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Ata da Reunião Ordinária do dia 10 de setembro de 2007.....Ata 39
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
10/09/2007. Convido o Vereador Marcos Soares para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e
convido a todos para que permaneçamos em pé. Coloco em apreciação a ata da reunião ordinária
realizada no dia 03/09/2007, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação,
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovada a ata
por unanimidade; neste instante convido o Vereador Cláudio Santos como secretário dos trabalhos
para que faça a leitura da convocação do vereador suplente do PTB, Vereador Marcos Soares;
Secretário Vereador Cláudio Santos; Carazinho, 06 de setembro de 2007. Convocação: Pelo
presente, estamos convocando Vossa Senhoria para assumir na Câmara Municipal de
Vereadores, no dia 10/09/2007, tendo em vista o pedido de licença do Vereador Paulino de Moura,
por motivos pessoais, conforme dispõe Regimento Interno, art. 11, inciso II, alínea e, desta casa.
Sem outro motivo, colhemos ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta
consideração. Atenciosamente. Vereador Vilson Paese presidente. endereçado ao EXMO. SR.
Marcos Soares. MD. Suplente de vereador do PTB. Nesta. Presidente Vereador Vilson Paese; a
seguir solicito ao Cláudio que faça a leitura do expediente da presente reunião; Secretário
Vereador Cláudio Santos; expediente de 10/09/2007: Of. 161/07 do executivo municipal,
encaminha projeto de lei n° 111/07 o qual dispõe sobre a política de assistência social do
município, para apreciação sob regime de urgência. Of. 162/07 do executivo municipal, encaminha
projeto de lei n° 112/07 o qual autoriza o município a firmar contratos de prestação de serviços
com bancos oficiais, para apreciação sob regime de urgência. Of. 163/07 do executivo municipal,
encaminha projeto de lei n° 113/07, o qual declara de utilidade publica municipal a associação dos
amigos do núcleo habitacional ouro preto Cohab, para apreciação sob regime de urgência. Of.
164/07 do executivo municipal, encaminha projeto de lei n° 114/07, o qual dá nova redação ao art.
7°, 11, 15, 20, 25, 34, 48, 53, 54 e 80 da Lei Municipal N° 5.634/02, a qual institui o estatuto do
CAPSEM, para apreciação sob regime de urgência. Of. 165/07, do executivo municipal, encaminha
projeto de lei n° 115/07, o qual concede ao servidor Luiz Ortiz, avanços e adicional por tempo de
serviço, para apreciação sob regime de urgência. Of. 166/07 do executivo municipal, encaminha
projeto de lei n° 116/07, o qual autoriza concessão de auxilio financeiro a União das Associações
comunitárias de carazinho UACC e abertura de credito suplementar no orçamento de 2007, no
valor de R$ 8.000,00, Para apreciação sob regime de urgência. Of. 167/07 do executivo municipal,
encaminha projeto de lei n° 117/07, o qual autoriza o poder executivo a firmar convenio de
Cooperação técnica com o Estado do Rio Grande do Sul, através do DAER, para apreciação sob
regime de urgência. Projeto de lei de autoria do vereador Cláudio santos, que dá denominação à
rua designada Rua A no residencial nossa senhora aparecida. Projeto de lei de autoria do
vereador Cláudio Santos que dispõe sobre a isenção de pagamento de passagem no transporte
coletivo urbano no município de carazinho, para pessoas com mais de 60 anos de idade. Projeto
de Resolução de autoria dos vereadores Adroaldo de Carli, Josélio Guerra, Luiz Leite, Vilson
Paese, Jaime Fragoso, João Mafalda e Paulino de Moura, que institui inciso no art. 8° do
regimento interno que dispõe sobre a utilização de aparelhos celulares, no plenário durante as
reuniões. Of. 040/2007 da Comissão de Assuntos Municipais da Assembléia legislativa encaminha
guia dos ministérios. Convite da EMBRAEVS, comunicando a realização de eventos. Convite do
INNAM para a realização de seminários no mês de setembro. Convite da INLEGIS, para a
realização de curso sobre regimento interno. Diversos Comunicados do Ministério da Saúde,
informando a liberação de Recursos Financeiros do Fundo Nacional. ; Presidente Vereador
Vilson Paese; a seguir solicito ao secretário que proceda a leitura das indicações dos vereadores
na noite de hoje; Secretário Vereador Cláudio Santos; indicações: 1946/1055/07, solicita a

2

secretaria de obras operação tapa buracos na rua Salgado Filho; Vereador Marcos Soares;
1947/1056/07, solicita a realização de operação tapa buracos na rua Rio Negro, Vereador Marcos
Soares; 1948/1057/07, solicita trabalho de melhorias para pavimentação na rua Augusto Keller,
Vereador Marcos Soares; 1949/1058/07, solicitação ao setor competente a colocação de redutor
de velocidade ou quebra molas na rua Dona Júlia; Vereador Marcos Soares; 1950/1059/07, solicita
a realização de serviços de colocação de tubos em vala existente no bairro Camaquã, Vereador
Marcos Soares; 1951/1060/07, solicitação ao setor competente a construção de uma praça no
bairro Brandina, Vereador Marcos Soares; 1952/061/07, realização de serviços de recapeamento
asfáltico no bairro Dileta; Vereador Marcos Soares; 1953/1062/07, para que a secretária de obras
realize a operação de patrolamento e cascalhamento da rua Fortaleza no residencial Aparecida;
Vereador Josélio Guerra; 1954/1063/07, para que a secretaria de obras realize a operação tapa
buracos na Rua Itaqui, Vereador Josélio Guerra; 1955/1064/07, para que a secretária de obras
realize a operação tapa buracos na rua Cid Bivar da Rocha entre as ruas Rio Negro e Eugênio
Weidlich, Vereador Josélio Guerra; 1956/1065/07, Solicita conserto do calçamento da rua
Coroados no bairro Princesa. Solicitação dos moradores; Solicita conserto do calçamento da rua
Minas Gerais, em toda sua extensão no bairro Oriental. Solicitação dos moradores; Solicita
Recapeamento asfáltico da rua Ivalino Brum, no bairro Princesa. Solicitação dos moradores;
Solicita operação tapa buracos na rua Bernardo Paz, trecho compreendido entre lá rua Marechal
Floriano, e bairro Medianeira; Solicita recapeamento asfáltico das ruas asfaltadas do bairro Dileta,
com á máxima urgência. Solicitação dos moradores; Solicita Reiterando, mais uma vez para que
com urgência sejam efetuados os devidos consertos das ruas do Residencial Cantares. Solicitação
dos moradores; Solicita limpeza, patrolamento e cascalhamento, no fim da rua Uruguai no bairro
Santo Antônio. Solicitação dos moradores; Solicita melhorias no calçamento da rua Monte alegre
no bairro Hípica. Solicitação dos moradores; Solicita melhorias no calçamento da rua João Néri
Domingos no bairro ouro Preto. Solicitação dos moradores, Vereador Vilson Paese; 1957/1066/07,
O vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental,
seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que providencie junto ao Departamento
Municipal de Trânsito a elaboração de um Programa visando à conscientização do Trânsito em
nosso município, tanto para pedestres como para motoristas e motociclistas, pois são constantes
as reclamações de que o trânsito em nosso município é um caos, e acreditamos que só com um
forte trabalho de conscientização poderemos evitar que mais acidentes, que atualmente
acontecem com tanta freqüência, possam vir a serem evitados, impedindo assim a morte de tantas
pessoas que acabam vitimadas pelo trânsito. Sugerimos que o programa em si, deveria abranger
todos os meios de comunicação, com material de distribuição (folder) explicativo e educativo
apelando para a conscientização de pedestres e motoristas, Vereador Felipe Sálvia; 1958/1067/07,
O vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental,
seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente, a
realização de imediatos trabalhos de melhorias no calçamento da Rua Machado de Assis, no
Bairro São João, em virtude de que fomos procurados pelos moradores que nos solicitaram tal
pedido junto a Secretaria Municipal de Obras, em razão de que há alguns lugares em que as
pedras estão soltas causando transtornos aos motoristas que por ali trafegam, Vereador Felipe
Sálvia; 1959/1068/07, O vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na
forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor
competente, a realização de uma operação “tapa buracos” na Rua 24 de Janeiro, no Centro, visto
que transitam por esse logradouro grande quantidade de veículos, de pequeno, médio e grande
porte, pois é uma dos principais vias do município. Nosso pedido justifica-se pelo fato de que as
condições de trafecabilidade desta via são lamentáveis e com o passar do tempo só tende a
piorar, especialmente pelo fato de que é também uma das principais vias que muitos motoristas
utilizam para fazer o desvio da Avenida Flores da Cunha, Vereador Felipe Sálvia; 1960/1069/07, O
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vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente, a realização
de uma operação “tapa buracos” na Rua 21 de Abril, no Centro, visto que transitam por esse
logradouro grande quantidade de veículos, de pequeno, médio e grande porte, pois é uma dos
