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Ata da Reunião Ordinária do dia 30 de julho de 2007.....Ata 33 
 

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 30/07/2007. Convido 
o Vereador Antonio Azir para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e convido a todos para que 
permaneçamos em pé. Convido o Vereador Adroaldo De Carli para que faça o trabalho de secretário 
da mesa. Coloco em apreciação a ata da reunião ordinária realizada no dia 23/07/2007, 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 Adroaldo 
De Carli para fazer a leitura do expediente da noite de hoje; Secretário Vereador Adroaldo De Carli 
; expediente da reunião ordinária do dia 30/07/2007: Of. 126/07 do executivo municipal, encaminha 
resposta do OP 101/2007, resposta do pedido de informação. Of. 128/07 do executivo municipal, 
encaminha o projeto de lei n° 086/07, o qual autoriza desafetação de área, para apreciação sob 
regime de urgência. Of. 129/07 do executivo municipal, encaminha o projeto de lei n° 087/07, o qual 
autoriza a FUNDETEC contrastar servidores, para apreciação sob regime de urgência. Projeto de lei 
de autoria do vereador Jaime Fragoso, que dispõe sobre a inclusão de conteúdo programático 
relativo a prevenção à gravidez precoce no currículo das escolas da rede municipal de ensino. Of. 
147/07 do 38° BPM, em resposta ao OD 714/07, solicitação  do Vereador Adroaldo de Carli. Of. 
014/07 do Tribunal de contas, informando a realização de treinamento sobre o SISCOP. Convite da 
INTERATIVA, para o seminário prerrogativas e incompatibilidade do agente publico a realizar-se de 
08 a 11 de agosto. Convite da UVERGS para a realização do IV seminário de estudos jurídicos a 
realizar-se de 01 a 03 de agosto. Convite do Clube Caixeiral, para a realização de jantar fandango a 
realizar-se dia 04 de agosto. Convite do IGAM para a realização do curso a nova legislação do 
simples nacional. Convite do GDAM, para eventos a realizarem-se no mês de agosto. Jornal 
informativo da FAMURS. Comunicado do Sr. João Carlos T. da Silva, em agradecimento a melhorias 
feitas. Convite do executivo para reunião sobre o processo de elaboração do projeto museológico do 
Museu Regional Olívio Otto a realizar-se dia 03 de agosto. Convite da CNM,  para o III congresso 
latino americano de cidades e governos locais. Convite da Idéia Instituto, para a realização de evento 
a realizar-se de 01 a 04 de agosto. Convite do Interesse publico para treinamento de procedimento 
para obtenção de recursos aos municípios a realizar-se dia 16 e 17 de agosto. Convite do Instituto 
cultural Ítalo Brasileiro para o jantar típico italiano a realizar-se dia 04 de agosto. Convite do 
Centrolegis para a realização de cursos no mês de Agosto. Comunicado da PULZ bandeiras, 
informando a promoção para a semana da pátria. Pedido do Senhor Adari F. Ecker, solicitando apoio 
para a publicação do livro A trilha dos pioneiros. Diversos Comunicados do Ministério da Educação, 
informando a liberação de Recursos Financeiros do Fundo Nacional. Diversos Comunicados do 
Ministério da Saúde, informando a liberação de Recursos Financeiros do Fundo Nacional; seriam 
esses os itens do expediente da presente reunião, senhor presidente; Presidente Vereador Vilson 
Paese;  solicito ao Secretário Vereador Adroaldo De Carli para fazer a leitura na integra do oficio 
encaminhado ao Diretor da Empresa Glória, Deolindo Capitâneo, para ele comparecer hoje, no 
grande expediente dessa casa; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; OD/ 733/2007. Carazinho, 
20 de julho de 2007. Ao senhor Deolindo Capitaneio. Diretor da Empresa Glória. Carazinho – RS. 
Senhor diretor. Através do presente oficio, atendendo reivindicação dos vereadores desta casa, de 
estudantes e de várias pessoas da comunidade que utilizam os serviços da Empresa Glória, 
convidamos a vossa senhoria para que, no dia 30 de julho, compareça a sessão ordinária da Câmara 
Municipal, fazendo uso da tribuna para debatermos assuntos referentes ao transporte coletivo em 
nosso município. Contando com vossa costumeira colaboração e sem mais para o momento, 
colhemos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. 
Atenciosamente. Vereador Vilson Paese. Presidente do legislativo municipal. Presidente Vereador 
Vilson Paese; até para que a casa tome conhecimento, no oficio que nós encaminhamos para o 



 2 

diretor da empresa glória, ele nos ligou quinta-feira dizendo da impossibilidade de vir a essa casa, e o 
motivo colocado pelo Deolindo foi único, que a empresa está sob judice, o processo licitatório, e ele 
não viria a essa casa porque qualquer colocação que ele fizesse poderia se tornar problema para a 
empresa, ele pede desculpa aos vereadores, pedi a ele na oportunidade que mandasse o jurídico da 
empresa, ele disse que os advogados dele não são de Carazinho, e sim da capital, por esse motivo 
ele não vem a essa casa, e vamos ver até o final da reunião se os vereadores aceitarem, acharem 
por bem, nós irmos até a empresa, porque são várias reivindicações à empresa glória que já foram 
feitas por essa casa, vários pedidos, e ele, enquanto estiver sob judice, não faz questão de vir a essa 
casa, mas depois iremos conversar até o final da reunião, convido de imediato o secretário para fazer 
a leitura das indicações dos vereadores na noite de hoje; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; 
indicações: 1572/866/07, seja enviado oficio solicitando ao executivo Municipal que determine a 
secretaria de obras à realização das seguintes obras: Cascalhamento com ensaibramento e 
compactação do trecho até a ponte que faz divisa com o município de Coqueiros de Sul, devido ao 
péssimo estado desta estrada; Recapeamento asfáltico e conclusão do asfalto na Rua Pedro 
Belarmino Junges, Bairro Dileta, pois esta encontra-se praticamente intransitável; Pavimentação 
asfáltica, com a máxima urgência, na Rua Bento Gonçalves, por se tratar de um local com grande 
fluxo de veículos, devido à localização do Fórum, Ministério Público e Justiça do Trabalho; Conclusão 
do calçamento na Rua Saldanha Marinho, Bairro Braganholo, onde falta apenas uma quadra para a 
realização do mesmo; Pavimentação asfáltica na Rua Marcílio Dias, por se tratar de importante via de 
acesso ao Bairro Santo Antônio e principalmente aos cemitérios; Pavimentação asfáltica na Rua 
Humberto Lampert, Vila Rica, por se tratar de corredor de ônibus e estar em condições precárias de 
trafegabilidade;  Conserto do calçamento na Rua Ivalino Brum, Vila Rica, devido a grande quantidade 
de buracos nesta via; Calçamento da Rua John Kennedy, Vila Rica, pois a mesma já não possui mais 
o calçamento e nem o asfalto que havia sido feito em cima; Conserto do calçamento na Rua Lourival 
Vargas, Vila Rica; Conserto do calçamento na Rua Frederico Ozanam, pois a mesma está em 
péssimas condições; Conclusão do calçamento na Rua Giuseppe Garibaldi, Vila Rica, com urgência; 
Recapeamento asfáltico na Rua Fernando Ferrari, Conceição, devido a grande quantidade de 
buracos na via; Canalização das águas servidas, instalação de boca-de-lobo e calçamento na Rua 
Vieira de Castro, esquina com a Rua José de Alencar, Bairro Laranjal; Vereador Vilson Paese; 
1573/867/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de limpeza, melhorias no 
escoamento das águas das chuvas, patrolamento e cascalhamento em toda a extensão da Rua 
Armando Farina, Bairro Alvorada. Solicitação dos moradores e motoristas, Vereador Adroaldo De 
Carli; 1574/868/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de limpeza, melhorias no 
escoamento das águas das chuvas, patrolamento e cascalhamento em toda a extensão da Rua 
Armando Farina, Bairro Alvorada. Solicitação dos moradores e motoristas, Vereador Adroaldo De 
Carli; 1575/869/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalho de limpeza das pedras - 
britas deixadas no asfalto e operação tapa buracos no asfalto da Avenida Flores da Cunha, frente ao 
nº 1939, Bairro Centro. Solicitação de motoristas, Vereador Adroaldo De Carli; 1576/870/07, Solicita 
para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de limpeza, melhorias no escoamento das águas 
das chuvas, patrolamento e cascalhamento em toda a extensão da Harry José Bucholz, Bairro 
Cantares. Solicitação dos moradores, empresários e motoristas, Vereador Adroaldo De Carli; 
1577/871/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de limpeza, melhorias no 
escoamento das águas das chuvas e operação tapa buracos em toda a extensão da Rua São Vicente 
de Paulo, Bairro Alvorada. Solicitação dos moradores e motoristas, Vereador Adroaldo De Carli; 
1578/872/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de melhorias no escoamento 
das águas das chuvas, patrolamento e cascalhamento em toda a extensão da Rua José Luiz Grandó 
esquina com a Rua Marny Kuhn, Bairro Cantares. Solicitação dos moradores e motoristas, Vereador 
Adroaldo De Carli; 1579/873/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize com urgência 
melhorias no acesso ao Bairro Cantares – na sua entrada. Cascalho – pedras muito grandes estão 
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danificando os veículos.   Solicitação dos moradores, empresários e motoristas, Vereador Adroaldo 
De Carli; 1580/874/07, Solicita novamente para que a Secretaria de Obras e o Departamento de 
Trânsito realizem com urgência a construção de lombadas, colocação de tachões ou semáforo no 
cruzamento das ruas Alexandre da Motta com a Rua Ernesto Alves, Bairro Centro. Para evitar 
colisões de veículos como as do acidente do dia 27/07/07. Seguem fotos em anexo.  Solicitação dos 
motoristas e pedestres, Vereador Adroaldo De Carli; 1581/875/07, solicitando a secretaria de obras a 
realização de operação tapa-buracos na rua Alberto Graeff, Vereador Jaime Fragoso; 1582/876/07, 
solicitando a secretaria de obras a realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da rua 
Antonio Severo de Almeida, Vereador Jaime Fragoso; 1583/877/07, solicitando a secretaria de obras 
a realização de operação tapa buracos na rua Henrique Teodoro Schutz, Vereador Jaime Fragoso; 
1584/878/07, solicitando a secretaria de obras a realização de patrolamento, cascalhamento e 
compactação da rua Leão XIII, Vereador Jaime Fragoso; 1585/879/07, solicitando a secretaria de 
obras a realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da rua Riachuelo, Vereador 
Jaime Fragoso; 1586/880/07, solicitando a secretaria de obras a realização de operação tapa buracos 
na rua Guaranis, trecho entre as ruas Tamoios e Fernando Ferrari, Vereador Jaime Fragoso; 
1587/881/07, solicitando que determine ao setor competente a canalização da rede de esgoto da rua 
Vicente Henrique Thormann, Vereador Paulo Silva; 1588/882/07, solicitando que determine ao setor 
competente para que fiscalize se os painéis de propaganda instalados na cidade atendem as normas 
de segurança, Vereador Antonio Azir; 1589/883/07, solicitando que determine ao setor competente 
para que realize uma operação tapa buracos no asfalto da Avenida Flores da Cunha, rua Padre 
Gusmão, Rua Salgado Filho e Rua São Sebastião, Vereador Antonio Azir; 1590/884/07, solicitando 
que determine ao setor competente a notificação do proprietário do imóvel localizado na rua 
Alexandre da Motta esquina Avenida Flores da Cunha para que o mesmo retire o tapume existente no 
local, Vereador Antonio Azir; 1591/885/07, 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 providencias no sentido de melhorar o trânsito em nosso município, 
através especialmente de trabalhos de conscientização dos motoristas. Acreditamos que de nada 
adianta aplicarmos multas se não conscientizarmos os motoristas dos riscos que correm ao não 
respeitarem placas, sinais de trânsito e especialmente os limites de velocidade, pois além de estarem 
infringindo leis, correndo riscos de acidentes ainda colocam a vida de outras pessoas em risco. O 
desrespeito à sinalização vem ficando cada vez mais acentuado também por parte dos pedestres que 
muitas vezes não respeitam a sinalização, na faixa de segurança, por exemplo, a grande maioria 
acredita que ela não garante a segurança do pedestre. Tudo bem, pode até ser, mas como exigir que 
o motorista respeite os pedestres, se eles mesmos alimentam e incentivam o desrespeito a 
sinalização. Há também o caso dos motociclistas, que realizam manobras arriscadas, ultrapassando 
pela direita e em lugares praticamente inacessíveis. A mudança de cultura em relação ao desrespeito 
a “faixa de segurança” e outros sinais de trânsito, possivelmente levará tempo, mas certamente não 
acontecerá se não começarmos pela mudança da cultura, através da realização de “CAMPANHAS” 
de conscientização de motoristas, pedestres e motociclistas. E esta atitude deve partir do Poder 
Executivo, através do Departamento Municipal de Trânsito, afinal de contas quem deve zelar pelo 
bem estar e segurança de seus munícipes? Conscientizar para o trânsito é necessário, 
imprescindível, pois com isso, com pequenas atitudes neste sentido, melhoramos o trânsito de nossa 
cidade que não chega a ser caótico, mas é confuso em razão do desrespeito as regras estabelecidas 
pela sinalização. A conscientização também salva VIDAS, evitando acidentes, Vereador Felipe 
Sálvia; 1592/886/07, O vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na 
forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, REITERANDO pedido para que 
determine ao setor competente, a imediata realização de um mutirão de melhorias em todos os 
bairros do município, pois os moradores nos procuram diariamente para reclamar da falta de 
conservação de ruas, da falta de bueiros, bem como a falta de limpeza dos existentes que vem a 
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causar alagamento em dias de chuva, do desleixo com relação à limpeza e capina, pois o mato está 
tomando conta das ruas, dos passeios públicos, dando a todos um aspecto de abandono. A situação 
vem se agravando ao longo dos dias e não é de hoje que estamos alertando sobre isso, como é o 
caso do Residencial Cantares, onde já fizemos neste ano duas indicações solicitando melhorias e 
nada foi feito, pois conforme reportagem do Jornal Diário da Manhã da última terça-feira (em anexo), 
os moradores estão tentando tapar os buracos com a colocação de terras e entulhos, para melhorar 
as condições de trafegabilidade, evitando mais danos aos veículos que por ali trafegam. Não 
podemos deixar que o município fique entregue as moscas no que diz respeito à manutenção dos 
bairros, pois com isso a bola de neve vai ficando maior e com conseqüências absolutamente 
desastrosas, Vereador Felipe Sálvia; 1593/887/07, O vereador abaixo assinado solicita que após lida 
em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor competente, a realização URGENTE de melhorias tais como patrolamento, 
ensaibramento e compactação das estradas do interior das localidades de São Bento, Santa 
Terezinha e Molha Pelego,  que se encontram em precárias condições de trafegabilidade, Vereador 
Felipe Sálvia; 1594/888/07, O vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida 
na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, reiterando pedido para que 
determine ao setor competente, estudos no sentido de que seja efetuada uma capa asfáltica em toda 
extensão da Avenida Flores da Cunha, visto que esta é a principal via de nosso município, e possui 
um trânsito intenso de veículos, de pequeno, médio e grande porte. São incessantes as reclamações, 
em cada esquina o que mais se houve falar são os comentários a respeito da situação de 
precariedade tanto da Avenida Flores da Cunha, quanto de grande parte das ruas de nossa cidade. 
