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Ata da Reunião Ordinária do dia 24 de setembro de 2007.....Ata 41
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 17/09/2007. Convido
o Vereador Adroaldo De Carli 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
17/09/2007, 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 Secretário Vereador Cláudio Santos para fazer a leitura da presente reunião;
Secretário Vereador Cláudio Santos; Expediente 24/09/2007: Of. 174/07 do executivo municipal,
encaminha emenda modificativa ao PL n° 106/07, o qual da nova redação ao art. 2° da lei municipal
n° 6.534/07. Of. 175/07 do executivo municipal, encaminha projeto de lei n° 123/07 o qual autoriza
abertura de credito especial no orçamento da Fundescar, no valor de R$ 1.000,00, para apreciação
sob regime de urgência. Of.176/07 do executivo municipal, encaminha projeto de lei complementar n°
003/07 o qual altera os artigos n°s 27, 111, 134, 138, 139, 159, 167, 169, 199 e 205 da lei
complementar n° 110- Código Tributário do município, para apreciação sob regime de urgência. Of.
177/07 do executivo municipal, encaminha projeto de lei n° 124/07, o qual inclui metas nas leis n°
6.256/06 – PPA 2006/2009 e 6.450 – LDO/2007 e autoriza abertura de credito especial no orçamento
da Fundescar de 2007, no valor de R$ 9.000,00, para apreciação sob regime de urgência. Of. 178/07
do executivo municipal, encaminha projeto de lei n° 125/07, o qual autoriza abertura de credito
suplementar no orçamento da Fundescar, no valor de R$ 7.550,48, para apreciação sob regime de
urgência .Of. 179/07, do executivo municipal, encaminha projeto de lei n° 126/07, o qual autoriza
abertura de credito especial no orçamento da Fundescar de 2007, no valor de R$ 2.500,00. Of.
180/07, do executivo municipal, encaminha projeto de lei n° 127/07, o qual autoriza a concessão de
auxilio financeiro ao Hospital de Caridade de Carazinho – HCC, no valor de R$ 15.000,00, para
apreciação sob regime de urgência. Of. 181/07, do executivo municipal, encaminha projeto de lei n°
128/07, o qual autoriza o município a firmar convenio com ACIC, para apreciação sob regime de
urgência. Of. 182/07, do executivo municipal, encaminha projeto de lei n° 129/07, o qual autoriza
concessão de auxilio financeiro ao centro de educação infantil sociedade metodista de amparo a
infância carazinhense – CEI – SOMAIC e abertura de credito suplementar no orçamento de 2007, no
valor de R$ 4.000,00, para apreciação sob regime de urgência. Projeto de lei de autoria do vereador
Vilson Paese que Dá denominação ao segmento designado “Rua A”, Bairro Medianeira. Of. 183/07,
do executivo municipal, solicita realização de audiência publica. Of. 140/2007 da Assembléia
Legislativa convida para audiência publica da comissão de agricultura pecuária e cooperativismo. Of.
484/2007 da Justiça Federal, agradecer correspondência recebida. Of. 021/2007, do Poder Judiciário
envia copia ADI 70018596874. Of. 013/2007 do Colégio La Salle, convida para lançamento do 1° CD
Coral Infantil La Salle a realizar-se dia 26 de setembro. Convite do Banco do Brasil, para reunião do
DRS a realizar-se dia 25 de setembro. Correspondência do PMDB, solicitando copia de gravação de
audiência pública do dia 16/08. Diversos Comunicados do Ministério da Saúde, informando a
liberação de Recursos Financeiros do Fundo Nacional; Presidente Vereador Vilson Paese; a seguir
convido o senhor secretário para fazer a leitura das indicações dos vereadores na noite de hoje;
Secretário Vereador Cláudio Santos; indicações: 2079/1124/07, Solicita trabalhos de reparos na
pavimentação asfáltica da rua Ozílio Zolet, no bairro centro. Pois a referida rua encontra-se com
vários buracos; Solicita trabalhos de reparos em todas as ruas do bairro Dileta, pois as mesmas
encontram-se em péssimo estado; Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação
e limpeza da rua Pernambuco, no bairro Oriental próximo ao Juvenato. Pois a rua encontra-se com
várias valetas que dificultam o tráfego de veículos; Solicita trabalhos de patrolamento,
cascalhamento, compactação e limpeza da rua Afonso Branda, no bairro Winckler. Esta é uma
reivindicação dos moradores da rua; Solicita trabalhos de capina e limpeza nas ruas Silveira Martins,
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Fernando Sudbrack e Antônio José Barlette, no bairro Santo Antônio. Pois as mesmas encontram-se
em péssimo estado de limpeza; Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e
limpeza da rua Leo Neuls, no bairro Alvorada. Pois o final da rua encontra-se com vários buracos;
Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua Otávio Rocha, no
bairro Broecker. Esta é uma reivindicação dos moradores da rua; Solicita trabalhos de em todas as
ruas do bairro Cantares, que se encontram em péssimas condições de trafegabilidade; Solicita
trabalhos de canalização na Rua Vera Cruz, no bairro Operário. Esta é uma solicitação dos
moradores da referida rua; Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação, limpeza
e tubulação na rua Pedro Viau, no bairro Camaquã. Esta é uma reivindicação dos moradores da
referida rua, Vereador Luiz Leite 2080/1125/07, Solicita conserto do calçamento na Rua Marquês do
Pombal, proximidades do Fórum; Solicita conserto do calçamento na Rua Paissandu, bairro Glória;
Solicita conserto do calçamento na Rua Marechal Hermes, bairro Glória; Solicita conserto do