principais vias do município. Nosso pedido justifica-se pelo fato de que as condições em que a
mesma encontra-se são absolutamente terríveis, cheia de buracos e também pelo fato de que há
uma movimentação muito grande de veículos que desviam o trânsito da Avenida Flores da Cunha
por este local, Vereador Felipe Sálvia; 1961/1070/07, O vereador abaixo assinado solicita que
após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito
Municipal, para que determine ao setor competente, a realização de recuperação de alguns
trechos em péssimas condições de trafecabilidade da Rua Padre Gusmão, no bairro Fábio, pois os
moradores do referido logradouro reclamam da má conservação da mesma que já há algum tempo
requer melhorias, Vereador Felipe Sálvia; 1962/1071/07, Solicita para que a Secretaria de Obras
realize trabalhos de limpeza do bueiro entupido e viabilização de asfalto na Rua Pedro Vargas
proximidades do n°. 246 Bairro Centro. Solicitação dos moradores e motoristas, Vereador Adroaldo
De Carli e Vereador Josélio Guerra; 1963/1072/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize
trabalhos de limpeza, recolhimento de entulhos e de melhorias no trecho do calçamento em toda a
extensão da Rua Cristóvão Colombo, Bairro Santo São Pedro. Solicitação dos empresários e
moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 1964/1073/07, Solicita para que a Secretaria de Obras
realize trabalhos de melhorias no trecho do calçamento em toda a extensão da Rua Rio Branco,
Bairro Glória. Solicitação dos moradores e motoristas, Vereador Adroaldo De Carli; 1965/1074/07,
Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de melhorias no trecho do calçamento em
toda a extensão da Rua 21 de Abril, Bairro Centro – São João. Solicitação dos moradores e
motoristas, Vereador Adroaldo De Carli; 1966/1075/07, Solicita para que a Secretaria de Obras
realize com urgência trabalhos de patrolamento, cascalhamento e operação tapa buracos na Rua
General Cassal Martins acesso a Br 386, Bairro São Pedro - Camaquã. Solicitação dos
empresários, pedestres e motoristas, Vereador Adroaldo De Carli; 1967/1076/07, Solicita para que
a Secretaria de Obras realize trabalhos de limpeza, recolhimento de entulhos e de melhorias no
trecho do calçamento em toda a extensão da Rua Tangará, Bairro São Lucas. Solicitação dos
moradores e motoristas, Vereador Adroaldo De Carli; 1968/1077/07, Solicita para que a Secretaria
de Obras realize trabalhos de melhorias no trecho do calçamento em toda a extensão da Rua
Castro Alves, Bairro Santo Antonio – São João. Solicitação dos moradores e motoristas, Vereador
Adroaldo De Carli; 1969/1078/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de
limpeza, operação tapa buracos e de melhorias em toda em toda a extensão da Rua Uruguai,
Bairro Santo Antônio/Camaquã. Solicitação dos moradores e motoristas, Vereador Adroaldo De
Carli; 1970/1079/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de limpeza,
operação tapa buracos e de melhorias no trecho do calçamento em toda a extensão da Avenida
Antônio José Barlette, Bairro Santo Antônio. Solicitação dos empresários, moradores e motoristas,
Vereador Adroaldo De Carli; 1971/1080/07, Reiterando solicitação para que a Secretaria Municipal
de Obras efetue melhorias em toda extensão da Rua Armando Farina, devido ao péssimo estado
com que se encontra; Vereador João Mafalda; 1972/1081/07, Solicita que sejam efetuados reparos
no calçamento da Rua São Vicente de Paulo, pois há desnivelamento na pavimentação e grande
quantidade de buracos em toda extensão da referida via, Vereador João Mafalda; 1973/1082/07,
Solicita ao setor competente o recolhimento de entulhos depositados na Rua Xavantes, frente ao
nº 600, B. Conceição, Vereador Jaime Fragoso; 1974/1083/07, Solicita a realização de
recapeamento asfáltico na Rua João Batista Rodrigues da Silva, B. Cantares; 1975/1084/07,
Solicita a realização de operação tapa buracos na Rua Miguel Bueno de Oliveira, B. Cantares,
Vereador Jaime Fragoso; 1976/1085/07, Solicitando ao setor competente a substituição de telhas
quebradas do abrigo de parada de ônibus localizado na Rua Sarandi, B. Fey, Vereador Jaime
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Fragoso; 1977/1086/07, O vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida
na forma regimental, seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal, para que determine ao setor
competente, a retirada de entulhos colocados no passeio público em frente Escola Pólo na Rua
Pe. Luiz Guanella, no Bairro Boa Vista, passeio este que por tantas vezes solicitamos a
construção. Não é justo que depois de tanto tempo de espera pela construção do passeio público
em frente à escola os alunos e demais transeuntes agora não possam trafegar pelo local em razão
de que há entulhos jogados no local. Esperamos imediatas providências, para que os alunos,
especialmente crianças possam voltar a trafegar pela referida via com mais segurança, utilizandose do passeio público, Vereador Felipe Sálvia; 1978/1087/07, Solicita à Secretaria Mun. de Obras
para que efetue a colocação de quatro tubos e faça o alargamento da valeta na rua Cuiabá em
frente aos nºs 1105 e 1145 no Bairro Floresta, Vereador Cláudio Santos; 1979/1088/07, Solicita à
Secretaria Mun. de Obras para que realize uma reperfilagem asfáltica no trecho com o calçamento
na rua Monte Alegre, Vereador Cláudio Santos; 1980/1089/07, Reitera o pedido à Secretaria de
Obras para que efetue melhorias na esquina da Avenida Pátria com a Rua Barão de Antonina,
Vereador Cláudio Santos; 1981/1090/07, Solicita ao Executivo Municipal, para que determine à
Secretaria de Obras a execução de uma operação tapa buracos e limpeza na rua Da Paz no bairro
Princesa, pois a referida rua encontra-se em péssimo estado, necessitando de melhorias; Solicita
ao Executivo Municipal, para que determine a Secretaria de Obras a execução de trabalhos de
melhorias no asfalto da Av Flores da Cunha, nas proximidades da Baika Pizzaria, onde o asfalto
encontra-se em péssimo estado de conservação. Devido a este trecho possuir intenso fluxo de
veículos, solicitamos melhorias para o local, Vereador Luiz Leite; Presidente Vereador Vilson
Paese; enquanto o Cláudio toma uma água, um fôlego para passar as leituras dos requerimentos,
quero falar para o velho guerreiro, e também para o Cláudio, que o projeto entrou no final da tarde,
agora para que fique gravado em ata, as 5:00 horas, encaminhado para a comissão de justiça, e
será despachado para a comissão de ordem econômica depois do parecer, certamente o jurídico
vai dar o parecer também, e se isso acontecer nós iremos botar na pauta para votar hoje, sobre o
convênio das duas sinaleiras, mas quero dizer aos senhores, que a maioria dos vereadores dessa
casa, nessa legislatura, e também na outra, já estão batalhando para fazer justiça aos demais
vereadores, mas eu acompanhei o vereador Jaime Fragoso também na batalha que ele teve lá
juntamente no DAER, e impressionante, já tinha feito projeto, saída as duas licitações, e o projeto
Simplesmente sumiu do DAER, então, para vocês que estão representando os bairros hoje, e
precisa para segurança do jovem, que atravessam a RS 142, saibam que os vereadores aqui
nunca se omitiram, a maioria desses vereadores nessa legislatura já foi ao DAER, para que isso
aconteça, a Câmara não vai se omitir de fazer a parte dela, só para que vocês fiquem tranqüilos,
que a nossa parte nós iremos fazer, solicito ao Vereador Cláudio Santos, que faça a leitura dos
requerimentos; Secretário Vereador Cláudio Santos; requerimentos: 1982/274/07, 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 Amigo JORGE
CÂMARA, ocorrido no último dia 07 de setembro. O Senhor Jorge Câmara, tinha um vasto
relacionamento na comunidade carazinhense, um importante empresário, proprietário e fundador
da Foto Flash, ao longo de sua vida trabalhou incansavelmente, além de proprietário do estúdio de
fotografias, realizava ele mesmo trabalhos de filmagem e fotografias, tendo registrado em seus
trabalhos importantes acontecimentos da história de nosso município. Homem honesto, digno,
batalhador, empreendedor, de conduta exemplar, merecendo por parte do Poder Legislativo o
reconhecimento em homenagem póstuma à sua memória. A todos os familiares e amigos do
inesquecível Jorge Câmara, 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; 1983/275/07, O Vereador
abaixo assinado solicita na forma regimental, que logo após ouvido em plenário, seja enviado
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ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares da Senhora Ida Berté Biolchi,
pelo seu falecimento ocorrido no dia 08 de setembro de 2007 em nossa cidade, os nossos mais
sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, Vereador Adroaldo De Carli e Vereador Josélio Guerra;
1984/276/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que logo após ouvido em
plenário, seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sr.