De nada adianta fazer remendos que nada mais são do que tapeações, geram gastos aos cofres 
públicos, sem falar na perda de tempo dos servidores em fazer algo que não vale a pena pela pouca 
durabilidade. A nossa Avenida Flores da Cunha, com certeza merece mais consideração, pois como 
já dissemos outras vezes, mais parece uma colcha de retalhos, são remendos aqui e ali, que 
dificultam o trânsito, tornam o mesmo lento e muitas vezes perigoso, pois os motoristas ao desviarem 
buracos e outras imperfeições acabam fazendo manobras arriscadas, colocando em risco a vida de 
pessoas inocentes que possam vir a ser atingidas em acidentes de trânsito bem como causando 
danos e consideráveis prejuízos aos proprietários de veículos, Vereador Felipe Sálvia; 1595/889/07, 
solicita ao Poder Executivo para que determine ao setor competente melhorias na rua Monte Alegre, 
Vereador Cláudio Santos; 1596/890/07, solicita a sec. de obras para que determine ao setor 
competente que realize roçada no terreno da Assoc. de moradores do bairro Floresta, Vereador 
Cláudio Santos; 1597/891/07, solicita ao Poder Executivo para que determine ao setor competente 
melhorias ao longo de todo calçamento da rua Rio Negro, Vereador Cláudio Santos; 1598/892/07, 
solicita ao Poder Executivo para que determine ao setor competente melhorias ao longo de todo o 
calçamento da rua Rufino Leal, Vereador Cláudio Santos; 1599/893/07, 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  
patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza no final da rua Plínio Brasil Milano, no bairro 
Loeff. Pois o referido local encontra-se com inúmeras valetas; para que determine a Secretaria de 
Obras que execute trabalhos de  patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza no final da 
rua Antônio José Barlette, no bairro Loeff.  A rua encontra-se em péssimas condições; para que 
determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de  patrolamento, cascalhamento, 
compactação e limpeza da rua Piauí, no bairro Oriental . A rua está com várias valetas que dificultam 
o trafego principalmente de motociclistas e pedestres; para que determine a Secretaria de Obras que 
execute trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica em frente à Escola Pedro Vargas. Pois a 
referida rua encontra-se com vários buracos; para que determine a Secretaria de Obras que execute 
trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua Pernambuco, no bairro 
Oriental. Pois a referida rua encontra-se em péssimo estado; para que determine a Secretaria de 
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Obras que execute trabalhos de  patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua José 
Domingos Piva, no bairro Planalto. A rua encontra-se com inúmeras valetas; para que determine a 
Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos no calçamento da rua Rufino de Souza Leal, 
no bairro Sommer. Pois a referida rua encontra-se com inúmeros buracos e desníveis; para que 
determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de limpeza da rua Duque de Caxias, no bairro 
São Pedro. Esta é uma reivindicação dos moradores da rua para que determine a Secretaria de 
Obras que execute trabalhos de  reparos em todas as ruas do Bairro Dileta. Pois as ruas deste bairro 
encontram-se intrafegáveis pela falta de conservação e os moradores estão revoltados com a 
situação das mesmas, Vereador Luiz Leite; 1600/894/07, para que a secretaria de obras realize com 
urgência a operação tapa buracos na rua silva Jardim entre as ruas Ceara e Osvaldo cruz, Vereador 
Josélio Guerra; 1601/895/07, Para que a Secretaria de Obras realize, com urgência, a operação tapa 
buracos no asfalto da rua Siqueira campos entre as ruas Henrique Teodoro Schultz e a rua 15 de 
novembro  Bairro Vila Rica, Vereador Josélio Guerra; 1602/896/07, Para que a Secretaria de Obras 
realize, com urgência, a operação tapa buracos em todo o asfalto da rua Henrique Teodoro Schutz  
Bairro Vila Rica, Vereador Josélio Guerra; seriam essas, senhor presidente as indicações 
apresentadas pelos vereadores para a presente reunião; Presidente Vereador Vilson Paese; antes 
da leitura dos requerimentos, queremos registrar a presença do Néri, o Serginho, Jornal Diário da 
Manhã, o tio Pisca da rádio comunitária, Paulinho, presidente da UACC, também presidente da rádio 
comunitária, o Almiro Silveira, parabenizar pela formatura de seu filho, do Fabrício que se encontra 
presente aqui, do Vanderlei dos Santos, Claiton Pereira, Vanderlei Roque Alves, presidente do bairro 
Cantares, senhor Rubens da lancheria Nutre Lanches, agradecemos a presença de todos os 
senhores então, e solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos dos vereadores na noite 
de hoje; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; requerimentos apresentados pelos senhores 
vereadores: 1603/230/07, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de 
ouvido o Plenário, seja registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar, pela 
perda irreparável do grande Amigo e Diretor desta Casa DANIEL DE PAULA MANHÃES, ocorrido no 
último dia 25 de julho. O amigo Daniel tinha um vasto relacionamento na comunidade carazinhense, 
nascido aos quatro dias do mês de novembro do ao de 1939, natural da cidade de Campos, estado 
do Rio de Janeiro, desde que chegou em nosso município esteve diretamente ligado a diversas 
atividades comunitárias, atuando principalmente na área do jornalismo, tendo trabalhado em 
diferentes meios de comunicação do município, inclusive foi agraciado com o prêmio de “Destaque 
Jornalístico” concedido por esta Casa no ano de 1988, quando fazia a cobertura dos trabalhos 
durante as sessões da Câmara, representando o Jornal Diário da Manhã. Foi também Assessor de 
Imprensa da Prefeitura Municipal e desta Casa em outra oportunidade. Ao longo de sua existência foi 
um homem com muitas qualidades, trabalhador, honesto, de conduta exemplar, sempre defendeu 
com dignidade a liberdade de expressão, expunha suas idéias e opiniões com muita clareza e 
determinação. Acima de tudo foi um grande companheiro e amigo, alguém de quem sempre 
lembrarei com muita admiração, pois mesmo enfrentando dificuldades, inclusive impostas pela sua 
debilidade em razão da doença, manteve-se sempre leal, trabalhou incansavelmente até o último 
minuto em que desempenhou suas funções como diretor desta Casa. Esteja onde estiver, que o 
amigo DANIEL MANHÃES, possa ter a certeza de que sempre será lembrado como um grande 
exemplo de dedicação, especialmente no que diz respeito às causas sociais, pois estando sempre 
envolvido no meio político, sendo situação ou oposição ficava do lado de quem realmente precisava 
de apoio, de ajuda, de incentivo. O Daniel, transmitia a todos muita alegria, acredito que todos que o 
conheceram puderam compartilhar de agradáveis momentos ao seu lado Receba então, por parte do 
Poder Legislativo o reconhecimento em homenagem póstuma à sua memória. A todos os familiares e 
amigos do inesquecível Daniel de Paula Manhães, nossos sinceros sentimentos pelo infausto 
ocorrido. “Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, 
viverá; e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá.” Jô 11, 25-26, Vereador Felipe Sálvia; 
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1604/231/07, O Vereador abaixo assinado solicita que após lido em plenário, e deferida na forma 
regimental, seja enviado ofício novamente ao Sr. Romeu Giacomeli - Presidente da Eletrocar, para 
que solicitando ao departamento técnico da empresa para realizar uma visita na Rua Ângelo M. 
Gobbi frente ao n° 32, para que sejam tomadas as devidas providências sobre a troca da lâmpada 
queimada e também na Rua Otto Albino Guerardht, frente ao n° 371 solucionar problema de curto 
circuito (acende e apaga da lâmpada do poste) que ainda não foi solucionado após troca do reator da 
luminária. Ambas ruas localizadas no Bairro Sommer. Solicitação de moradores. Após verificação, 
com estas providências, solucionará definitivamente este problema da escuridão das ruas, zelando 
pela segurança dos motoristas e moradores desta localidade, Vereador Adroaldo De Carli; 
1605/232/07, enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sr. 
