, 84 ou 81? 84 Senadores. E nós também aqui anunciando o novo ano, espero e tenho a 
certeza que eu terei a compreensão dos meus pares, dos 09 Vereadores seja da bancada que for, 
bancada que compõe o PTB, o PDT, do PSDB e do PMDB, queremos fazer um trabalho de forças, de 
união, para que nós realmente possamos trazer o melhor para Carazinho. Carazinho com muita 
dificuldade financeira, com muitos problemas que nós vivenciamos aqui na nossa cidade, passa ano, 
sai ano e o orçamento diminui e os problemas aumentam,eu dizia que tudo que nós fizemos para a 
saúde é apenas uma aspirina,é um atenuante, e nós tiramos da Secretaria de Obras, secretaria que 
precisa de muito dinheiro,porque nós até falávamos numa oportunidade nós tínhamos que repassar 
mais R$1.000.000.00 pra Secretaria de Obras, pra se modernizar, pra ter um parque de maquinas e 
tal, mas nós tinha que fazer a opção. E ao longo desse ano essa casa vai tentar de forma a mais 
transparente economizar, economizar, economizar e economizar bastante, pra que nós também 
possamos ajudar a administração e o Executivo. Vamos trabalhar nesse sentido, que Deus nos 
ilumine, que Deus ilumine a Governadora Yeda, ao Presidente Lula, a todos nós,mas eu quero fazer 
o registro aqui, eu acredito que a Governadora para que ela possa explicar e dizer que o que ela não 
puder fazer daqui pra frente ela solicitou o aumento da carga tributária no momento que não se pode 
aumentar mais nada, porque o povo não pode mais continuar pagando, eu acho que nós temos é que 
reduzir, qual é o Estado, município, o país que vai crescer se não for através do crescimento em 
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todos os sentidos? Quando você aumenta a carga tributária você diminui a possibilidade de haver 
crescimento,não havendo crescimento vai diminuir a arrecadação, diminuindo a arrecadação ficará 
pior para todos nós, os servidores já estão aí há 12 anos sem aumento, e vem mais o governo da 
Governadora Yeda, nós estamos sabendo disso, agora, não queremos mais perder empresas, 
indústrias, saindo do Rio Grande do Sul para outros Estados. Então eu espero que o Rio Grande do 
Sul tenha sorte na pessoa da Yeda, de todos os partidos, porque inclusive Felipe Sálvia, do partido 
do PDT, inclusive nosso partido está fazendo parte deste governo. Então nós temos que torcer pra 
que tudo ocorra da melhor forma e que o Estado passe a crescer,coisa que há muito tempo não vem 
acontecendo. E quero mais uma vez, iniciando esse ano, desejar a todos um feliz ano novo, com 
muita saúde, com muita paz, e solicitar aos meus colegas e trabalho, os colegas que são 
permanentes, concursados, os colegas que são que trabalham nas bancadas, que são indicados 
pelos Vereadores, a Salete da cozinha, a minha amiga que também faz parte também do serviço de 
retaguarda, solicitar a colaboração de vocês, e vocês poderão contar com a Presidência da casa, 
com esse Vereador sempre para que nós aqui não tenha ninguém acima e ninguém à baixo,mas que 
haja um respeito e uma integração,e eu vou também implantar na casa, falei com o Diretor  de 
Expediente, e com o Moreira também, para colocar um dia por semana duas horas “fala colega”, 
estarei na Presidência para receber todos os colegas que desejam falar alguma coisa com o 
Presidente, dar opinião, ou fazer alguma queixa, ou algum registro,nós estaremos pronto pra atender, 
também queremos que o telefone 0800 passe novamente a funcionar, na sua amplitude, já 
funcionava no Felipe, já funcionava em outros Vereadores, queremos dar continuidade, nós 
queremos aqui dar continuidade àquilo que o Presidente Felipe fez e se for possível dar a 
continuidade e se for possível melhor também, porque hoje nós temos condições porque nós 
sabemos o período que o Felipe foi Presidente que passou a metade do tempo na turbulência e com 
um lugar bastante acanhado, e hoje nós temos um lugar amplo, a parte física ta maravilhosa, eu 
espero que a qualidade nossa dos Vereadores e dos colegas também reflita e demonstre isso para o 
povo de Carazinho, muito obrigado e feliz ano novo para todos; 1° Vice-Presidente Vereador Felipe 
Sálvia; Devolvo os trabalhos para o Presidente Vilson Paese; Presidente Vereador Vilson Paese; 
Reassumo os trabalhos da Mesa,  e coloco em votação as moções,coloco em apreciação então as 
moções, não havendo mais Vereador que queira discutir, colocamos em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Nada 
mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião, e convoco os 
Senhores Vereadores para a próxima reunião ordinária da Comissão Representativa a ser realizada 
08/01/07 às 18h. 
 
 
 
 
 
 

Vereador Vilson Paese    Vereador Paulo Silva 
Presidente      Secretário 

     
 