Jorge Luiz Schmitt Câmara – Proprietário da Flash Center, pelo seu falecimento ocorrido no dia 07
de setembro de 2007 em nossa cidade, os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido,
Vereador Adroaldo De Carli; 1985/277/07, Solicita que seja enviado oficio com os mais sinceros
votos de profundo pesar aos familiares do Sr. JORGE LUIS SCHIMITT CÂMARA, pelo seu
falecimento ocorrido no dia 08.09.07, em nossa Cidade, manifestando nossa solidariedade neste
momento de profunda dor pela perda irreparável. Desejamos a Família, muita força e fé para
superar este momento que sabemos é de profunda dor, mas DEUS que tudo pode estará
fortalecendo-os e consolando-os. Cremos na palavra de Deus escrita em João Cap.11, vers. 25 e
26 “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”, Vereador Jaime Fragoso; 1986/278/07,
oficiado aos familiares votos de profundo pesar pela perda irreparável do Sr. João Hipólito
Siqueira, que veio a falecer dia 07/09/2007, Vereador Josélio Guerra; Presidente Vereador Vilson
Paese; a seguir solicito ao secretário que faça a leitura das moções na noite de hoje; Secretário
Vereador Cláudio Santos; moções:1987/419/07, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois
de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho ao
Senhor Nei César Mânica, Presidente da COTRIJAL, extensivo aos demais membros da diretoria e
funcionários, por ocasião da solenidade em comemoração ao aniversário de 50 (cinqüenta) anos,
que ocorrerá no próximo dia 14 de setembro. Destacamos o excelente trabalho que vêm sendo
desenvolvido ao longo de todos esses anos por esta Cooperativa que foi fundada em 14 de
setembro de 1957, por onze agricultores da Associação Rural de Não-Me-Toque, que pretendiam
viabilizar a produção do trigo, principal cultura da época. Não há como não cumprimentá-los por
tão boa iniciativa, que felizmente com o empenho de tantos outros traz-nos o que é hoje a
COTRIJAL, um exemplo de Cooperativa não só para a região, mas para o mundo. Um dos
grandes pontos positivos desta Cooperativa está na organização e realização da EXPODIRETO,
uma das maiores feiras de agros-negócios da América Latina, é incrível vermos toda a infraestrutura montada visando proporcionar aos agricultores as melhores opções de mercado em um
evento de altíssimo nível, de uma qualidade excepcional. Por este exemplo de dedicação aos seus
sócios, clientes e amigos, entendemos que toda a equipe COTRIJAL, merece o reconhecimento
pelo trabalho desenvolvido ao longo destas cinco décadas de sucesso, tornando-se um orgulho
para o agro-negócio e o cooperativismo brasileiro, Vereador Felipe Sálvia; 1988/420/07, Solicita
que seja enviado oficio parabenizando o Sr. Márcio Bugs e Família, pelas novas instalações de
seu estabelecimento comercial, na Avenida Flores da Cunha 460-a, Vereador Josélio Guerra;
1989/421/07, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado
ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho à Secretaria das Missões da Igreja
Assembléia de Deus, nas pessoas do Presidente Pastor João Maria da Silva Hermel, Pastor
Sandro Luiz de Oliveira, responsável pela Igreja do Centro, Evangelistas Carlos Martim Sálvia,
Secretário e Sulema Machado, tesoureira, cumprimentando-os pela realização do SIMPÓSIO DE
MISSÕES, realizado de 07 a 09 de setembro do corrente. O evento foi marcado pela presença de
centenas de fiéis de Carazinho e municípios da região, e eu como homem público fiquei
imensamente feliz em ter participado deste evento da Secretaria de Missões da Igreja Assembléia
de Deus, pois acredito que o trabalho dos missionários que partem de suas cidades de origem
para evangelizar fora até mesmo em outros países, é dignificante, motivo de orgulho,
especialmente no sentido de que em um mundo conturbado por tantas crises e desigualdades
ainda encontramos pessoas com o dom de evangelizar, levando especialmente àqueles que

6

perderam o sentido da vida, palavras de animo e incentivo, palavras do Senhor Jesus. Recebam
desta forma os cumprimentos do Poder Legislativo Municipal de Carazinho, por este encontro,
quando aproveitamos ainda, para desejar-lhes sucesso na difícil missão de evangelizar em um
mundo onde há tanta discórdia e falta de amor, Vereador Felipe Sálvia; 1990/422/07, Solicita que
seja enviado oficio, ao Pastor Vanderlei Batista da Silva, parabenizando pelo excelente trabalho
que vem efetuando junto à comunidade do bairro Brandina e seu programa de Rádio e Programa
Social “Volta Filho Meu”, que está trazendo as crianças do bairro, para que desde pequenos já
possam conhecer a palavra de Deus, e tirando os mesmos das ruas, Vereador Marcos Soares;
1991/423/07, Solicita que seja enviado oficio a Senhorita Liamara Cristina Camargo Drey,
parabenizando pela sua formatura no Curso de Pedagogia ocorrido nom dia 1º de Setembro do
corrente na Universidade Luterana do Brasil – Ulbra Campus Carazinho, Vereador Marcos Soares;
1992/424/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando
Cooperativa Agropecuária e
Industrial - COTRIJAL, na pessoa do Senhor Presidente Nei César Mânica, pela comemoração
aos 50 anos de fundação da Cooperativa a ser realizada no dia 14 de setembro de 2007 no
Parque da Expodireto com início das festividades marcado para as 10 horas da manhã. A Cotrijal
tem se mostrado como a melhor maneira de organizar a atividade econômica agropecuária, pois
através dela, o agricultor consegue conhecer o funcionamento dos mercados, ganhar poder de
negociação e formar preços competitivos. Senhor Presidente Nei César Mânica, o parabenizamos
pela sua visão de futuro e pelo crescimento e desenvolvimento da região, Vereador Adroaldo De
Carli; 1993/425/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido
ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o Engenheiro Civil, na pessoa do
Sr. Felipe Gobbi Silveira, por ser selecionado pela LARAM INTERNATIONAL SCHOOL da Itália,
para fazer o seu doutorado na área do desenvolvimento de programas educacionais
interdisciplinares de alto nível nas áreas de avaliação, previsão e mitigação de escorregamentos
de encostas. Felipe viveu sua infância e adolescência em Carazinho e realizou seus estudos no
Colégio La Salle. Membro de uma família tradicional pioneira na agricultura desta região e que
sempre foi motivo de orgulho para seus familiares.Parabéns pelo seu brilhante sucesso, Vereador
Adroaldo De Carli; 1994/426/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de mesmo teor parabenizando a
Associação Comercial e Industrial de Carazinho - ACIC, na pessoa dos Srs. Sidnei Olavo Meyer –
Presidente da ACIC e Jocélio Nissel Cunha – Vice-presidente da Área Comercial da ACIC e o
Sindicato Rural de Carazinho, na pessoa do Senhor Presidente Jânio Pacheco, pela mobilização
das lideranças carazinhenses realizada nos dias 30 e 31 de agosto de 2007 no município de
Passo Fundo junto a Delegacia da Polícia Federal para pleitear uma viatura para a Brigada Militar
de Carazinho. Trata-se de uma caminhonete Mitsubishi, com tração nas quatro rodas, veículo com
características que a Brigada Militar local atualmente não dispõe, principalmente para realizar
patrulhamento no interior do município e na área do Distrito Industrial. Desejamos a direção e
demais colaboradores, sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 1995/427/07, Solicita que,
seja enviado ofício parabenizando o Sr. Gustavo Visoto pela construção de uma pista de
Motocross, proporcionando diversão à população carazinhense, e parabenizar também pela linda
festa realizada no dia 07 de Setembro de 2007 na pista de Motocross localizada no bairro Sommer
na cidade de Carazinho, Vereador Josélio Guerra; 1996/428/07, Solicita que, seja enviado ofício
parabenizando o Sr. Juliano Girardi Prefeito da Cidade de Tapejara-RS, pelo Projeto de Lei sobre