Darcy G. Haeffner, pelo seu falecimento ocorrido no dia 28/07 em nossa cidade, Vereador Jaime 
Fragoso; 1606/233/07, seja enviado oficio à direção da empresa Glória de transportes coletivos 
urbanos no sentido de que a mesma atenda as reivindicações dos moradores do bairro Floresta e 
demais que usam o mesmo itinerário, Vereador Cláudio Santos; 1607/234/07, enviado oficio ao 
liquidante da COHAB em Porto Alegre Sr. Jorge Alberto Xavier Hies no sentido de que o mesmo se 
manifeste nos informando a atual situação em que se encontra os imóveis tidos como mercados, no 
bairro Ouro Preto e no Bairro Sommer, Vereador Cláudio Santos;  seriam esses os requerimentos 
apresentados para essa reunião senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese;  queremos 
também registrar a presença do professor Savoff, também do nosso amigo Índio, seja bem vindo a 
nossa casa, pergunto à bancada do PDT, antes de perguntar as bancadas, vamos solicitar ao 
secretário que faça a leitura das moções dos vereadores; Secretário Vereador Adroaldo De Carli;  
moções:1608/319/07, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja 
enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho, ao Sr. JOÃO PAULO 
COMERLATO, por ocasião de sua posse como novo Gerente da Agência do Banco do Brasil de 
nossa cidade. Com certeza merece destaque o belo trabalho desenvolvido pelo até então Gerente 
Administrativo Sr. Ernesto de Ivanoff, que foi transferido para Marau, pois ao longo dos três anos em 
que foi Gerente da agência em Carazinho, sempre proporcionou aos clientes e a toda comunidade 
serviços da mais alta  qualidade. Desejamos ao Sr. João Paulo Comerlato, que no decorrer de sua 
gestão como gerente da agência do Banco do Brasil, possas continuar desenvolvendo o belo trabalho 
que vem sendo realizado por toda a equipe, proporcionando a todos a já tradicional confiança, 
competência e credibilidade, Vereador Felipe Sálvia; 1609/320/07, O Vereador abaixo assinado 
solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo 
de Carazinho, ao Sindicado dos Motoristas de Carazinho, por ocasião da passagem do DIA DO 
MOTORISTA, ocorrida no dia 25 de julho do corrente. Esta data é extremamente importante pois 
presta-se homenagem a todas as pessoas que conduzem veículos, de forma profissional ou 
amadora. Enfrentando os perigos das estradas ou a insegurança das cidades, os motoristas são os 
responsáveis pela condução do progresso deste imenso país. Nosso desejo sincero é de que todos 
os motoristas sejam prudentes ao volante, respeitem as leis de trânsito e voltem para suas casas com 
alegria e a satisfação do dever cumprido, pois conduzir um veículo é sempre uma grande 
responsabilidade, em razão de que há inúmeros obstáculos a serem vencidos, especialmente no que 
se refere às condições físicas das estradas de nosso país, que em muitos casos proporcionam 
insegurança. Recebam todos, motoristas em geral e em especial os que transportam as riquezas da 
nossa terra, o reconhecimento do Poder Legislativo Municipal de Carazinho a quem diariamente vem 
contribuindo para um Brasil ainda maior, vencendo dificuldades e deixando exemplos de 
determinação, competência e trabalho digno, honesto. Vereador Felipe Sálvia; 1610/321/07, O 
Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de 
congratulações do Poder Legislativo de Carazinho, ao Sindicado Rural e ao Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Carazinho, por ocasião da passagem do DIA DO COLONO, ocorrido no dia 
25 de julho e pela passagem do DIA DO AGRICULTOR, ocorrido no dia 28 de julho do corrente. É 
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com alegria que nos congratulamos com nossos colonos, agricultores: mulheres, homens e jovens 
que dia após dia, enfrentam todas as diversidades e adversidades, cultivando suas terras, 
produzindo, gerando empregos e riquezas. São eles, que constroem, em silêncio, a grandeza deste 
nosso enorme país. Sem dúvida alguma, o Brasil deve grande parte de sua prosperidade ao produtor 
rural. Nada mais justo, nada mais correto, aproveitar esta oportunidade para reverenciar aqueles que 
se dedicam ao cultivo da terra, pois é do suor desses heróis anônimos que sai a energia que 
movimenta praticamente todos os demais segmentos da nossa economia. Graças ao nosso produtor 
rural, temos alimentos em nossas mesas. Por tudo isso, neste 25 e 28 de julho, Dia do Colono e Dia 
do Agricultor, respectivamente, nosso mais profundo reconhecimento e gratidão a esses brasileiros 
que fazem nascer no campo, na terra, o pão nosso de cada dia, o sustento da nossa vida, de nossas 
famílias, Vereador Felipe Sálvia; 1611/322/07, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de 
ouvido o Plenário, seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho, a 
Associação dos Aposentados e Pensionistas de Carazinho, por ocasião da passagem do DIA DA 
VOVÓ, ocorrido no dia 26 de julho do corrente. Celebrar o Dia da Vovó significa celebrar a 
experiência de vida, reconhecer o valor da sabedoria adquirida, não apenas nos livros, nem nas 
escolas, mas no convívio com as pessoas e com a própria natureza. Ao contrário do que se pode 
pensar, os avós fazem muito mais do que mimar os netos. Muitas vezes eles são o suporte afetivo e 
financeiro de pais e filhos, por isso, se diz que os avós são pais duas vezes. No dia das avós, é 
comum as mais lindas mensagens de amor e carinho, serem enviadas com flores, presentes, 
surpresas, para aquela que é o melhor privilégio extra que qualquer criança pode ter. Recebam o 
reconhecimento do Poder Legislativo Municipal de Carazinho, por tão importante papel que 
desempenham principalmente no exemplo que dão as nossas crianças, Vereador Felipe Sálvia; 
1612/323/07, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado 
ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho, a todos os Moto Grupos de nossa cidade 
e as empresas de tele entrega, por ocasião da passagem do DIA DO MOTOCICLISTA, ocorrido no 
dia 27 de julho do corrente. Deixamos nossa homenagem a todos aqueles que cultivam a paixão 
pelos veículos de duas rodas e dedicam seu tempo a estar em contato com eles, seja por lazer ou a 
trabalho. Com certeza, todos, em todas as modalidades, mesmo os que levam o motociclismo apenas 
como uma forma de lazer, tem em comum o mesmo sentimento. A sensação de liberdade de sentir o 
vento bater quando estão em suas motos. Gostam do contato com a natureza que esse veículo 
oferece, gostam de estar sujeitos às alterações do tempo. Esses amantes das duas rodas ficam sem 
carro, sem muitas coisas, mas jamais ficam sem motos. Cumprimentamos a todos aqueles que 
compartilham esse Estilo de Ser, que carregam no peito a mesma paixão, vencem barreiras e 
mostram que realmente não há limites quando praticamos aquilo de que gostamos. Parabéns a todos 
os motociclistas, de todas as modalidades, que sempre nos mostram que sua paixão tem razão de 
existir, Vereador Felipe Sálvia; 1613/324/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que depois de submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando 
a Joalheria e Ótica Renato Joalheiro que completou 30 anos no mês de Julho, a comemoração será 
realizada no dia 27 no Salão Social da Câmara de Diretores  Lojistas de Carazinho  e contara com a 
presença de varias autoridades e clientes, promovendo uma comemoração diferente e atrativa para 
os seus convidados, Vereador Josélio Guerra; 1614/325/07, Ao casal, Senhores TARSO MARTINI e 
esposa, CLADY FÁTIMA DE CAMPOS, bem como a Direção da UACC – UNIÃO DAS 
ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE CARAZINHO, pelo lançamento do Projeto “Sai o craque, entra 
o craquinho” no Bairro São Lucas, no último domingo, dia 29 de julho, Vereador Vilson Paese; 
1615/326/07, Ao Excelentíssimo Senhor ACÁCIO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Coqueiros de 
Sul, pelas obras realizadas nesta cidade, principalmente no que diz respeito às ótimas condições das 
ruas da cidade e das estradas de acesso ao município, Vereador Vilson Paese; 1616/327/07, A 
FUCCAR – FUNDAÇÃO CULTURAL DE CARAZINHO, na pessoa de sua Presidente, Senhora ALDA 
SCHIPPER, pela realização da Noite Cultural de Carazinho, na última sexta-feira, dia 27 de julho, 
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Vereador Vilson Paese; 1617/328/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a  Empresa Joalheria 
e Ótica Renato Joalheiro, na pessoa do Sr. Renato Süss, pelas comemorações dos 30 anos de 
atividades da sua empresa no município de Carazinho, que ocorreu no dia 27 de julho de 2007.  
Desejamos a direção e funcionários sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 1618/329/07, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Fundação Cultural de Carazinho - Fuccar , na pessoa 
da Senhora Presidente Alda Schipper, pela realização do 1º Encontro da Etnia Alemã de Carazinho 
no dia 25 de julho de 2007 na sede da Fuccar, data a qual foi escolhida por ter sido o dia em que os 
primeiros imigrantes alemães chegaram no Estado no município de São Leopoldo. Desejamos a 
direção e demais colaboradores sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 1619/330/07, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício parabenizando o  Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas 
de Carazinho e Região - Sindicar, na pessoa do Sr. Milton Schmitz, presidente da TW Transportes e 
do Sindicar, pelo evento realizado pelo SEST/SENAT na qualificação e treinamento profissional, 
transporte e cidadania em homenagem ao Dia do Motorista nos dias 22 a 29 de julho de 2007. 
Desejamos a direção e funcionários sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 1620/331/07, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício parabenizando  a Posse do Novo Gerente do Banco do Brasil – 
Agência de Carazinho, na pessoa do Sr. João Paulo Comerlato, realizada no dia 18 de julho de 2007. 
O município coloca-se a disposição da entidade para parcerias de projetos que visam o bem e o 
desenvolvimento da comunidade. Desejamos as boas vindas à direção e funcionários sucesso a 
todos, Vereador Adroaldo De Carli; 1621/332/07, enviado oficio ao Sest Senat de Carazinho pelas 
atividades de comemoração do dia do motorista, Vereador Jaime Fragoso; 1622/333/07, enviado 
oficio de repúdio as atitudes e palavras que sendo proferidas pelo Senhor Vice Governador do 
estado, Paulo Feijó. Vereador Cláudio Santos; 1623/334/07, enviado oficio parabenizando o casal 
Odilo e Adila Gomes pela comemoração das bodas de diamantes (60 anos de casados), neste dia 30 
de julho. Vereador Cláudio Santos; 1624/335/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que depois de submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando 
o Dr. Sólon Saute pela sua  participação nos jogos Pan-Americanos do dia 08 de julho ate o dia 22 de 
julho, com muito sucesso e trazendo conhecimento para nossa cidade e experiência em seu 
curriculum, Vereador Josélio Guerra; 1625/336/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que depois de submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando 
o Colégio La Salle  pela passagem do seu 70 anos de atividades em Carazinho que ocorreu no dia 7 
de março. Uma grande festa foi realizada no dia 30 de junho com muita emoção comemorou esta 
data. A equipe diretiva, juntamente com professores, funcionários, alunos, pais e convidados ex-
alunos festejaram e agradeceram a presença de todos, Vereador Josélio Guerra; 1626/337/07, A 
Senhora ANDRÉA IVANA DA SILVEIRA FELDMANN, filha do Senhor Almiro Argentino da Silveira, 
pela colação de grau como Bacharel em Direito pela UPF – Universidade de Passo Fundo, ocorrida 
no sábado, dia 28 de julho, Vereador Vilson Paese; 1627/338/07, Ao jovem RODRIGO DOS 
SANTOS, por sua formatura como Bacharel em Direito, pela UPF – Universidade de Passo Fundo, 
ocorrida no sábado, dia 28 de julho, Vereador Vilson Paese; seriam essas senhor presidente, as 
moções apresentadas pelos senhores vereadores para essa reunião; Presidente Vereador Vilson 
Paese; solicito e gostaria de ser informado pelas bancadas se suprimimos os intervalo regimental, 
bancada do PDT; bancada do PSDB; bancada do PTB; OK?  E bancada do PMDB? OK? Então eu 
gostaria, depois de nós lermos o requerimento de pesar pela perda irreparável do nosso colega, foi 
colega e funcionário público também da prefeitura, professor, jornalista, uma pessoa bem quista no 
nosso meio, eu gostaria de convidar a todos antes de nós fazermos a leitura e a apreciação da ordem 
do dia, que nós fizemos um minuto de silencio, para nós lembrarmos mais uma vez do Daniel como  
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nosso colega aqui dentro dessa casa, que muito serviu a comunidade e a nós vereadores, então eu 
solicito a todos que façamos um minuto de silencio em memória do nosso amigo Daniel, e que Deus 
receba a alma dele lá no céu; solicito ao secretário para a leitura do nº e autor dos requerimentos; 
Secretário Vereador Adroaldo De Carli; apreciaremos em bloco, senhor presidente? Presidente 
Vereador Vilson Paese; as bancadas de acordo? Para a votação dos requerimentos, todos em 
bloco? OK, então faremos a leitura do autor e numero e a votação em bloco; Secretário Vereador 
Adroaldo De Carli; requerimento de nº 2 Vereador Adroaldo De Carli; nº 4 Vereador Cláudio Santos; 
nº 5 Vereador Cláudio Santos; os demais requerimentos eram de pesar e já foram de oficio 
despachados; 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 as urgências 
dos requerimentos; está agora em discussão os requerimentos com as urgências já aprovadas, para 
discutir Vereador Cláudio Santos, bancada do PSDB; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, 
colegas vereadores, colegas da imprensa que participam dessa reunião, pessoas que já foram 
nominadas anteriormente, servidores da casa, infelizmente, senhor presidente, eu venho a essa 
tribuna para registrar esse requerimento, o qual nós esperávamos que viesse, não dar explicações, 
mas trazer alguns esclarecimentos à comunidade de Carazinho, o diretor da empresa Glória, 
Deolindo Capitânio, para que pudesse esclarecer através dessa casa, várias solicitações que foram 
feitas por moradores de vários bairros dessa cidade, no que diz respeito aos coletivos urbanos, nós 
esperávamos que viesse, dessa vez diz respeito aos bairros Floresta e Hípica, porque reclamam que 
a partir do sábado á tarde, domingos e feriados, não tem mais ônibus que façam essa ligação do 
bairro com o centro, as pessoas ficam praticamente, do transporte coletivo, alijadas de virem até o 
centro, então eu fui procurado pelo residente do bairro Floresta no final de semana, e até inclusive 
convidava para que ele viesse aí, mas tivemos a informação de que o representante da empresa 
glória não viria, nós esperamos, senhor presidente, uma outra oportunidade que ele possa vir, para 
que possa trazer aos vereadores, representantes da comunidade, o porque das dificuldades de não 
se ampliar alguma linha, de não se estender até outros horários, porque nós, através dos 
requerimentos, nós certamente estamos representando comunidades que nos abordam e que 
solicitam para que nós façamos isso, da mesma forma senhor presidente, na semana passada, até 
para não dizer que a empresa tem culpa nisso, ou naquilo, nós, inclusive com o apoio e aprovação 
desse plenário, nós aprovamos uma moção parabenizando a direção da empresa glória pelos 
serviços sociais que faz em Carazinho, eu quero crer, senhor presidente, de que vários vereadores, e 
não há necessidade de dizer aqueles que não quiserem, mas digo eu, que várias oportunidades em 
ligação direta com o Deolindo Capitânio, quando alguns carentes falecem e não tem possibilidade de 
se pagar o transporte coletivo da funerária até o cemitério, prontamente a empresa glória oferece e 
coloca um ônibus gratuito a disposição dos familiares e amigos dessas pessoas carentes,  então lá, 
sem dúvida alguma um trabalho social que a empresa faz em Carazinho, tem várias escolinhas, 
vários outros grupos que também são transportados de forma gratuita pela empresa glória, mas nós 
gostaríamos, senhor presidente, que viesse a essa casa, para que pudesse responder, ele como 
diretor, diretamente à comunidade de Carazinho, porque não faz essas solicitações que nós, todos os 
vereadores fazemos nessa casa,  pois não Vereador Déio quer um à parte; Vereador Josélio 
Guerra;  só um à parte vereador, só para não precisar usar a tribuna, eu acredito que essa casa 
poderia, da forma que o presidente colocou, montarmos uma comissão, representada por um 
vereador por bancada, para nós agendarmos com a empresa, já que a empresa não pode, conforme 
a explicação do vereador, não pode se fazer presente por questão jurídica, acredito eu que a gente 
deva ir até a empresa, levar todos os pedidos, de todos os vereadores, para discutirmos lá as 
questões pertinentes; Vereador Cláudio Santos; eu acho que é valida a sua colocação, também 
anteriormente feita pelo presidente, para que pelo menos a gente possa vir a essa tribuna e dizer às 
pessoas que nos cobram, que nos enviam esses requerimentos, porque não coloca, claro que isso é 
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uma atribuição da empresa, se existem alguns itinerários que são feitos diretamente no contrato, 
então que seja cumprido, mas que tenhamos algumas informações oriundas do diretor dessa 
empresa, eu acredito também que é uma excelente idéia, que nós possamos ir até a empresa glória 
fazer isso, eu gostaria também senhor presidente, para não voltar a essa tribuna, rapidinho, talvez até 
para explicar, senhor presidente, o porque dessa moção de repudio que faço, não ao empresário 
Paulo Feijó, o qual respeito, não só ele, mas todos os empresários vendedores, mas na qualidade de 
vice-governador do estado leito para representar a comunidade gaúcha, eu não aceito, e  isso não 
aceito veementemente, que na qualidade de vice-governador do estado, independente de qual seja o 
seu partido, ele vá a imprensa, principalmente dizer, que o estado do Rio Grande do Sul, jamais seria 
por ele, um estado onde ele estaria investido em alguma empresa, ou trazendo alguma empresa, nós 
respeitamos como empresário, de várias empresas, em vários estados no país e no Rio Grande do 
Sul, mas como vice-governador acho que ele deveria também pensar nas suas atitudes e naquilo que 
diz, por que eu, como gaúcho, me sinto ferido, quando o vice-governador do estado, diz palavras 
dessa forma em toda imprensa do estado, então quem é que vai vir se instalar no Rio Grande do Sul? 
Os jovens, os mais velhos, os profissionais que estão aí desempregados, vão ter uma expectativa de 
onde, se uma liderança política, querendo ele ou não, se ele não quisesse se tornar político que não 
tivesse aceitado o cargo para concorrer de vice-governador do estado, mas já que aceitou, então que 
medisse as palavras, porque ele está, sem dúvida senhor presidente,  ele está virando aquilo que lhe 
deram, foi o mandato para defender o estado, e no momento em que ele diz que como auto 
empresário não investiria no estado do Rio Grande do Sul, ele está obviamente colocando para fora 
do estado algumas empresas que queiram se instalar aqui, eu acho que está sendo, na qualidade de 
político, vice governador, muito infeliz nas suas colocações, o senhor Paulo Feijó,  como empresário 
tem que tirar o chapéu para ele sem dúvida alguma é um grande empresário, mas como vice 
governador, como Vereador Adroaldo De Carli? O Vereador Adroaldo De Carli até conhece bem mais 
do que nós, e parece que o Feijó foi presidente da AGAS, então a gente tem esse conhecimento, de 
que é um tremendo empresário, mas que permanecesse então no ramo do empresariado, se não 
quisesse se envolver na política, mas fica aqui o ato de repudio desse vereador, por estar falando mal 
do estado que lhe elegeu como governador do estado, gaúcho como é, e falar mal de suas raízes 
acho que não pode de forma alguma a gente ficar quieto com essa atitude, ou então que renuncie ao 
cargo de vice-governador, e fale o que achar que deva falar, mas enquanto estiver no cargo de vice-
governador, eu acho que é uma falta de ética do senhor Paulo Feijó, aquilo que ele está falando do 
estado do Rio Grande do Sul; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão os 
requerimentos, para discutir Vereador Felipe Sálvia, bancada do PDT; Vereador Felipe Sálvia; 
senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que assistem à reunião na casa do povo na noite 
de hoje, em especial meu amigo Hector, Guido do PCdoB, agora militando na política, amigo meu, eu 
gostaria senhor presidente de  debater vários assuntos para não voltar nessa tribuna, primeiramente 
à moção que enderecei a essa mesa, que foi assinada por todos os vereadores, ao meu amigo Daniel 
Manhães, que faleceu e todo mundo sabe da amizade que eu tinha com o Daniel, de longo tempo, 
para nós, para mim foi surpresa, para a família foi surpresa, o trágico falecimento do Daniel, dizer que 
vou sentir muita falta, muita falta do Daniel na assessoria dos meus trabalhos, todos os vereadores 
sabem disso, que o Daniel era meu assessor, o Daniel que fazia os meus trabalhos, que montava 
meus trabalhos, eu só dizia, Daniel vamos fazer um trabalho assim e ele já discorria porque era 
jornalista e tinha o dom da escrita; senhor presidente, entrei nessa noite com uma indicação, eu estou 
muito preocupado com o trânsito em nossa cidade, o trânsito de nossa cidade é  um trânsito louco, 
muito louco, não só pelos motoristas, eu gostaria que o Paulinho que é o presidente do movimento 
comunitário, alertasse, dissesse para os presidentes de bairros que nos ajudasse, o conselho de 
trânsito, vocês podem ver andando, quem tem carro, andando que hoje poucas pessoas respeitam 
faixas de trânsito, respeitam sinaleira, esses dias eu estava descendo ali na rua dos cartórios, 
entrando na Flores da Cunha e descendo ali na  rua da imobiliária Lupo, na Alexandre da Mota, e o 
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sinal estava aberto para mim, e o cara bateu no meu carro, vinha correndo e bateu, o pedestre, isso 
vem acontecendo em várias ruas da cidade, os motoqueiros também, os motoqueiros às vezes não 
respeitam os carros, e nós temos que fazer senhor presidente, com a ajuda da Câmara um seminário, 
com os vereadores, com a população, para explicar na televisão, no rádio, explicar para a  população 
que tenha cuidado, tem acontecido vários acidentes na nossa cidade com o transito e nós vereadores 
somos responsáveis também, não adianta nós cobrarmos dos azulzinhos e do conselho de trânsito, 
temos que cobrar sim, mas também temos que ajudar, e nisso eu peço ajuda do movimento 
comunitário, para que nos ajudem, e isso é importante senhor presidente, que faça até uma reunião 
aqui com todo o conselho de transito, para nós debatermos esse assunto, porque realmente eu tenho 
sido muito cobrado da população com o motivo transito, pessoal diz que está caótico, está difícil de 
andar nessa cidade, a cidade que queira ou não está crescendo em numero de carros, que hoje é 
uma facilidade comprar carros, vai ali, dá R$ 1.000,00 e pega um carro novo, depois fica empenhado 
no banco, mas o resto é o resto, tira o carro, então é muito carro nessa cidade e nós temos que 
ajudar, o Poder Legislativo, também senhores vereadores e pessoas que assistem a reunião, eu 
gostaria de falar sobre o que o Paese falou, e sobre o que o Cláudio Santos falou, sobre a empresa 
Glória vir e esse plenário, até cobrei do Deolindo para ele vir até aqui, e ele me disse a mesma coisa 
que disse para o presidente, que está sob judice, a questão da empresa Glória está na justiça e até 
nós da ação popular, não sei se os vereadores sabem disso, nós ganhamos a ação, os vereadores 
que assinaram a ação estão de parabéns, porque quando se ganha uma ação é sinal que tinha 
fundamento à ação, quando eu dizia que era uma empresa que tinha muito tempo nessa cidade, 50 
anos na cidade, começou no barro, na poeira, sofreu e não podia ir embora, porque eu sou bairrista, 
defendi a eletrocar, defendi a empresa Glória, não só por ser bairrista, mas acho que a empresa 
Glória deve prestar esclarecimento a essa casa, se não vai vir agora é porque ele disse que tem os 
seus motivos, mas eu acho uma boa idéia, senhor presidente, Vereador Cláudio Santos, de nós, um 
por bancada ir até a empresa e cobrar lá da empresa o que a população nos cobra, dizer também 
que no jornal Diário da Manhã da semana passada eu vi uma foto que me chamou a atenção, bairro 
Cantares, Vanderlei, teu bairro, se não me engano uma empresa, não sei qual empresa que era, mas 
tinha moradores ajudando a tapar os buracos, e mais uma vez parabéns para o Diário da Manhã que 
tem nos mostrado coisas que nós falamos aqui, nós cobramos, quando falo que essa cidade é uma 
colcha de retalhos de tanto remendo que tem essa Flores da Cunha, e é bastante tempo que tem 
isso, quando eu falo que os bairros estão péssimos, que é buraco em cima de buraco, vem o jornal e 
mostra, pessoal com a pá tapando buraco, e nós continuamos cobrando, e eu fico impressionado o 
Vereador Vilson Paese mandou uma moção, parabéns Paese, parabéns, mandou uma moção lá para 
o prefeito Acácio, dizendo que lá está beleza, e está beleza mesmo, Coqueiros do Sul, Xadrez e 
Igrejinha, tu anda naquelas estradas está uma beleza, a gente tem que elogiar, semana que vem vou 
mandar para o Freitas de Santo Antonio, uma moção, porque está bom lá, eu quero mandar uma 