o Nepotismo no Executivo e Legislativo na cidade de Tapejara. Esse projeto de Lei demonstra que
em momento algum de seu mandato busca o favorecimento pessoal ou de familiares deixando
transparente o seu mandato, transmitindo para os eleitores de sua cidade o respeito e confiança e
compromisso, dando a eles exemplo de cidadania e democracia, Vereador Josélio Guerra;
1997/429/07, Solicita que, seja enviado ofício de congratulações a COTRIJAL, cooperativa
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Agropecuária e Industrial, na pessoa de seu Presidente, Senhor Nei César Mânica, parabenizando
pelos 50 anos desta cooperativa, comemorado no dia 14 do corrente, que começou em Não- MeToque por agricultores que pretendiam viabilizar a produção de trigo e que hoje está presente em
14 municípios do Planalto Médio, marcando uma trajetória de sucesso da cooperativa e do
produtor, Vereador Jaime Fragoso; Presidente Vereador Vilson Paese; queremos registrar a
presença do José Amadeu Toloti, presidente do Bairro Vila Alegre, Cláudio Nunes Pereira,
presidente do bairro São Sebastião, Nela Móbil dos Santos Corrêa, Paulo Aristóteles Gonçalves
Dias, Irineu Previsan, Carlos Alberto da Silva Quadros, Maria Elenir da Silva do bairro Oriental,
Almiro Silveira, Paulo da Luz, Felisberta da Luz, presidente da UACC, da rádio comunitária,
Josimar Antunes da Silva, Cristina Freitas da Rosa, José da Costa o Zeca, Dr, João da Veiga
Antunes, professor Luiz, Adejarmes, nosso querido professor, e Ana Maria Leal, representando a
imprensa aqui, a rádio Gazeta, seja bem vinda, e também o nosso amigo professor Savoff, sejam
todos bem vindos à casa do povo; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, eu proponho que
sejam consultados os demais vereadores, para que seja suprimido o intervalo regimental, assim
como o grande expediente; Presidente Vereador Vilson Paese; questão de ordem, Vereador
Antonio Azir, solicita à presidência que pergunte as bancadas e eu farei essa pergunta, ao líder da
bancada do PDT, de acordo Vereador Luiz Leite? Vereador Luiz Leite; de acordo; Presidente
Vereador Vilson Paese; bancada do PSDB? Vereador Jaime Fragoso; de acordo presidente;
Presidente Vereador Vilson Paese; bancada do PTB que solicitou, bancada do PMDB, não se
faz presente nesse momento mas certamente, Vereador Adroaldo De Carli? Solicito a vossa
excelência se concorda também? OK? Que seja suprimido o intervalo regimental e também o
grande expediente, havendo a concordância de todas as bancadas, está suprimido o intervalo
regimental e também o grande expediente, na ordem do dia, hoje não teremos requerimentos para
votação, solicito ao Secretário Vereador Cláudio Santos que faça a leitura, nome e numero do
autor das moções, já que hoje a noite não tem requerimentos para nós votarmos; Secretário
Vereador Cláudio Santos; moção de nº 05, Vereador Marcos Soares, PTB; nº 03 Vereador Felipe
Sálvia, PDT, subscrito pelos vereadores; nº 04 Vereador Marcos Soares PTB, subscrito pelos
vereadores; nº 07 Vereador Adroaldo De Carli, subscrito pelos vereadores; nº 08 Vereador
Adroaldo De Carli, subscrito pelos vereadores; moção nº 09 Vereador Déio, PMDB, subscrito pelos
vereadores; nº 10 Vereador Déio, PMDB; nº 01 Vereador Felipe Sálvia, subscrito pelos outros
vereadores, e em anexo moção de autoria do Vereador Adroaldo De Carli, PMDB, Vereador Jaime
Fragoso PSDB; nº 02 Vereador Déio, PMDB; 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 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, aprovado por unanimidade; registramos também a presença do
Dr. Vilson Moreira, ex-jurídico dessa casa, seja bem vindo Doutor; solicito ao Secretário Vereador
Cláudio Santos, que faça a leitura, vamos votar primeiro as contas do exercício de 1999, o parecer
da comissão de justiça e finanças, e também o parecer, está incluso? Então para a leitura do
parecer, para nós aprovarmos essas contas, que já deviam ter sido aprovadas no ano passado,
mas vamos colocar em votação hoje à noite; Secretário Vereador Cláudio Santos; comissão de
justiça e finanças. Tribunal de contas, prestação de contas do município de Carazinho relativo ao
ano de 1999. Parecer: após análise do relatório do tribunal de contas do exercício da gestão de
1999, do prefeito Aylton de Jesus Martins de Magalhães, responsável pela gestão do executivo
Municipal de Carazinho deste ano, a comissão opina pela Emissão de parecer favorável das
contas do administrador citado, em conformidade com o parecer do tribunal de contas do estado
do Rio Grande do Sul, solicitando ao plenário a aprovação do mesmo. Carazinho, 10 de setembro
de 2007. Vereador Felipe Sálvia, presidente; Vereador Adroaldo De Carli, secretário e relator e
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Vereador João Mafalda, membro. Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em discussão o
parecer da comissão de justiça e finanças do relatório do tribunal de contas do executivo
Municipal, do ano de 1999; está em discussão, não havendo vereador que queira discutir, coloco
em votação; Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem, presidente; Presidente Vereador Vilson
Paese; questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; para questão de
ordem senhor presidente eu gostaria de deixar gravado nos anais da casa que a comissão de
justiça trabalhou bastante, nesse projeto e prestação de contas, com a área jurídica também, para
analisar o que o tribunal de contas já tinha analisado, então a comissão de baseou no parecer do
tribunal de contas que tinha aprovado as contas do prefeito Aylton; Presidente Vereador Vilson
Paese; e o tribunal no parecer recomenda a aprovação; não havendo vereador que queira discutir,
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se
manifestem, aprovado as contas do ex-prefeito Aylton Magalhães no exercício de 1999, por
unanimidade; eu pergunto ao plenário se faremos a votação dos projetos em bloco, os demais
projetos, senhores vereadores, colocaremos em bloco ou separadamente; Presidente Vereador
Vilson Paese; gostaria de fazer um requerimento verbal para que fossem votados em bloco os
projetos de lei, todos os projetos de lei; Presidente Vereador Vilson Paese; havendo a
concordância das demais bancadas, solicito ao Secretário Vereador Cláudio Santos, que faça a
leitura do autor e numero do projeto e também secretário dos pareceres da comissão de justiça e
finanças e da ordem econômica e social; Secretário Vereador Cláudio Santos; Projeto de lei
autor Executivo Municipal. P – 1634/156/07. Nº 088/07. Ementa: altera meta na lei Municipal nº
6.256/06 – PPA/2006/2009, amplia meta na lei Municipal nº 6.450 – LDO/2007 e abre crédito
suplementar no orçamento 2007 no valor de R$ 24.176,79. PROJETO DE LEI Nº 110/07 – AUTOR
EXECUTIVO Municipal. PROJETO DE LEI – AUTOR VEREADOR MARCOS SOARES–
PROCESSO N° 1.877/178/07–– EMENTA: Autoriza contratação emergencial de 01 (um)
engenheiro. PROCESSO N° 1.633/155/07–EMENTA: Denomina “Praça Myriam Simões Petry” no
Bairro Floresta. PROJETO DE LEI Nº 107/07 – AUTOR EXECUTIVO MUNICIPAL– PROCESSO
N° 1874/175/07–EMENTA: Inclui o Banco Schahin na Lei n° 6.098, de 22 de julho de 2004, que
autoriza o Poder Executivo a firmar convenio. PROJETO DE LEI Nº 117/07 – AUTOR EXECUTIVO
MUNICIPAL– PROCESSO N° 1943/187/07–EMENTA: Autoriza o Poder Executivo a firmar
convenio de Cooperação Técnica com o Estado do Rio Grande do Sul, através do DAER. Parecer
da comissão de justiça e finanças que é o mesmo em todos os projetos: o presente projeto de lei é
constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Vereador Felipe Sálvia, presidente e
relator; Vereador Adroaldo De Carli secretário e Vereador João Mafalda membro. Parecer da
comissão de ordem econômica e social, que também é o mesmo parecer de todos os projetos:
somos pela aprovação do presente projeto de lei, estando apto a ser incluído na ordem do dia.
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 de todos os projetos, é constitucional, não havendo vereador que queira
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se
manifestem, aprovado por unanimidade o parecer da comissão de justiça e finanças; coloco agora
em discussão o parecer da comissão de ordem econômica e social, que os projetos são
constitucionais e encontram-se aptos a ser incluídos na ordem do dia, assinado pelos três
integrantes da comissão, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação,
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado os
pareceres da comissão de ordem econômica e social por unanimidade; está agora em discussão
os projetos com os pareceres já aprovados, não havendo vereador que queira discutir, coloco em
votação, para discutir Vereador Marcos Soares; Vereador Marcos Soares; senhor presidente,
senhores Vereadores, demais pessoas que se fazem presentes, entrei com um projeto de lei,
senhor presidente, que é sobre a Praça Myriam Petry no bairro Floresta, que denomina o nome de
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Myriam Petry, eu gostaria de usar um pouco do tempo que eu tenho aqui para constar nos anais
da casa o trabalho que fez a senhora Myriam Petry fez pelo bairro Floresta, foi uma pessoa que
batalhou muito pelo bairro ali, era um campo, ela começou a plantar arvores, e fez um excelente
trabalho lá, eu acho que nada mais merecido que hoje nós prestarmos essa homenagem a ela que
já se foi, uma pessoa que se dedicou à comunidade, então não poderíamos deixar de fazer essa
homenagem, pós-morte dela, seria isso senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese;
continua em discussão, para discutir Vereador Luiz Leite, bancada do PDT; Vereador Luiz Leite;
senhor presidente, senhores vereadores, servidores da casa, demais pessoas, autoridades,
professores, lideres comunitários, políticos que se encontram aqui presente, Imprensa escrita e
falada, até para enriquecer um pouco mais, Marcos, contribuir contigo, saudá-lo primeiro que está
assumindo hoje, a respeito da denominação dessa praça do bairro Floresta, em nome de Myriam
Petry, a Myriam Petry foi uma grata surpresa e satisfação, não só para o bairro Floresta, mas
aquela parte da cidade, quando receberam ao casal, Doutor Petry e a Myriam para residir no
nosso bairro, mais tarde negociaram a casa dele e vieram morar no centro aqui, depois retornaram
novamente para residir no bairro Floresta, e lá, realmente em curto espaço de tempo, eles fizeram
história no nosso bairro, movimentaram muito esta área do lazer das crianças, da educação, na
terceira idade, na associação dos moradores, sempre participaram nos eventos que teve no bairro,
então foi muito merecido, esta homenagem para a família dela, para seu esposo, seus filhos, a
denominação dessa praça de Myriam Petry, pelos relevantes trabalhos senhor presidente,
senhores vereadores, que essa senhora juntamente com seus familiares, proporcionaram ao bairro
Floresta, não só o bairro Floresta, o Bairro Brandina, trabalharam muito pelo bairro Brandina,
bairro Vila Nova, Sasse, Glória, sempre integrado fazendo um trabalho também na área da
religiosidade, então isso aí realmente, é uma homenagem muito bem lembrada pelo Vereador
Marcos Soares em homenagear essa pessoa que tantos trabalhos colaborou e proporcionou ao
nosso bairro enaltecendo ainda mais as famílias que lá moram, nesta parte, nesta região da
cidade, quero parabenizar o vereador por essa iniciativa, e dizer para vossa excelência que são
trabalhos dessa relevância que marcam muitas vezes a passagem da gente como homem público
deste poder, meus parabéns Marcos; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em
discussão, para discutir Vereador Adroaldo De Carli, bancada do PMDB; Vereador Adroaldo De
Carli; senhor presidente, senhores vereadores, imprensa aqui presente, colegas do partido do
PMDB também uma satisfação, não poderia deixar de vir aqui também cumprimentar o colega que
hoje está assumindo na bancada do PTB, pela iniciativa desse projeto, pela sua sensibilidade, de
reconhecer também o trabalho da senhora Myriam Petry, e nós da comissão de justiça e finanças
também a principio nós achávamos até que o projeto não seria constitucional, porque o regimento,
a lei orgânica prevê que a pessoa esteja falecida a dois anos e a senhora Myriam faleceu esse
ano, mas tem um item lá que diz que com exceções de pessoas que tenham relevantes serviços a
nossa comunidade, e é o caso da professora Myriam Petry, eu fico bastante satisfeito Marcos
porque além dela ser moradora lá do bairro, também nós estamos homenageando uma
educadora, e isso é muito importante, nós valorizarmos as pessoas que deixam muitas vezes a
sua vida na educação, educando nossas crianças, até os adultos também, como é o caso da
professora Myriam, pessoa reconhecida na comunidade, como grande educadora, pessoa muito
sensível às causas comunitárias, então Marcos parabéns pela iniciativa, isso vem prestigiar a
classe que a professora Myriam pertencia, que é dos educadores, e também agradecer o Poder
Legislativo pelo reconhecimento inicialmente, evidentemente à professora Myriam Petry, mas
também, já por tabela, a todos educadores que merecem essa homenagem, que é por ali, merece
pela educação, professores que passam com certeza o nosso desenvolvimento na nossa cidade
na nossa comunidade, e nós sabemos que é uma classe que sempre deve ter privilégios, porque
ali que sai a educação das nossas crianças que no futuro vão ser as pessoas que vão dar o
destino do desenvolvimento da comunidade em que vivem, também a comissão de justiça e
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finanças a pedido do presidente, moradores do bairro Vista Alegre, São Sebastião, também
moradores do Cantares, bairro Fey, preocupados e nós já fizemos várias solicitações, os colegas
vereadores, a respeito da RS 142, realmente um trecho muito perigoso, e nos não soubemos,
porque até hoje o DAER não se manifestou no sentido de concretizar de uma vez por todas uma
solução, já que esta em perímetro urbano aquele trecho, e lá tem acontecido muitos acidentes pelo
intenso trafego e não só isso, nós queremos colaborar para que se faça com a amor brevidade
possível essas lombadas eletrônicas, e eu lembro que o colega Vereador Felipe Sálvia já colocou
na ultima reunião aquela questão também, que acredito Felipe, também vai amenizar, da policia
rodoviária estadual que ficam muito nesse trecho, aplicando multas, e inspeções nos veículos, que
aí circulam, então acredito que esta certo que é concessão do DAER, mas deve ter um pouquinho
mais de cautela, os nossos trabalhadores, muitas vezes pessoas estão aí cansadas, trabalhando,
porque não tem um equipamento, um documento em dia, muitas vezes são abordadas de uma
forma não muito eficiente por parte da policia rodoviária estadual, e tem causado muito transtorno
a nossa comunidade, acredito que também nesse sentido Vereador Felipe Sálvia, naquele trecho,
que fez a sua colocação, já enviamos até um requerimento para a superintendência da policia
rodoviária estadual, para que vão multar e fazer inspeção para lá do bairro São Sebastião então,
mas não ali onde as pessoas circulam com bastante intensidade, muitas vezes atrapalhando o dia
a dia dos moradores dessa localidade, então nós fizemos esse esforço, a comissão da ordem
econômica e social, o projeto está apto a ser votado, assim como engenheiro florestal, também
ambiental muito importante para nossa comunidade, que vai fazer um projeto de âmbito ambiental
e isso é importante para nossa comunidade, secretario Gilnei Jarré me ligou hoje para agilizar
esse processo que a comissão também o fez, e acho que é por aí, a parte legislativa é essa,
comissão de justiça e finanças, presidente Vereador Felipe Sálvia, colega Vereador João Mafalda
também, nós temos que ser sensíveis e procuramos dentro dessa sensibilidade saber o que é bom
para carazinho, o que precisa ter agilidade e o por muitas vezes até, eliminamos pareceres que
são projetos que não há necessidades e pareceres jurídico porque ele já diz por si só a que veio,
era isso senhor presidente, senhores vereadores, mas uma vez parabéns ao colega Vereador
Marcos Soares pela sua indicação dessa nomeação dessa praça, a senhora Myriam Petry,
conhecida nossa também há muitos anos, pessoa muito dedicada a nossa comunidade, muito
obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir Vereador
Cláudio Santos, bancada do PSDB; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, colegas
vereadores, demais pessoas que já foram nominadas anteriormente, Paulo Muller dirigente da
UACC, demais presidentes dos bairros, Leandro Diário da Manhã, acrescentar Vereador Adroaldo
De Carli, e acredito que cada um que use essa tribuna acrescente algo sobre dona Myriam, que