moção amanhã, depois para o prefeito daqui para dizer que está tudo bem, eu espero, nós somos 
vereadores daqui, trabalhando aqui, que a nossa cidade melhore, a gente cobra, a oposição está aqui 
para cobrar do prefeito, a gente não cobra por demagogia, aquele cara é politiqueiro,quer cobrar, mas 
nós temos que cobrar gente, aqui tem a juventude que vai concorrer a vereador, tem o Clayton, tem o 
Everton que vai a vereador, tem várias pessoas que vem aqui para aprender, e a única coisa que eles 
dão para nós, os nossos eleitores é isso aqui, eu canso de dizer, é essa latinha para falar em nome 
do povo, e nós temos que falar sim, sem medo de dizer que a gente espera mais, hoje eu vi gente, na 
RBS antes de vir para cá, presidente, uma empresa se instalando em Passo Fundo, 500 empregos, 
quase 4.000 empregos indiretos, que ciúme que eu tenho do prefeito Dipp, que ciúme, porque não é 
aqui que está se instalando essa empresa, eu falo várias vezes, eu tenho dito, quantas empresas nós 
temos perdido, quantas empresas não vem pra cá, só saem, me desmintam então, qualquer pessoa 
pode me desmenti, qual é a empresa de mais de 100 empregos que teve aqui em Carazinho nos 
últimos seis anos, alguém pode me dizer, não vem gente, e a gente fica triste, porque o pessoal 
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desempregado, vocês no seu gabinete, eu no meu gabinete, todo dia é gente pedindo emprego para 
os vereadores, querem emprego e não tem, e dói no coração, era isso senhor presidente; Presidente 
Vereador Vilson Paese; continua em discussão os requerimentos, para discutir Vereador Adroaldo 
De Carli, PMDB; Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, senhores vereadores, 
cumprimentar a imprensa aqui presente, também o Paulinho Muller o presidente da UACC, que tem 
uma representatividade muito grande nessa casa, companheiros do PMDB e demais pessoas aqui 
presentes, gostaria senhor presidente de falar também não só de requerimentos, mas também das 
indicações, aproveitando o espaço, inicialmente falar também já anotei aqui, o primeiro assunto era 
referente à empresa Glória, eu acredito que por ser a empresa glória, por ter ela a concessão pública 
do município de Carazinho para explorar o transporte coletivo, ela deveria estar aqui, ela deveria 
estar aqui, acredito que o processo de licitação na qual está sob judice é uma coisa, uma coisa é uma 
coisa, outra coisa é outra coisa, nós queremos discutir com a empresa Glória as nossas indicações 
que não são atendidas, não nossas, da comunidade que nos cobra, por isso que nós solicitamos, 
então acredito que a empresa Glória deveria sim mandar um representante, aqui em plenário, 
publicamente, está aqui o presidente da UACC, estaria muito bem servido, de ter aqui representando 
as associações de bairro da nossa cidade, que melhor do que um dirigente da empresa Glória para 
tirar as dúvidas, que é dos vereadores e por extensão é da comunidade usuária do transporte 
coletivo, então nesse ponto nós não concordamos, com todo respeito ao meu colega de bancada 
também, não concordo com a idéia de nós irmos até a empresa Glória, acredito que todos os 
vereadores já foram lá individualmente, chegou à hora dele vir a essa casa, se não quer em plenário, 
que seja uma reunião fechada então, acredito senhor presidente que devemos inverter, nós irmos lá, 
vamos fazer com que ele venha, não em horário de reunião ordinária, em horário a ser agendado 
então, se é o caso, que não precisa nem colocar em ata, que seja uma reunião que possamos 
conversar diretamente, porque aqui a casa do povo, e por ser uma empresa que tem a concessão 
pública do nosso município nós merecemos mais explicações, nosso amigo Deolindo que é muito 
meu amigo, eu acho que ele deve repensar e deve vir a essa casa sim, para isso que existe a 
Câmara de vereadores que é o representante legitimo do povo, nós vereadores, eu dou essa idéia 
que se faça à reunião, mas que venha a essa casa, também sobre trânsito, aí entra também a 
empresa Glória, realmente nós já fizemos várias indicações e a gente sabe que o executivo está 
executando um projeto de transito, nós gostaríamos que fosse mais ágil nessa execução, que 
realmente os acidentes estão por aí, e eu tenho até aqui na minha indicação uma foto tirada na 
ocasião de um acidente na rua Ernesto Alves esquina com Alexandre na Mota onde um carro de 
pequeno porte, bateu numa camionete cabine dupla com caçamba e a camionete ficou de perna pra 
cima, de rodas pra cima com se diz, então veja bem a violência senhor presidente no transito aqui 
dentro da cidade, então realmente temos que repensar  a maior agilidade do executivo em 
implementar de uma vez por todas essa nova reformulação do transito que acredito eu venha a 
contribuir para eu os acidentes sejam de menor intensidade e não só isso, que dê segurança 
principalmente, como o Vereador Felipe Sálvia disse, já me aconteceu várias vezes de descer aquela 
esquina e o pedestre ao mesmo tempo ou ele vê aquela faixa de segurança e acha que está seguro e 
não está porque abriu a sinaleira para o veiculo então a confusão está feita, quem vai consultar o 
centro de condutores observa que as faixas de segurança estão mal sinalizadas e mal localizadas na 
nossa cidade, acredito que uma reformulação geral é segurança para o pedestre, para os condutores 
também e fazer um trânsito mais harmonioso e mais humano, fiquei também bastante surpreso com 
as declarações do nosso vice-governador, Vereador Cláudio Santos, onde faz uma colocação tão 
infeliz como essa onde um político tem a sua responsabilidade de atrair investimentos, de fazer o 
bem para sua comunidade, de motivar quem está investindo na sua localidade, deixar o 
empreendedor sempre motivado satisfeito e trazer novos investimentos, falar de bem da sua gente, 
da sua cidade do seu estado, então me causa surpresa o vice governador que mostrou despreparo 
para o cargo, infelizmente, onde faz uma declaração absurda, porque o Rio Grande do Sul não está 
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tão mal assim não, estamos muito à frente de muitos estados do nosso Brasil, então acredito que 
infelizmente a gente também que fazer a leitura dessas declarações em jornal, é triste isso aí, o 
político já é mal visto e ainda vem coisas dessa natureza que naturalmente não contribui com nada, 
eu acho que por mais que nós não estamos muito bem nós temos que fazer o trabalho inverso, 
trazermos investimento para que nosso estado realmente reaja perante esta estagnação que aí está 
em decorrência, senhor presidente, não por culpa do empresariado muitas vezes, nem dos 
governantes, em decorrência da atividade econômica principal que é a agricultura que levou por dois, 
três anos um baque violento, na questão de seca, na questão de preço, questão que não houve 
realmente influencia direta das pessoas, a diversidade do tempo, são fatores adversos que 
contribuíram infelizmente, mas estamos retomando, o Rio Grande do Sul, o gaúcho é trabalhador, ele 
é criativo, vai dar a volta por cima, já esta acontecendo isso, para finalizar quero deixar aqui que 
estou realmente sensibilizado pelo falecimento do Daniel Manhães, nosso diretor de expediente até 
pouco tempo, a gente fica bastante triste de ver uma pessoa que sofreu nos últimos dias como 
sofreu, lutando contra a sua doença, mas uma pessoa que deixou muitas lições, deixou muitas coisas 
boas para nós, servidores desta casa, para a comunidade de Carazinho, uma pessoa sempre 
conciliadora, pessoa da paz eu acho que assim que é bonito, a pessoas deixa sua marca, contribuiu 
para o bem de nossa cidade em especial na questão da imprensa e mostrou ser uma pessoa 
bastante sensata, pessoa dinâmica de bastante criatividade e acima de tudo uma pessoa que sempre 
respeitou seus colegas, seus subordinados, seu chefe enfim, foi um exemplo para nossa 
comunidade, seria isso senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado; Presidente 
Vereador Vilson Paese; continua em discussão, solicito ao Vereador Felipe Sálvia que assuma os 
trabalhos da mesa para que eu possa usar a tribuna; Presidente Vereador Felipe Sálvia; com a 
palavra Vereador Vilson Paese, bancada do PDT; Vereador Vilson Paese; senhor presidente, 
nobres vereadores, amigos aqui presentes, a nossa saudação também ao Doutor meu amigo, futuro 
vereador Leonardo Simonatto e demais candidatos a nossa saudação à juventude socialista que se 
faz presente nesta casa, e queremos mais uma vez ratificar a todos que nós nominamos na condição 
de presidente dessa casa, quero retificar um erro que cometi quando nós saudamos o Almiro Silveira 
pela formatura, e a formatura e da Andréia Ivana da Silveira Feldmann, está retificado o nome para 
nós acertarmos, fazer uma moção e não estar o nome correto também não fica bem, mas senhor 
presidente, senhores vereadores, com relação ao que o Vereador Cláudio Santos abordou na tribuna 
aqui, também ratificado pelo Vereador Adroaldo De Carli, como empresário sempre ele pode falar que 
a carga tributária desse país a mais alta é do Rio Grande do Sul, se nós abastecermos o carro aqui 
em Chapecó, vocês tem que ver a diferença do litro da gasolina, porque o imposto é menor, eles 
podem ter um outro preço da gasolina, a carga tributária para tudo no Rio Grande do Sul é maior, 
como empresário ele pode falar, mas como vice-governador, foi muito infeliz, o nosso estado não tem 
nem dinheiro para pagar a folha dos servidores, as empresas dos vales do sinos foram embora, 
muitas empresas saem do Rio do Sul para buscar outros estados, porque a carga tributária aqui é 
muito pesada, agora vem o vice governador e faz um pronunciamento tão infeliz na condição de vice, 
é ruim realmente para o nosso estado, é terrível, não há condições nem de comentar, simplesmente 
ele foi muito infeliz, com relação, nobres vereadores e senhor presidente, deve ter mais de meia dúzia 
de requerimentos nessa casa, verbal, escrito, Glória, uma empresa genuinamente carazinhense que 
nós defendemos, que nós fomos na justiça para defender e continuamos com o mesmo pensamento, 
mas sob alegação de que está sob judice, o diretor proprietário nos disse que não poderia vir, de 
repente as colocações que ele colocaria aqui na tribuna poderia se reverter contra ele, e eu tinha até 
pensado e acho que o Adroaldo tem razão no que ele coloca, de nós convidarmos estão para ele vir 
numa reunião, numa sala separadamente com os vereadores, que não seja aqui no grande 
expediente, para que nós possamos conversar, porque nós indo até a empresa é uma situação, ele 
estando aqui é outra situação, porque são muitos pedidos Paulo Muller da comunidade, de locais que 
a empresa não vem atendendo, depois das 11 horas da noite é um problema para muitos bairros, até 
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de motoristas que vem de ônibus aqui da rodoviária e o ônibus segue para outros municípios e o 
motorista fica sem ter condições, ou ele vai de moto táxi, ou ele vai a pé, porque o táxi aqui em 
Carazinho, com respeito a todos os taxistas, mas é um dos valores de táxi mais alto do país, é difícil, 
é muito difícil, então acredito que se os vereadores assim entender, nós iremos fazer um convite ao 
Deolindo para que numa reunião na sala da presidência ou lá na biblioteca, na parte térrea dessa 
Câmara, nós possamos conversar com o empresário, até para o empresário dizer o que está 
acontecendo e se este processo licitatório demorar mais dois ou três anos, porque eu acredito que da 
forma como está aí, deverá, já foi uma decisão, já deu a de segunda, que é pela anulação do 
processo licitatório, vai ter que haver um novo processo, mas até lá pode demorar, e a comunidade 
não pode e não deve esperar, com relação ao trânsito senhor presidente, senhores vereadores, 
imprensa aqui presente, eu também, sexta-feira, inclusive por amigos da gente, tive a infelicidade das 
6 horas da tarde estar na frente do Grande Hotel, para cruzar a avenida, e um carro veio em sentido 
contrário, de ré e me pegou e os danos no meu carro foi um valor razoável, mas queremos, senhor 
presidente, senhores vereadores, imprensa aqui presente, onde fizeram a sinalização, tudo que nós 
pedimos, que Carazinho não tinha sinalização, não existe placa indicativa, onde vai para o hospital, 
onde vai para os bombeiros, agora estão fazendo padrão, onde sinalizaram está lindo de ver, tem que 
fazer uma moção cumprimentando o conselho de trânsito, o grupo que faz essa sinalização da 
prefeitura, mas que seja estendido para toda a cidade, porque se nós sairmos e quem não conhece 
Carazinho não consegue se localizar, porque ninguém sabe qual a rua que está, e qual a transversal 