também além de moradora, educadora, foi secretária de gabinete, que certamente por onde
passou deixou muito daquilo que ela fazia, que era peculiar dela, e parabenizo o Marcos Soares
por essa atitude, dizer que é dessa forma que a Câmara, sem dúvida se porta, eu gostaria senhor
presidente de relatar alguma coisa referente a esse projeto que firme esse convênio com o DAER,
porque todos os vereadores falam e isso é real, acho que não teve um vereador dessa casa que
não esteve uma ou duas vezes no DAER, em Porto Alegre, nós estivemos na legislatura anterior,
estivemos nessa legislatura, inclusive em uma oportunidade que nós estivemos os próprios
moradores daqueles bairros estiveram presentes em outra oportunidade nessa legislatura nós
pegamos toda documentação, inclusive da empresa que havia ganhado a licitação, mas
infelizmente não aconteceu nada, e me cabe aqui senhor presidente, dizer, que muitas vezes o
ombro fica pesado quando se sobrecarrega na qualidade de líder de governo, quase sempre as
críticas sobrecaem aos ombros do líder do governo, mas eu hoje, não só hoje, quero aproveitar
essa oportunidade, dizer o quão foi rápido a ação do prefeito Alexandre Goellner, quando recebeu
os presidentes em seu gabinete, estávamos acompanhados do Vereador Jaime Fragoso, e que
imediatamente, assim que foi comentada a intenção dos moradores, ele entrou em conato por
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telefone com o Germicio, e aí deram-se às idéias, para formalizar esses pensamentos que os
moradores tinham, e imediatamente veio esse projeto para casa, e também como os vereadores
entendem, que deve ser sem dúvida alguma prioridade as comissões deram parecer os
vereadores votam hoje por unanimidade com certeza, mas dizer mais, senhor presidente, da
sensibilidade do senhor prefeito na oportunidade em que ouvia os moradores, da possibilidade de
quem sabe mais tarde, aí tira a preocupação levantada pelo vereador Adroaldo De carli,
anteriormente pelo Vereador Felipe Sálvia, com relação a esse trecho, da RS 142, que a policia
rodoviária estadual está canetiando, todo e qualquer condutor de veiculo que passa por ali,
principalmente aqueles que passam mais dificuldades, a um sinal senhor presidente e senhores
vereadores, de possivelmente se tentar junto ao estado do Rio Grande do Sul, a municipalização
desses quatro quilômetros, do trevo até o KM quatro, se houver possibilidade, isso mais tarde mas,
talvez exista essa possibilidade, do município municipalizar esses 4 KM, pra ficar sobre jurisdição
do município, certamente esses incômodos que hoje acontecem e tem acontecido com a policia
rodoviária estadual, não venham acontecer porque vai fazer parte, esperamos nós que possamos,
contar com essa parte d município pertencendo à jurisdição de carazinho, então quero só deixar
senhor presidente registrado, essa atitude do prefeito Alexandre, que recebeu esses moradores, e
prontamente, já tinha praticamente mandado um projeto, comprometeu-se em mandar a câmara
na segunda-feira e está aqui, e está sendo votado, então às vezes acredito que a critica ela existe,
nós sabemos que muito deve ser feito, muitas coisas são pensadas de forma diferente, mas tenho
certeza, de que qualquer um que estiver à frente do executivo, estará pensando na
municipalidade, pelo menos esse é o nosso entendimento, muito obrigado; Presidente Vereador
Vilson Paese; continua em discussão, solicito, por gentileza Vereador Felipe Sálvia, na tribuna;
Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que assistem a
reunião na casa do povo na noite de hoje, em especial o presidente da UACC, Paulinho Muller, e
saudando Paulinho Muller, saúdo por tabela todos os presidentes de bairro que se encontram na
casa na noite de hoje, em especial a imprensa, Tio Pisca da rádio Comunitária, rádio Gazeta,
presente aí, o pessoal do PMDB, Simonatto, Zeca, o pessoal do PDT, meu amigo Veiga, Silveira,
dizer que eu vendo meus colegas falarem sobre o projeto do Vereador Marcos Soares, quando
entro o projeto nessa casa presidente, fiquei muito contente, um projeto muito bom, excelente o
projeto, porque a Myriam, eu trabalhei com ela, trabalhamos juntos na época era chefe de gabinete
do prefeito, e ela sempre me cobrava, eu como diretor da eletrocar, ela me cobrava iluminação
daquela praça, ela me cobrava também benfeitoria junto à secretaria de obras, ela sempre cuidou,
foi realmente uma líder comunitária, e nós senhor presidente, senhores vereadores, nós temos que
sim, dar prêmios a lideres comunitários, lideres realmente que façam alguma coisa por essa
cidade, que façam qualquer coisa de bem, pelo nosso povo, pela nossa cidade, e a Myriam fez,
olha que eu sou testemunha viva, do tanto que ela fez para aquele povo do bairro Floresta, ela
também com o esposo dela, o Doutor Petry, me recordo que atendia gente, que ajudava a pobreza
ali, ela dizia: Felipe, eu faço, mas não quero que ninguém saiba, porque eu faço isso porque está
no meu coração fazer e ajudar as pessoas, isso é bonito então o Marcos está de parabéns,
vereador por esse teu projeto, de grande importância social, também o Cláudio Santos falou sobre
o município toar conta daquele trecho e está ai o Tolloti, que eu me posicionei aqui na semana
passada até um pouco brabo, porque eu não admito, eu não adito que a policia rodoviária
estadual, ela pode multar, ela deve multar, ela deve fiscalizar, ela deve fazer tudo que ela tem
direito, agora ela tem que tratar aquele pessoal daquele bairro ali com respeito, porque aqui não é
Tapera, aqui é Carazinho, e aqui tem vereador para defender o povo, e eles vem aqui, o senhor
que reclamou para mim fez o exame Tolloti, no Detran, com os faroletes, passou no exame no
Detran, e o Veiga é especialista nessa área de trânsito, passou em toda papelada no Detran, e lá
foi multado, foi multado por uma policia rodoviária estadual lá de Tapera, aquele pessoal que sai
ali do Cantares, da São Sebastião, Vila Alegre, para fazer as compras no mercado às vezes
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esquece os documentos, e explica e pede, eu moro aqui, dá licença eu vou em casa buscar, são
multados e vem sendo judiados ali por esse pessoal da policia, nós mandamos um Oficio na
semana passada, Vereador Adroaldo De Carli, sabe disso, mandamos oficio cobrando da
superintendência uma atitude melhor, é um trecho que pertence ao estado, é um trecho que tem
que ser cuidado com respeito, que ninguém está acima da lei, ninguém está acima da lei, com
relação senhor presidente, aos projetos que deram entrada na casa na noite de hoje, em especial
eu quero falar sobre um projeto que contrata um engenheiro na área ambiental, na área florestal, e
eu e o Vereador Déio, sofremos ai há pouco tempo e estamos sofrendo com relação ao
desmatamento do parque da cidade, que até hoje nós ainda não temos uma solução, porque
foram derrubadas lá, centenas e centenas de arvores, e até hoje a gente não descobriu, pra onde
é que foram essas arvores, e eu sempre vou cobrar, se eu soubesse que tinha feito casa para os
pobres, ou um pontilhão para a pobreza, se eu soubesse que estava lá a madeira eu ficaria
contente e não estaria cobrando nada de ninguém, mas é meu dever, como legislador, como
vereador, eleito, cobrara as cosia que eu acho que não está certo, e continuo achando que não
está certo esse negócio da madeira do parque da cidade, então parabéns ao prefeito, parabéns,
contratar um engenheiro, vou votar a favor do projeto, porque esse engenheiro vai ajudar a cuidar
a área ambiental da nossa cidade, também parabéns aos projetos que atendem aos bairros Vila
Alegre e São Sebastião, vai atender de forma especial aquele povo ali, com essas lombadas,
parabéns ao prefeito também, eu tenho que dizer, o vereador às vezes tem que cornetiar, tem que
brigar, tem que xingar o prefeito, mas às vezes tem que reconhecer que ele agiu certo em atender
esse povo desses bairros com essas lombadas, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson
Paese; continua em discussão, para discutir Vereador Antonio Azir, bancada do PTB; Vereador
Antonio Azir; senhor presidente, senhores vereadores, saudando o amigo e colega Leonardo
Simonatto, estendo a saudação a todos os demais presentes, na casa do povo aqui nessa noite,
também quero me manifestar a respeito do projeto do colega Marcos Soares, que realmente teve
um momento de inspiração impar, foi muito feliz em ingressar com esse projeto nessa casa
porque realmente está homenageando uma pessoa especial, além de uma educadora, também
teve grande parte de sua vida dedicada à vida pública, e aquela praça era apenas um campo, ela
transformou realmente numa praça, conseguindo colocar brinquedos, plantio de arvores, enfim
tornou aquilo um local para as pessoas dos bairros vizinhos poderem utilizar para lazer, atividades
esportivas, onde as pessoas do bairro Floresta e outros bairros ali podem se encontrar, realmente
um projeto de muita significância, parabéns ao seu autor, Marcos Soares, não poderia deixar de
comentar a respeito do projeto que ingressou hoje nessa casa, recebeu também das duas
comissões, pareceres por pedido do senhor presidente, os pareceres favoráveis para ir a votação
essa noite, projeto esse de muitos e muitos anos, já vem sendo cobrado, muito em disse
anteriormente o Vereador Cláudio Santos, que tivemos uma oportunidade até contratamos uma
van, pelo poder legislativo, e fomos a Porto Alegre, juntamente com os lideres, do bairro Planalto,
bairro Alegre, bairro São Sebastião, bairro Cantares e bairro Fae, Toloti inclusive foi liderando
essa comitiva, quando também conseguimos naquela oportunidade um médico para o IML, onde
me lembro que o guerreiro teve que bater em cima da mesa e quase pegar o diretor pelo pescoço
para que ele liberasse um médico para Carazinho, então o mais importante de tudo isso, que onde
há boa vontade, onde há união dos poderes juntamente com a população realmente as coisas
acontecem e acontecem para o bem, devemos tirar desse projeto uma lição, para conseguirmos
resultados em outras áreas de nosso município e também precisamos alcançar a nossa população
soluções adequadas, espero que realmente na licitação compareça uma empresa que coloque as
lombadas lá, em troco das muitas geradas, porque se isso não acontecer, a briga continua e
certamente esse poder legislativo com todos os seus pares e o poder executivo e os moradores
daqueles bairros, estarão novamente ativos e unidos, buscando uma solução junto aos órgãos
competentes para que aquele trecho seja realmente resolvido, porque além das lombadas
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eletrônicas é muito importante ali o acostamento daquela via, e isto também já nos foi prometido
inclusive pelo secretário de transportes da época, foi feito levantamento, foi feito projeto, mas
infelizmente a obra não aconteceu, creio eu que após vencida essa primeira etapa, nós devemos
iniciar essa segunda etapa, reivindicando o acostamento de todo aquele trecho, parabenizo os
vereadores dessa legislatura que tomaram a frente juntamente com os moradores, Vereador Jaime
Fragoso, sei que andou liderando esse movimento, Vereador Cláudio Santos, Vereador Vilson
Paese, e outros vereadores, que participaram desse movimento juntamente com os moradores,
também parabenizo o prefeito municipal pela sua agilidade e pela sua vontade em resolver esse
problema, seria isso senhor presidente , muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese;
continua em discussão, para discutir Vereador João Mafalda, bancada do PSDB; Vereador João
Mafalda; senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, senhoras, senhores, eu não poderia
deixar de me manifestar nesse projeto que homenageia a professora Myriam Petry, porque em
1986, eu tive oportunidade de trabalhar juntamente com ela, no partido PTB, onde na época o
Leonardo Simonatto fazia parte, o Zeca Costa, também, então a gente teve esse prazer de
trabalhar com a Myriam Petry, onde o espírito participativo dela era bastante grande, uma pessoa
inteligente, uma pessoa humilde, que com certeza nos ensinou muita coisa, ela tinha humildade
de acompanhar cada vereador, nós éramos iniciantes na política, e todo um trabalho psicológico
que ela desenvolvia junto à comunidade, ela nos passava isso então foi muito importante na
carreira dos políticos daquela época, então esta de parabéns o colega Marcos Soares, por esse
projeto merecidamente, e também só pra ratificar as palavras dos colegas que me antecederam, a
respeito dessa área, desse trecho pertencente ao DAER, que faz parte da saída para Não Me
Toque , cerca de 4 KM e alguns empresários que ficam localizados naquela região ali estão
bastante descontente com o trabalho feito pela policia rodoviária estadual, que tem fama de ser
mais rigorosa que a federal, e realmente são, eu não sei porque, deve ser porque ganham menos
que a federal, eles acampam ali na saída para Não Me Toque e prejudicam aqueles empresários
ali, porque ficam multando, a pessoa fica com medo de passar, como dizia um outro colega que
me antecedeu, o pessoal que mora nas redondezas às vezes esquece um documento e
prontamente e multado, é notificado, e esta área fica dentro da área urbana de Carazinho, eu acho
que é meio inviável, alguma coisa está errada, se está dentro da área urbana o que o DAER tem
haver, é uma área do DAER, mas então eu acho que o primeiro passo desse projeto está sendo
aprovado hoje, das lombadas eletrônicas, e posteriormente como disse o Vereador Antonio Azir,
estudar uma maneira rápida para q eu esse trecho de 4 KM venha a pertencer ao município, ara
que acabe esse problema dos policias da rodoviária estadual aí, seria isso então, senhoras e
senhores; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, solicito ao Vereador
Felipe Sálvia que assuma os trabalhos da mesa para que eu possa me manifestar; Presidente
Vereador Felipe Sálvia; com a palavra Vereador Vilson Paese, bancada do PDT; Vereador
Vilson Paese; nossa saudação ao Leandro que chegou mais tarde e nós não fizemos a saudação,
representando a rádio Diário, seja bem vindo, nossa saudação muito especial ao Paulinho da rádio
Comunitária que promoveu a grande festa da escolha da rainha e com muitas princesas, lá nós
estivemos e estava muito bonito, parabéns a sua rádio comunitária Paulinho e parabéns a todos os
que trabalham na rádio, transmita o nosso abraço, ao meu amigo Leonardo Simonato, nossos
sentimentos reconhecidos pelo falecimento da tua mãe, tenha certeza que ela não te deixou, ela
partiu dessa para outra melhor, porque isso nós já passamos de uma forma muito terrível, só eu
sei o que é você se despedir de alguém, nossa saudação a todos que já foram saudados
anteriormente, minha saudação muito especial vai ao presidente da comissão de justiça e também
aos demais integrantes, secretário que é Vereador Felipe Sálvia, Vereador Adroaldo De Carli
secretário e o Vereador João Mafalda, também a nossa saudação e os nossos cumprimentos pela
rapidez, pelo trabalho feito, pelos pareceres, ao Vereador Luiz Leite , presidente da comissão de
ordem econômica e social, o Vereador Josélio Guerra, o Déio, e o Vereador Antonio Azir, muito
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obrigado, assim é trabalhar realmente unidos, assim é poder desenvolver um trabalho, dizer aos
representantes dos bairros Alegre, São Sebastião e dos demais bairros que aqui não estão, que
nós em outras oportunidades no DAER nós vimos o projeto pronto, e com os processos licitatórios
resolvidos, e que a empresa que ia fazer as demarcações, tudo acertado e ajustado,
misteriosamente, nessa nossa ida aí na companhia do Jaime, eu fui na companhia dele, que o
Jaime me convidou, e nós tínhamos assuntos para tratar lá em Porto Alegre, sumiu o projeto, não
encontraram, não tinha mais nada, e aí a solução era fazer um convenio Vereador Cláudio Santos,
com a prefeitura, e o que eles querem que o DAER, está sucateado, nós sabemos o DAER está
terminado, o DAER não tem mais recurso para nada, e o DAER quer fazer convenio com as
prefeituras para que as prefeituras assumam esses trechos que são urbanos, para poder fazer o
acostamento, e uma outra via que sai da principal para as pessoas andarem e também saírem
para os bairros, então é essa a situação, eu espero e vamos ficar vigilantes que eles não
engavetem de novo o pedido das lombadas, esperamos, que isso realmente aconteça, senhores
vereadores, eu quero fazer minhas as palavras de todos que falaram da Myriam Petry, Marcos,
parabenizamos sim a vossa excelência pela iniciativa de fazer um projeto de lei, denominando a
praça da Floresta Myriam Petry, todos vocês sabem, já falaram, não cabe mais, mas falar dela é
muito fácil, uma professora exemplar, quando ela era assessora do Osvaldo Biolchi e eu tive o
prazer de naquela oportunidade, presidente Felipe, eu tive o prazer de naquela oportunidade de
fazer a supervisão da campanha do Osvaldo, a gente acompanhou o trabalho dela, a primeira
aposentadoria do Biolchi quem encaminhou for ela, na secretaria da ação social era uma mulher
amável para atender, como chefe de gabinete fantástica, então realmente, merecidamente o
projeto, e a praça realmente levando o nome dela, ficará bem, para a família vai ficar bem, para os
moradores do bairro da floresta estão de parabéns hoje, e todo o carazinho, que reconhece o
trabalho, com relação a esse projeto de mais um convenio com banco para financiamento,
recebemos hoje à tarde a visita do responsável, e vocês sabem meu pensamento e minha
posição, quando ele veio e colocou eu digo, não, mais uma não vai passar, porque hoje nós vamos
à terceira idade e estamos vendo os aposentados até sem dinheiro ara participarem, e até pouco