que vai cruzar, mas onde eles implantaram o serviço de sinalização está bonito, tomara que sirva 
para nós sinalizarmos toda cidade, e eu espero mais, se a pessoa vem de ré em plena avenida 6 
horas, sexta-feira, realmente não tem motorista que possa dirigir nessa cidade, é fácil você dirigir em 
qualquer capital do Brasil, mas Carazinho é uma cidade sugeneris, já é problemática pela topografia, 
pelo sentido de nossas ruas, que não existe um traçado perfeito, e agora um motorista em plena 
avenida, resolve vir de ré, não tem quem controle, é problemático, só para nós colocarmos, agora 
estamos olhando uma camionete cabine dupla, tombada, veja a violência, no centro da cidade, então 
realmente é difícil mas eu acho que tem que haver uma educação do ciclista, o pedestre, a quem tem 
moto, a quem tem carro, porque nós somos pedestres, somos condutores de automóveis, nós temos 
bicicleta também para andar, é questão de ter educação, eu tenho que respeitar a todos, para ser 
respeitado,  mas infelizmente parece que quando estamos em cima de um carro, o próprio pedestre, 
está na faixa de segurança, é o direito dele, é ele que tem que passar, mas se vem um carro a cinco 
metros, seis metros, porque ele vai colocar o pé para passar se ele  está na calçada, espere o carro, 
é bem mais fácil o pedestre parar do que o condutor do automóvel, então são essas coisas aí que eu 
vejo quando o Vereador Jaime Fragoso coloca que tem que ser  no currículo hoje, para que haja 
orientação da gestante, para não ter a gravidez precoce, eu acho e muitos vereadores já solicitaram 
aqui que deveria haver no currículo escolar orientação no trânsito, mas infelizmente é inconstitucional 
e não cabe a nós, era isso senhor presidente, senhores vereadores, obrigado; Presidente Vereador 
Felipe Sálvia; devolvo os trabalhos ao Presidente Vereador Vilson Paese; Presidente Vereador 
Vilson Paese; reassumo os trabalhos da mesa e continua em discussão, não havendo vereador que 
queira discutir, desculpa Vereador Antonio Azir eu não vi Vossa excelência que se aproximava da 
tribuna, mas com a palavra Vereador Antonio Azir bancada do PTB; Vereador Antonio Azir; senhor 
presidente, senhores vereadores, a todas as pessoas já nominadas a nossa saudação, 
especialmente ao Serginho do Diário da Manhã, nosso abraço, como os demais vereadores que me 
antecederam comentaram, realmente a questão do trânsito no nosso município, tanto é que já existe 
um projeto que deverá ser implementado, nos próximos meses, retirando o retorno da avenida Flores 
da Cunha, porque esse sem sombra de dúvidas é um dos grandes problemas das colisões que 
acontecem principalmente na Avenida Flores da Cunha, e quanto à educação dos motoristas creio 
que até seria interessante nós conversarmos com os proprietários dos centros de formadores de 
condutores porque hoje é uma dificuldade enorme para adquirir a primeira habilitação, é um preço 
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altíssimo, chega em torno de R$ 1.300,00 para a primeira habilitação, isso inclui aulas técnicas, 
teóricas, mas temos que avaliar se isto esta dando resultado na pratica, porque a intenção do 
governo federal na época que criou esses centros, foi exatamente habilitar as pessoas com 
condições de dirigir numa cidade, de dirigir numa rodovia, mas creio eu que com as mudanças que 
logo serão implementadas virão a beneficiar a questão do trânsito, quanto às ruas, até ingressei com 
indicações na reunião de hoje, realmente nós concordamos que há diversas ruas que necessitam 
realmente de uma operação tapa buracos, algumas inclusive de um novo capeamento, inclusive o 
Bairro Cantares estará recebendo duas ruas com capeamento novo, asfáltico, porque realmente as 
ruas lá, no decorrer dos anos, asfalto a frio está totalmente deteriorado, mas também temos que 
reconhecer que muitas ruas serão asfaltadas, inclusive o Vereador Felipe Sálvia sabe dessas ruas, 
até remeteu correspondência aos moradores dessas ruas, dizendo da conquista desse asfalto, até 
não colocou nessa tribuna mas o vereador tem conhecimento de muitas ruas que serão asfaltadas, e 
também quero informar que fora essas ruas que foram feitas, realizadas licitação, também muitas 
ruas serão asfaltadas no decorrer deste ano, e no decorrer do próximo ano, que Carazinho realmente 
precisa de mais pavimentação asfáltica porque isso representa progresso, representa 
desenvolvimento, representa qualidade de vida principalmente para as pessoas que vivem nas ruas 
hoje com poeira, com barro, é uma dificuldade enorme, e a questão que nós não podemos assistir 
sem nos pronunciar é a questão dos desemprego, realmente uma situação que assola o nosso país, 
que atinge muito a nossa juventude, também as pessoas já de meia idade, acima dos quarenta anos, 
mas nós temos que dizer que isto não é um privilégio, não é um problema de carazinho, não é 
somente Carazinho que possui desemprego, o vereador que me antecedeu dizia que muitos jovens 
que aqui estão hoje vendo como é que se faz política, vendo como o vereador atua, e uma das coisas 
que eu quero dizer que os novos jovens que ingressarão na política, que renovarão esse poder 
legislativo não poderão vir para cá apenas fazer demagogia, porque é muito simples, é um discurso 
fantástico para que qualquer político que busca angariar votos a qualquer preço falar do desemprego, 
falar que não vem industria, que não vem emprego, porque são discursos muito simples, são 
discursos sem resultado prático, porque todas as cidades buscam industrias, qual a cidade do país 
que não busca uma industria para gerar emprego para sua juventude, para gerar emprego para suas 
pessoas, o Vereador Felipe Sálvia inclusive já fez parte da situação, faz parte da oposição, eu 
também já fiz parte de oposição de situação, e nós sabemos muito bem, até pelos longos anos que 
estamos na vida pública que simplesmente discursarmos aqui nessa tribuna não é o suficiente, e está 
aqui não é a única e principal arma que o vereador recebe não, este aqui é simplesmente um local, 
um momento para nós colocarmos nosso pensamento, mas o vereador pode realizar muito sim, mas 
não isoladamente, não apenas combatendo, não apenas criticando, mas não também apenas 
elogiando, o vereador tem que somar-se junto às entidades de classe, sim vereador; Vereador Felipe 
Sálvia; me dá um à parte, não vereador a sua defesa para o executivo, para o prefeito é excelente, a 
gente estranha até, porque até pouco tempo atrás, o senhor como eu fazia parte da situação, o 
senhor fazia parte da oposição, o senhor batia e eu como situação, presidente do partido, recebia as 
batidas, mas isso faz parte, agora você não pode dizer que isso lá é uma arma como eu disse o 
vereador, isso é um modo de pensar meu, o senhor tem o seu modo de pensar, essa é uma casa 
democrática, cada um tem o seu modo de pensar, agora isso de eu ser oposição hoje e ser situação 
o senhor também foi, isso faz parte do jogo, era isso; Vereador Antonio Azir; inclusive as palavras 
que o senhor colocou eu afirmei aqui nessa tribuna, e até por ser uma casa democrática o que o 
senhor falou antes eu estou falando agora, e cada um com a sua liberdade de expressão, e a questão 
de ser situação ou oposição é uma questão que na política é muito dinâmica e isso nós entendemos 
e todos entendem, mas o que nós temos que ter é o bom senso, temos que ter a coerência, nós não 
podemos deixar que magoas, rancores, ou por ser oposição ou por ser situação nós não tenhamos 
um rumo da coisa, como o próprio Feijó, o Feijó independente de ser um grande empresário, 
independente do estado ter uma grande carga tributária ele não pode sair por aí desmoralizando,  
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desvalorizando o estado do Rio Grande do Sul, e é isso que eu digo nessa tribuna e de repente  não 
sou entendido, porque apenas depreciar o nosso município, apenas dizer que o município vizinho ali 
é o melhor do mundo, que Passo Fundo é um exemplo, eu conheço diversas pessoas em Passo 
Fundo e Passo Fundo tem problemas enormes, problemas muito maiores do que Carazinho, inclusive 
muitas coisas são ditas nessa tribuna que muitas vezes, me perdoem, mas muitas vezes não 
condizem com a realidade, quando Carazinho vendeu a folha de pagamento para o Banco Santander, 
olha foi uma reclamação, uma critica enorme que deveria vender para um banco público como fez 
Passo Fundo, e outro dia lendo jornal, Passo fundo vendeu para o banco Santander, então muitas 
coisas aqui são ditas simplesmente para jogar para a torcida e eu acho que isso não vai resolver o 
problema de Carazinho; Vereador Cláudio Santos; me permite um à parte vereador, só para 
aproveitar o momento do debate, quem sabe um grãozinho de areia no meio de deserto, tem um 
oficio que entrou hoje nessa casa e eu tenho cópia, é do presidente lá do bairro Ouro Preto, João 
Carlos Tomaz da Silva, que agradece ao executivo em todas as suas secretarias, principalmente na 
secretaria de obras pelo trabalho que vem realizando lá no bairro Nova Ouro Preto, assim como a 
secretaria da saúde na implantação do posto da de saúde da família lá no bairro Nova Outro Preto, 
quem sabe esse seja um grãozinho de areia no meio de tantas coisas ruins no Carazinho inteiro, 
quem sabe o Bairro Nova Ouro Preto, e quem sabe o presidente do bairro Nova ouro Preto soube 
entender que não se é tudo que se quer mas aquilo que é feito, a comunidade tem recebido de bom 
grado da forma como pode fazer o executivo, obrigado; Vereador Antonio Azir; obrigado Vereador 
Cláudio Santos, só para finalizar, nós entendemos que Carazinho realmente tem problemas como 
qualquer cidade tem, eles tem que buscar uma solução, o executivo, o legislativo, enfim todos, antes 
eu falava, antes de dar a parte ao Vereador Felipe Sálvia, de que Carazinho precisa de uma grande 
união, nós temos um problema em Carazinho que é da coletividade, quando nós vamos trabalhar 
com o coletivo em Carazinho, infelizmente é complicado, é difícil, então não adianta o poder 
legislativo trabalhar isoladamente, o poder executivo, a UAAC lá trabalhar isoladamente, ACIC, CDL, 
sindicatos, creio eu e tenho certeza que todas entidades de classe tem que se unir por Carazinho, 
independente  de partidos políticos, independente de quem seja o prefeito, nós temos que buscar 
realmente um trabalho de resultado para o nosso município, assim como já foi feito em outros anos, 
assim como outros municípios fazem creio eu que Carazinho tem que buscar soluções através da 
coletividade, eu também me sinto comovido com a perda do Daniel Manhães, nós temos que 
reconhecer que ele era um líder nato, que sempre estava à frente de alguma coisa, independente da 
atividade, fosse sindicato, fosse associação, fosse jornais, o Daniel sempre estava tentando realizar 
alguma coisa, era um verdadeiro idealista, e nunca buscou pelo que eu conheci e percebi da vida do 
Daniel, nunca buscou nada para a sua pessoa, nem uma vantagem, nunca se preocupou com a 
situação financeira e econômica dele mesmo, foi uma pessoa que realmente se doou pela 
comunidade, uma pessoa boa de trabalhar, franca, sincera, muitas vezes em outros partidos era uma 
pessoa apartidária, mas sempre falando aquilo que pensava, sempre se posicionando mesmo que 
fosse contrário as nossas opiniões, às vezes nós tínhamos opiniões divergentes, mas foi uma pessoa 
que fez muito bem para Carazinho, e peço a Deus que muitos e muitos Daniel, surjam em Carazinho 
porque realmente nós precisamos de pessoas com ideais, pessoas que realmente se doem pela 
comunidade, e o Daniel realmente fará muita falta, não somente para nós aqui na Câmara Municipal 
mas para o nosso município, mas queira Deus que ele esteja hoje num bom lugar, porque realmente 
o Daniel foi uma pessoa que através da sua vida nos deixou boas marcas, e boas lembranças e bons 
exemplos que nós que deveremos seguir, seria isso senhor presidente, muito obrigado; Presidente 
Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir Vereador Paulo Silva, bancada do 
PTB; Vereador Paulo Silva; senhor presidente, devido à gripe seria impossível falar mas eu acho 
que nesse momento é importante falar um pouquinho, endossando as palavras dos meus colegas, 
ma questão do Daniel Manhães, Felipe eu quero compartilhar da sua dor, e há uns 15 dias atrás, 
conversando com o Daniel, ele disse que a trajetória de vida dele estava traçada, e a gente brincava 
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muito com ele, não é verdade Felipe, ele só dizia, eu não vou sofrer, como alguns amigos nossos 
sofreram, são palavras que nos deixam tristes, na oportunidade estive no HCC quando ele me ligou, 
com uma voz embargada e pedindo uma cadeira de rodas, eu estive lá levando a cadeira de rodas, 