tempo atrás, os pensionistas e aposentados muitas vezes sustentavam a família e iam aos bailes e
iam as festas de terceira idade e com um bom dinheirinho no bolso, com os financiamentos que
passaram a circular dinheiro fácil, dizendo que o juro é quase nada, ou nada, engodo, cobram e
cobram bem, porque hoje tem um numero expressivo de aposentado e pensionista literalmente
falido, e aí a minha surpresa, o rapaz vem para um resgate mudando todo esse plano para até
pegar os financiamentos que existem das pessoas que não estão conseguindo pagar e esse novo
sistema, nesse convênio que está feito, por esta financeira, vai abraçar todos os financiamentos e
colocar num só, e estendendo o prazo com menor juro, não tem nenhuma financeira com juro tão
baixo, então a câmara, não é Vereador Adroaldo De Carli, a câmara não podia perder essa
oportunidade de levar aos tomadores de dinheiro, funcionários públicos naturalmente, nós tiranos
esse privilégio, esse direito deles, de forma nenhuma, então por isso queres um à parte Vereador
Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De Carli; sim Vereador Vilson Paese, até porque nós
soubemos da extrema dificuldade, não só dos servidores mas a nível geral, muitos aposentados,
que necessitam é de extrema urgência um alongamento dessas dividas contraídas, que a situação
está muito séria o comprometimento financeiro mensal dessas pessoas realmente está
inviabilizando até a sua própria alimentação na sua família, então nós temos que viabilizar o que
nós pudermos fazer e sensibilizar assim os órgãos a nível federal inclusive, para que faça esse
tipo de critério, que utilize o refinanciamento até uma securitização, poderíamos dizer assim, para
alongarmos até porque os juros hoje são bem menores do que aqueles contraídos dois anos
atrás, muitos tem previdência, os juntos eram praticamente o dobro de hoje, então nós temos que
ficar atentos e também sermos uma dessas fases para manobramos o que pudermos fazer para
nós realmente viabilizarmos para que haja financeiras que façam, que vossa excelência falou que
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iam fazer aí, até com mais intensidade, para viabilizarmos novamente o dia a dia e a vida dessas
pessoas, era isso, muito obrigado; Vereador Vilson Paese; obrigado Vereador Adroaldo De Carli,
realmente é isso, se a câmara se preocupa com o povo, e nós estávamos preocupados com esse
numero que aumenta de financeiras, chega uma financeira que vem resgatar a oportunidade e
diminuirá o valor, alongando o prazo, então é muito bom, mas eu quero falar para os moradores,
também da RS 142, que com o convênio com a prefeitura Vereador Felipe Sálvia, presidente, não
poderá mais vir a policia militar de Tapera, eu aguardo, porque eu quero que o Felipe e o Cláudio
possam prestar atenção, muito obrigado, com o convenio feito, a policia de Tapera, essa policia
que gosta realmente de notificar, não poderá mis se estabelecer lá no bairro São Sebastião,
Cantares e Planalto, para cá, eles terão que ficar para lá, porque acontece isso, ele tem que
apresentar serviço, vem lá de Tapera, ficam aqui dentro do município, e qual é o cidadão hoje,
trabalhador, e quem está lá no bairro, nem sempre tem carro zero KM, o carro dele já está um
pouco judiado, e nem sempre tem pneu zero KM, e s o policial quer ele notifica, e notifica mesmo,
e notifica uma pessoa que está trabalhando, correndo, saindo apavorado para ir até o banco,
muitas vezes para ir ao serviço, e isso nós não podemos aceitar mesmo, o Felipe tem razão total,
quando coloca e os demais vereadores, que vão multar lá na BR, lá adiante na RS, mas não aqui
dentro da cidade, isso é um desrespeito a nós e os moradores, então com esse convenio que vai
municipalizar esse trecho do DAER, vai ficar aos cuidados do município, eles não poderão mais vir
aí notificar os trabalhadores dos bairros que merecem toda nossa atenção e o nosso respeito, era
isso senhor presidente, senhores vereadores, nosso muito obrigado; Presidente Vereador Felipe
Sálvia; devolvo os trabalhos ao Presidente Vereador Vilson Paese; Presidente Vereador Vilson
Paese; queremos também informar a todos os presentes e aos vereadores também, as
representações e a cedencia do auditório dessa semana, no dia 03 e 05 de setembro foi cedido
esse auditório ao sindicato dos vigilantes para sua eleição anual, no dia 05/09 quarta-feira, o
presidente Paese representou a câmara municipal no clube comercial no momento cívico,
solenidade realizada as 19:30 horas, e também estava presente o Vereador Cláudio Santos,
apresentando o evento, no dia 06/09 quinta-feira, o auditório da câmara municipal foi cedido a
Executiva municipal do PDT, para uma reunião das coordenadorias regionais do partido, com as
presenças dos Vereadores Felipe Sálvia, Vereador Luiz Leite, e Vereador Vilson Paese, no dia
07/09 sexta-feira, no desfile cívico, a pátria, o Presidente Vereador Vilson Paese representou o
legislativo, juntamente com o Vereador Cláudio Santos, que foi o apresentador também do desfile,
não sei se tinha mais algum vereador e também cumprimentamos os vereadores, Vereador
Antonio Azir e o Vereador Adroaldo De Carli, que para ficar mais perto do povo, não quiseram ficar
no palanque, e ficaram no meio do povo, que realmente são os verdadeiros representantes do
povo, no dia 08/09 sábado, o Presidente Vereador Vilson Paese representou a câmara municipal
no baile da radio comunitária, na ocasião atuou como jurado, e também o Vereador Cláudio
Santos na escolha da rainha daquela entidade, o Vereador Cláudio Santos, esteve na quarta-feira
dia 05/09, na reunião do CORED regional, como membro do conselho, e Representou a câmara
municipal, Vereador Felipe Sálvia, esteve no dia 07/09 na igreja assembléia de Deus no simpósio
das missões, algum outro vereador representou a casa em algum outro dia? É claro que nós não
iremos embora sem votar os projetos, mas vejam, vereadores, que o Vereador Cláudio Santos
está realmente em todos os eventos, nós colocamos isso até antes da votação, mas os projetos já
foram discutidos, e agora eu coloco em votação todos os 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, aprovado os projetos por
unanimidade, senhores vereadores, e comunidade aqui presente, no dia 14/09 o CTG Unidos da
Tradição, é um anfitrião, da abertura da semana farroupilha, a câmara estará fazendo uma sessão
solene a partir das 20:00 horas, todos são convidados, os vereadores também que poderão,
teremos o prazer de ter inclusive todos os servidores dessa casa, e os vereadores que por motivo
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de outros compromissos e não podem, mas se comuniquem então o suplente para que nós
possamos estar nessa reunião os 10 vereadores, e também já nos Solicitaram que todos os
vereadores compareçam pilchados, eu quero até dizer para os vereadores que eu nunca esconde
isso, falei sempre em rádio e tal, eu não tenho pilcha nenhuma, mas eu vou dar um jeito, e vou
adquirir para eu chegar lá, porque senão o Veiga já me falou, que nós deveremos comparecer,
inclusive o Patrão falou da mesma forma, mas eu tenho certeza que a sessão será, e vamos fazer
uma sessão até porque é abertura da semana farroupilha, e a SMEC, vai também fazer a abertura
lá e vai usar algum tempo, então a nossa reunia eu queria combinar com os lideres das bancadas
se todos os lideres vão falar, u se alguém fala em nome da câmara, para não usarmos muito
tempo porque muita gente vai ter que retornar, e aí nós poderíamos designar hoje um que falasse
em nome da câmara; Vereador Luiz Leite, questão de ordem, senhor presidente; Presidente
Vereador Vilson Paese; eu declino mas se for, imposto por vossas excelências, não vou me
furtar, agora, aqui tem oradores com Conhecimento. de causa do tradicionalismo que poderia;
Vereador Luiz Leite; questão de ordem senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese;
questão de ordem Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite; gaúcho por gaúcho e por entender
das tradições fala o presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; vocês estão me outorgando
essa incumbência todas abancadas, bancada do PMDB, bancada do PSDB, bancada do PDT, do
PTB, agradeço as palavras, não sou merecedor, é mais bondade de vocês, agora não tem
problema vamos tentar corresponder e representar os colegas à altura, muito obrigado por me
outorgarem essa oportunidade de representá-los, nada mais havendo a tratar e sob a proteção de
Deus declaro encerrada a presente reunião, convoco os senhores Vereadores para a próxima
reunião solene do dia 14/09 no CTG Unidos da Tradição as 20:00 horas, e convoco os senhores
vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada dia 17/09/2007 as 19:15 horas neste
local.

Vereador Vilson Paese
Presidente

Vereador Cláudio Santos
Secretário