ao chegar no hospital me deparei com o Daniel que não conhecia, e falava de ti Felipe com muito 
carinho, com muita ternura, como falava de todos os vereadores com muita ternura, com muito 
carinho, agora tem um detalhe gente, esteja onde estiver o nosso querido Daniel, uma das coisas que 
nós devemos aqui analisar, será que a vida tem preço, será que vale a pena às vezes a gente 
carregar rusgas e magoas no coração? Será que vale a pena? Será que o momento de pedir perdão, 
olhar para si mesmo e depois olhar o próximo, não usar termos bíblicos mas do nosso próprio 
exemplo, e nos penitenciar, presidente Paese, e verificar nossos erros, se existe outro patamar de 
vida, será que vale a pena viver em outro patamar, eu nunca estive lá, muita gente diz e aqui até 
agora, há poucos instantes conversávamos na cozinha que ele não acreditava muitas vezes em 
Deus, mas nós acreditávamos no Daniel, e até quando o próprio Felipe trouxe para diretor de 
expediente, lembro-me muito bem Felipe, na época do Tomate, a sua trajetória calma, tranqüila, 
conversava com Nei Mânica que o queria muito bem, presidente da Cotrijal, hoje à tarde, lamentava a 
morte do Daniel, porque todos os eventos da Cotrijal, lá estava o Daniel, humildezinho, mas uma das 
coisas importantes Felipe, que você disseste aqui, competente, quando se trata de juntar uma palavra 
com a outra, a sua sabedoria é supimpa, então não é porque ele se foi, e nós devemos falar bem das 
pessoas quando elas estão vivas, porque a gente nunca sabe o dia do amanhã, mas então para nós 
vereadores aqui, gente, que sirva de exemplo para os futuros vereadores que entrarão aqui dentro, 
sem magoas e que saibam perdoar as pessoas enquanto estão aqui, porque depois não adianta, 
então quero compartilhar Felipe, exclusivamente contigo, atua dor, porque tenho certeza, as últimas 
palavras foram endereçadas a você, e eu comentava com uma pessoa ligada à família dele, que ele 
disse, a minha trajetória eu já mudei, e eu não quero discutir sua própria vida, a gente não sabe 
explicar, se é corajoso ou se é covarde, mas cada um traça da maneira que quer, só que ele sempre 
dizia, eu jamais quero sofrer, acompanhar o sofrimento de muitos amigos que eu acompanhei, e 
tenho certeza que essa dor, disse para nós no corredor, essa própria dor eu vou saber tirá-la sozinha, 
sem ajuda de ninguém, eu achei que ele estava brincando, e me pegou de surpresa no momento em 
que conversava com o Azir, então não posso aqui nesse momento usar da palavra dele e colocar de 
que tipo, se posso encontrar no vocabulário da vida, coragem, ou covardia, mas é a sua maneira que 
ele quis realmente buscar o seu caminho, e as coisas mais importantes vamos fazer enquanto 
estivermos vida, eu sempre tenho dito, isso aqui é passageiro, ser político é passageiro, isso aqui 
hoje sim, amanha não, porque a vida lá fora continua, vamos aprender pelo menos a não 
desrespeitar as pessoas, uma coisa mais importante, perdoá-lo enquanto podemos sentir pulsar o 
coração das pessoas, enquanto apertamos a mão, seria isso senhor presidente e demais vereadores, 
não podia me omitir de vir aqui falar essas palavras, querido Daniel, colega nosso da rádio Gazeta, 
que tinha um programa country que tanto amava, que fazia com tanta dedicação, seria isso senhor 
presidente e demais vereadores; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para 
discutir Vereador Déio, bancada do PMDB; Vereador Josélio Guerra;  senhor presidente, senhores 
vereadores, público presente,  imprensa, cumprimentar aqui os companheiros do partido, e dizer 
Paulo Silva, que realmente o senhor Daniel Manhães vai deixar muita saudades para todos aqui 
dessa casa, a todas as pessoas que ele tinha vinculo, o Daniel eu não tinha conhecimento da pessoa 
dele, até ele ser meu professor de 2º grau, professor de inglês, pessoa fora de série, uma sabedoria 
muito grande, invejável na verdade, fizemos uma amizade muito boa, vai deixar muitas saudades, 
senhor presidente, venho também falar a respeito do que foi discutido na questão do desemprego, 
não venho aqui defender o Vereador Felipe Sálvia em hipótese alguma, eu só quero questionar a 
atual administração, o que a atual administração tem feito para atrair novas empresas, para atrair 
empregos para Carazinho, não venho aqui fazer demagogia, não venho aqui fazer politicagem, 
apenas a gente se coloca na situação dessa juventude, como colocou o vereador, pessoas que estão 
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diariamente batendo em nossas portas atrás de emprego há mais de seis meses, há mais de um ano, 
sem emprego aqui no nosso município, eu fico com inveja, final de semana teve um companheiro 
meu, amigo meu que reside na cidade de Guaporé que tem uma empresa de jóias lá, fabrica de jóias 
lá, e ele me comentando a situação ali, de Guaporé, e toda a região que rodeia ali, é invejável a 
situação lá, Serginho é testemunha, o rapaz esteve conversando juntamente conosco lá, não há uma 
pessoa sequer desempregada, isso não é apenas em Guaporé, pega ali a cidade de Vanini, antes 
tem a empresa cardeal, enfim todas cidades daquela região ali, não há desemprego, é uma região ali 
de gringos, mas principalmente a questão política, as pessoas se remanejam e vão atrás realmente 
de empresas, e incentivam, eu vejo no diário da manhã a incubadora industrial, com mais de 50 % 
desocupada, pelo amor de Deus, isso é inadmissível, eu até desconhecia esse fato, aproveitar para 
parabenizar de novo o jornal Diário da manhã, pela matéria, com o espaço que é passado para as 
empresas, mas tem que se buscar gente, tem que se buscar empresas, por isso que eu pergunto,  o 
que essa administração está fazendo para atrair empresas para Carazinho, fiz uma indicação semana 
passada, por isso que eu digo, eu não gosto nem de usar a tribuna porque já vão sair fora dizendo 
que é demagogia, fiz uma indicação semana passada Simonato, conversando lá com o Sine, que 
deve o município através da secretária do desenvolvimento, deve se criar uma comissão Municipal do 
emprego, para buscar junto ao governo federal, junto ao FAT, recursos, dinheiro que diz que existe lá 
e tem dinheiro lá para buscar então esses recursos, para qualificar a mão de obra que eu sempre 
questionei, questiono aqui em Carazinho que nós temos que qualificar, porque hoje o jovem para 
entrar no mercado de trabalho, a grande maioria das empresas o jovem chega com o currículo para 
trabalhar, querem a primeira coisa é uma referencia, jovem não tem, por isso deve se buscar e deve 
se criar essas situações, buscar esses recursos para se criar estes cursos; Vereador Antonio Azir; 
um à parte vereador por gentileza; Vereador Josélio Guerra; pois não vereador; Vereador Antonio 
Azir; eu acompanhei principalmente através da imprensa o seu trabalho e quero até parabenizá-lo 
por isso, nos dois primeiros anos de mandato o senhor realizou algumas viagens sempre divulgando, 
fazendo visitas, diversas empresas na tentativa de trazer para Carazinho e a questão do emprego é 
realmente uma coisa que nós temos que discutir com seriedade, quais os maiores problemas que o 
senhor verificou na prática ao visitar essas empresas e que não conseguiu trazer nenhuma para 
Carazinho, quais que foram os principais entraves para que isso não tivesse êxito; Vereador Josélio 
Guerra; vereador, a principal barreira que eu encontrei foi na questão exatamente do executivo, de 
apoiar no meu parecer, porque digo para o senhor, o senhor fala que não veio nenhuma empresa, 
não veio porque? Porque o prefeito realmente, digo para o senhor aqui, no plenário hoje, para todas 
as pessoas que estão aqui nos ouvindo, teve um empresário da cidade de Erechim que esteve aqui, 
acompanhei com ele ao executivo, ele protocolou pedindo uma área com investimento de mais de 
dois milhões e meio de reais no município de Carazinho, com mais de 25 empregos diretos e 
indiretos, e o prefeito negou, dizendo que era para tirar umas pedras, eu entendi a situação, mas 
faltou apoio do executivo, não só por esta empresa como para várias outras empresas, faltou parceria 
do prefeito, do executivo, e se preocupar sim com os habitantes aqui de Carazinho, as pessoas que 
estão desempregadas, e não foi só essa empresa, em várias outras empresas que eu fui procurar 
para atrais para Carazinho mas infelizmente falta apoio do executivo, é o que mais falta, estive na 
cidade da Perdigão, em Marau, conversei com o supervisor da RH lá, diretor de RH na verdade, para 
ver a possibilidade de trazer uma unidade da empresa para Carazinho, era inviável a empresa me 
passou que era inviável, estavam investindo na própria cidade de Marau e estavam investindo no 
Mato Grosso, seria inviável então uma unidade da empresa aqui, levantei a questão de fazer uma 
parceria e levar pessoas de Carazinho para trabalhar na referida empresa em Marau, na Perdigão, 
conversei com o pessoal, sugeri, também na hora, na situação era inviável, seria mais futuro para 
eles pegar o pessoal da região de Passo Fundo, há muitas pessoas desempregadas naquela região, 
ano passado levantou a lebre de novo, deixei lá para fazermos uma parceria entre legislativo, 
executivo ou funcionário mesmo e a empresa, de levar, fazer dois turnos na empresa lá, com 50 e 50 
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funcionários, 100 empregos, a empresa levantou a questão, teve em contato inclusive com o SINE 
aqui, tentei marcar reunião com o prefeito até hoje, acho que o excelentíssimo senhor prefeito 
Municipal não sei lá por onde anda que é o ban-ban-ban da história que não pode receber a empresa 
perdigão, eu só espero, me preocupa a questão vereador, é a questão desse povo que está sem 
emprego, é isso que me preocupa, teve outros empresários inclusive por parte minha, eu tenho 
vergonha hoje de chegar numa empresa e pedir, e não conseguir falar com o prefeito, poxa vida, isso 
indigna a gente, tanta gente tentando buscar empresas na região e o prefeito Municipal sequer marca 
uma reunião para receber o empresário, quem que é esse prefeito, poxa? Vereador Felipe Sálvia; 
um à parte vereador, a mim não surpreende o Vereador Antonio Azir fazer essa defesa e dizer que o 
político pode fazer demagogia e a politicagem, nós temos cobrado aqui a oposição, empregos, e o 
senhor faz uma pergunta muito pertinente, como vereador, e eu me recordo quando o senhor entrou 
nessa casa, com aquela sede que todo e qualquer vereador novo que entra aqui, entra com a sede 
de fazer, depois esbarra nas dificuldades, mas fica a pergunta para essa casa que o senhor disse, o 
que o prefeito está fazendo para trazer empresas? E me preocupo com o que o senhor disse agora 
vereador, se não recebe a diretoria da perdigão, então coitado do nosso povo de Carazinho, que 
dificuldade que tem para falar com o nosso prefeito, que quando fazia campanha dizia que ia receber 
todos de portas abertas, quando se termina a campanha, é uma dificuldade falar com o prefeito, não 
é o Felipe Sálvia que esta dizendo, não é o Vereador Déio, não é o Vereador Luiz Leite, nem o 
Paese, nem o Adroaldo, nem o Paulo Silva, isso é o povo que está dizendo aí fora, da dificuldade que 
até os presidentes de bairro tem para falar com o prefeito, então me preocupa mesmo, como vossa 
senhoria e não precisa me defender, eu sou bem grandinho e tenho bastante tempo nessa casa sei 
me defender, e pauladas a gente recebe Vereador Déio, por usar a tribuna para falar a voz do povo, 
defender o povo a gente recebe pauladas, mas isso faz parte do jogo, do jogo político, faz parte, a 
gente está aqui para isso, às vezes apanhar em defesa do povo, era isso; Vereador Josélio Guerra; 
obrigado vereador, mas como eu coloquei, não estava aqui para me defender vereador estava aqui 
para falar a respeito do emprego em Carazinho que é muito preocupante, dizer aos nobres colegas 
que não queria desta forma, falar nesta tribuna, porque fico até chateado de comentar a respeito da 
questão colocada, mas é o que foi colocado, pois não vereador, um à parte; Vereador Cláudio 
Santos; obrigado vereador, até não é porque se faz parte do partido do prefeito que vamos nos 
colocar com as colocações que vossa excelência está fazendo, até porque fazemos parte dessa 
terra, mas até eu gostaria que vossa excelência me passasse o nome dessa empresa de Erechim, o 
nome dos diretores os quais ele não quis receber, até por escrito, porque nós vamos fazer esse tipo 
de cobrança, nos preocupa; Vereador Josélio Guerra; está protocolado na prefeitura vereador, o 
pedido da área inclusive com o investimento solicitado, foi publicado no diário da manhã, com foto 
inclusive, eu não venho aqui fazer demagogia vereador, desculpa, mas foi publicado, o representante 
da empresa protocolou o pedido na prefeitura, acompanhei ele lá, infelizmente não pode investir dois 
milhões e meio no município de  Carazinho , pois não vereador; Vereador Cláudio Santos; em 
momento algum eu disse que o senhor está fazendo demagogia, eu só pedi para que a gente possa 
verificar, vossa excelência sabe, muitas vezes nós fazendo parte do partido do prefeito fica difícil, as 
acusações acontecem no momento e que nós ,eu principalmente, fico sem ação, então eu gostaria de 
pegar essas informações, para que eu fosse verificar em loco se isso realmente aconteceu nós 
vamos cobrar, nós fazemos parte desse crescimento, dessa tentativa de crescimento, quero dizer 
mais vereador, dizer que às vezes nós também não entendemos como as coisas acontecem lá fora, e 
não acontecem aqui, para vossa excelência ter exemplo, nós conversando várias vezes com o 
prefeito de Marau, em Marau é aplicado 10% do orçamento no transporte tanto de 1º e 2º grau, como 
de universitários e inclusive de escolas técnicas, Marau investe nisso, nós temos conhecimento com 
uma colega vereadora de Marau, também do PMDB, através do Cored, onde ela nos trás essas 
informações, como também nós viemos esses tempos buscar vossas excelências que acabamos não 
conversando como gostaríamos, mas Passo Fundo dá incentivo á pessoas de Passo Fundo trabalhar 
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em Marau na perdigão, do transporte coletivo, esse foi um trabalho também que vossa excelência 
tentou fazer aqui em Carazinho e não conseguiu, eu tenho conhecimento disso, me preocupo e por 
isso que eu gostaria de saber desses detalhes não para lhe chamar de demagogo de forma alguma, 
mas nesse momento acho que nós devemos esquecer dos partidos, esquecer de que partido é o 
prefeito, que tem que criticar o prefeito, tem que criticar, agora nós temos que ver essas pessoas, que 
em cada gabinete vem umas cinco ou 10 pessoas por dia pedir emprego a nós e nós estamos aí 
justamente para trabalhar por essa comunidade, por isso que eu lhe pedi esses dados vereador; 
Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Déio, a mesa, a presidência da casa, é complacente, 
nós até entendemos as intervenções e os a partes, e quem faz o à parte tem que ser objetivo, porque 
a discussão do requerimento é 3 minutos, mas nós estamos deixando e tem vereador que fala 18, 
então peço a vossa excelência, Vereador Déio, que seja para encerrar mais um minuto, porque até 
nos entendemos os a partes que foram vários, mas para os vereadores que fizeram o à parte sejam 
objetivos para que nós não fiquemos nesse debate e perdendo tanto tempo discutindo tanto tempo 
quando a discussão do requerimento é de 3 minutos, obrigado; Vereador Josélio Guerra; obrigado 
senhor presidente, a gente sabia que o senhor iria entender porque é muito importante a matéria 
discutida, parabenizar o Vereador Cláudio Santos, pelas colocações, agradeço vereador, é muito 
importante nós pensarmos senhor presidente, nessa questão do transporte, inclusive eu estava 
trabalhando na questão desse transporte, fui mais à frente ainda vereador, só para colocar aos 
senhores, que estive lá no guincho aqui de Carazinho, inclusive há lá um ônibus ou dois ônibus, que 
estão apreendidos lá, a minha idéia era de solicitar ao juiz aqui de Carazinho que se doasse esse 
ônibus ao município e que o município reformasse esse referido ônibus, e fizesse o transporte, busca 
uma parceria, buscar na coviplan, só que infelizmente não teve êxito, houve essa barreira Vereador 
Antonio Azir, infelizmente digo para o senhor às vezes eu me exalto porque  realmente a gente fica 
eufórico, sabendo todo o trabalho que a gente fez, e se esvaiu pelo ralo, infelizmente se esvaiu pelo 
ralo eu fico triste com isso, vendo tantas pessoas desempregadas em Carazinho sendo que o meu 
objetivo não foi alcançado o sucesso em cima disso, seria isso senhor presidente muito obrigado; 
Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, Vereador Luiz Leite, três minutos 
vereador; Vereador Luiz Leite; senhor presidente, senhores vereadores, imprensa escrita e falada 
que aqui se encontra, demais pessoas aqui no plenário, eu até não ia me reportar essa noite devido 
aos problemas de gripe e garganta que me encontro, mas até para contribuir com vossa senhoria, 
que colocou muito bem anteriormente, o desvio que houve nesta noite, pelos colegas que usaram a 
tribuna, da discussão dos requerimentos, deixamos de fazer o grande expediente, que é uma coisa 
importante, eu não iria falar porque não tenho condições de falara claramente devido aos meus 
problemas de garganta, mas de nada adiantou, nós estamos à uma hora e meia ouvindo as 
discussões dessa tribuna e que das discussões dos requerimentos passou para as indicações, 
passou para transporte, passou para desemprego, busca de novas empresas, então, eu acredito que 
de nada adianta ficar sem o grande expediente, o negócio é fazer o grande expediente, e aqueles 
vereadores que querem se reportar no grande expediente que se reportem, que falem, e os 
vereadores que não quiserem usar o grande expediente, por um motivo ou por outro, que fiquem na 
sua cadeira escutando os demais colegas, mas realmente eu vou ser breve, realmente Carazinho 
está numa situação muito difícil me todos os sentidos, o sentido de infra-estrutura do município, e que 
muitas e muitas vezes eu me reportei nessa tribuna, nós temos que nos unir pelo bem da nossa 
comunidade, eu cansei de falar nessa tribuna, executivo e legislativo não pode buscar seus objetivos 
que nem a história dos dois burrinhos que colocaram pasto à vontade, porém, com duas cordas, um 
para cada lado, não conseguiam chegar ao objetivo deles, que era se alimentar, e Carazinho precisa 
de um alimento fundamental que se chama democracia entre os poderes, parceria entre os poderes, 
para poder buscar resolver os problemas de nossa comunidade, senhor presidente, Paulinho que 
aqui se encontra, que preside uma entidade essencial para a comunidade que é a UACC, que é a 
associação das associações, e que muitas vezes amigo Paulinho, muitos trabalhos esbarram nesta 
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casa, pela intransigência de alguns segmentos da nossa comunidade, e muitas vezes trancado pelo 
próprio executivo, você sabe disso, porque é indicação do vereador fulano de tal, que é oposição, 
porque é indicação do vereador fulano de tal que hoje está na situação masque representa talvez, um 
perigo, uma preocupação mais adiante, e não conseguem fazer os trabalhos, isso é uma realidade, a 
ciumeira que existe, senhor presidente, de algumas secretárias com os vereadores da própria 
situação, isso nós já comentamos e existe Vereador Cláudio Santos, o senhor sabe que existe, então 
vocês vejam o que sobra para n[os da oposição, sobra muito pouco, não sobra quase nada, vamos 
confiar em quem, para entrar com as nossas reivindicações, de que jeito nós vamos conseguir 
implantar as nossas idéias em nosso município, então enquanto existir essa disparidade astronômica 
e grandiosa entre os poderes, essa intriga entre os poderes, nós não vamos chegar a lugar nenhum, 
e tudo que foi falado nessa tribuna aqui é verdade, tanto da situação quanto da oposição, a cobrança 
da oposição tem sido incisiva e verdadeira, porque nós andamos, nós caminhamos, nós circulamos, 
nos envolvemos com os problemas da nossa comunidade, por outro lado à situação faz o mesmo 
trabalho, não pode cobrar com muita força porque faz parte da situação, nós entendemos isso, mas 
nós temos que chegar a um denominador comum, nós temos que unir as nossas forças, buscar as 
forças vivas da nossa comunidade, que tem um representante, claro os representantes da UACC, 
discutir os problemas unidos por uma só causa, que é Carazinho, a questão dos empregos é 
astronômica em Carazinho, a questão da falta de moradia e habitação é astronômica, a questão de 
segurança publica esta aí para todo mundo ver, está preocupante em Carazinho, a educação esta 
indo mais ou menos? Está, uma das únicas secretarias que está indo relativamente bem, está, nós 
temos que reconhecer isso, mas a saúde em contrapartida está um caos, e existe como resolver esta 
parada, este grande problema, sendo um poder distante do outro, não existe, não existe uma só 
possibilidade, por isso que nós temos que trabalhar unidos, buscar as entidades de base do nosso 
município, classe, fazer um grande trabalho coletivo para ver se amenizamos os problemas de nossa 
comunidade, então senhor presidente, eu só queria deixar essa mensagem aos demais colegas, a 
imprensa aqui presente, demais pessoas que aqui se encontram, enquanto os poderes de Carazinho 
trabalhar distantes um do outro, nós não vamos a lugar nenhum, de jeito nenhum, de jeito maneira 
como diz o gaúcho, nós precisamos trabalhar de forma diferente, primeiro analisar os problemas de 
nossa comunidade em conjunto, e em conjunto depois tentar resolver os problemas de nossa 
comunidade, se for de outra forma não tem jeito, nós não vamos a lugar nenhum, obrigado senhor 
presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; não havendo vereador que queira discutir os 
requerimentos, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários 
que se manifestem, aprovados todos os requerimentos por unanimidade; solicito ao secretário que 
faça a leitura do autor e nº das moções; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; moção de nº 1 de 
autoria do Vereador Felipe Sálvia; nº 2 Vereador Felipe Sálvia; nº 3 Vereador Felipe Sálvia; nº 4 
Vereador Felipe Sálvia; nº 5 Vereador Felipe Sálvia; nº 6 Vereador Josélio Guerra com mesmo teor nº 
10 Vereador Adroaldo De Carli; nº 7 Vereador Vilson Paese; nº 8 Vereador Vilson Paese; nº 9 
Vereador Vilson Paese; nº 11 Vereador Adroaldo De Carli; nº 12 Vereador Adroaldo De Carli; nº 14 
Vereador Jaime Fragoso; nº 15 Vereador Cláudio Santos; nº 16 Vereador Cláudio Santos; nº 17 
Vereador Josélio Guerra; nº 18 Vereador Josélio Guerra; nº 19 Vereador Vilson Paese; nº 20 
Vereador Vilson Paese; seriam essas as moções apresentadas senhor presidente; 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; está em discussão agora às moções com as urgências já 
aprovadas, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovadas todas as moções por 
unanimidade; solicito ao senhor secretário para a leitura autor e numero dos projetos, que irão à 
votação na noite de hoje, assim como os pareceres da comissão de justiça e finanças e da comissão 
de ordem econômica e social; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; Projeto de lei executivo 
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Municipal. P- 1.506/145/07. n° 085/07. ementa: autoriza a concessão de auxilio financeiro ao 
conselho pró-segurança pública de Carazinho CONSEPRO, no valor de R$ 13.000,00. Projeto de lei 
autor executivo Municipal. P – 1453/142/07. Nº 082/07. Ementa: inclui o Banco Daycoval na lei nº 
6.098  de 22 de julho de 2004, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio. Pareceres da 
comissão de justiça e finanças dos dois projetos apresentados que contém o mesmo teor, parecer: o 
presente projeto de lei é constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Carazinho 26 de 
julho de 2007. Vereador Felipe Sálvia presidente e relator; Vereador Adroaldo De Carli secretário e 
Vereador Paulo Silva membro. Parecer da comissão da ordem econômica e social dos dois projetos 
apresentados que contem também o mesmo teor. Parecer: o presente projeto encontra-se apto a ser 
incluído na ordem do dia. Carazinho 30 de julho de 2007. 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 por unanimidade; coloco agora o parecer da 
comissão de ordem econômica e social, também dos dois projetos, que o presente projeto de lei 
encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia, não havendo vereador que queira discutir, coloco 
em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, 
aprovado o parecer da comissão de ordem econômica e social por unanimidade; coloco agora em 
discussão os dois projetos com os devidos pareceres já aprovados, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovados os dois projetos  por unanimidade; antes de nós encerrarmos senhores 
vereadores, eu quero dizer que na próxima reunião a presidência vai cumprir o regimento interno, que 
o prazo para discussão, o tempo para discussão dos requerimentos será de três minutos, e somente 
um vereador poderá fazer um à parte de quem estiver na tribuna, e não todos os vereadores, e com 
isso, tenho certeza, que o grande expediente sairá em todas as reuniões; 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 06/07/2007 as 19:15 horas. 

 
 
 
 
 
 

Vereador Vilson Paese                            Vereador Adroaldo De Carli 
       Presidente                              Secretário 

 
 