calçamento na Rua Santos Dumont, no bairro Glória; Solicita ao Executivo Municipal, para que oficie,
o proprietário do terreno localizado na Rua Santos Dumont esquina com Fernandes Vieira, para que o
mesmo efetue a limpeza do mesmo; Solicita que seja efetuada s limpeza e conserto do calçamento
da Rua Hilário Ribeiro, no Bairro Borghetti; Solicita a construção do passeio público da Rua Hilário
Ribeiro com a Rua Guaranis, junto á Escola Laranjal; Solicita o conserto do calçamento na Rua
Charrua, trecho compreendido entre Rua Tijuca e Marechal Floriano, no bairro Princesa, Vereador
Vilson Paese; 2081/1126/07, Solicita a Secretaria de Obras, que execute trabalhos de patrolamento e
cascalhamento da rua Pedro Viau no bairro Camaquã, Vereador Paulino de Moura; 2082/1126/07,
solicita realização de limpeza de sanga na Travessa Liberal, bairro Vargas, Vereador Paulino de
Moura; 2083/1127/07, O Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na
forma regimental, que a secretaria de obras realize com urgência melhorias no asfalto (reperfilagem
asfáltica) em toda extensão da rua Senador Salgado Filho. A referida rua encontrasse com muitos
buracos e crateras por toda sua extensão, com as melhorias traria melhores condições para os
motoristas conduzirem seus veículos, Vereador Adroaldo De Carli; 2084/128/07, O Vereador abaixo
assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, que a secretaria de obras
realize trabalhos de limpeza, capina de matos (inços), melhorias no escoamento das águas das
chuvas e operação tapa buracos na Rua Arnaldo Graeff esquina com a Lourival Vargas, localizadas
no Bairro Vila Rica. Pois a mesma está intransitável, segue trazendo transtornos e prejuízos aos
pedestres e motoristas principalmente nos dias de chuvas. Solicitação dos motoristas e moradores,
Vereador Adroaldo De Carli; 2085/1129/07, O Vereador abaixo assinado solicita que após lida em
plenário, e deferida na forma regimental, que o setor competente da secretaria de obras realize
trabalhos de limpeza do passeio público, capina e roçar os matos do barranco próximo aos trilhos e
recolhimento de entulhos da Rua Silva Jardim, Bairro Centro. O referido passeio público encontra-se
com muitos inços e entulhos ao longo da sua extensão. Com as melhorias traria melhores condições
e segurança para os pedestres circularem, Vereador Adroaldo De Carli; 2086/1130/07, O Vereador
abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, que a secretaria
de obras realize com urgência operação tapa buracos em toda a extensão da rua São Sebastião do
Bairro Alvorada. Pois a mesma está intransitável, segue trazendo transtornos e prejuízos aos
moradores e motoristas que têm seus carros danificados após caírem nos buracos da rua. Solicitação
de moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 2087/1131/07, O Vereador abaixo assinado solicita que
após lida em plenário, e deferida na forma regimental, que a secretaria de obras realize trabalhos de
limpeza, capina de matos (inços) e operação tapa buracos na Rua Lourival Vargas esquina com a
Siqueira Campos, localizadas no Bairro Vila Rica. Pois a mesma está intransitável, segue trazendo
transtornos e prejuízos aos motoristas principalmente nos dias de chuvas. Solicitação dos motoristas
e pedestres, Vereador Adroaldo De Carli; 2088/1132/07, O Vereador abaixo assinado solicita que
após lida em plenário, e deferida na forma regimental, que a secretaria de obras realize melhorias no
escoamento das águas das chuvas e operação tapa buracos na Rua Caldas Junior esquina com a
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Rua Arnaldo Graeff localizadas no Bairro Vila Rica. Pois a mesma está intransitável, segue trazendo
transtornos e prejuízos aos pedestres e motoristas principalmente nos dias de chuvas. Solicitação de
moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 2089/1133/07, reiterando o pedido para que a secretaria de
obras realize, com urgência, operação tapa buracos na rua da Paz entre as ruas Mal. Deodoro e
David canabarro no bairro Princesa, Vereador Josélio Guerra; 2090/1134/07, reiterando o pedido para
que a secretaria de obras do município estude a possibilidade de consertar a escada localizada na
avenida Antonio José Barlette na passagem dos trilhos próximos à rua Silva Jardim, Vereador Josélio
Guerra; 2091/1135/07, reiterando os pedidos feitos nos dias 03/04/06 e 04/09/07 e 13/08/07 para que
o executivo municipal estude possibilidade de colocar em todas as paradas de ônibus bancos com
encosto, podendo ser feito com apoio de empresas locais, Vereador Josélio Guerra; 2092/1136/07,
Reiterando o pedido para o Executivo Municipal, que notifique o proprietário do terreno localizado na
Rua da Paz ao lado do numero 144 enfrente ao numero 131, Bairro Princesa, para que seja feita a
limpeza do mesmo. Solicitação de moradores, Vereador Josélio Guerra; 2093/113707, 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 setor competente melhorias urgentes no
calçamento e no asfalto em toda extensão da Rua Guaranis, Bairro Laranjal. A referida via encontra se em precárias condições, é com dificuldade que os veiculo trafegam devido aos buracos existentes
que se acumulam ao longo do trecho, necessitando assim de melhorias urgente, Vereador Felipe
Sálvia; 2094/1138/07, 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
setor competente melhorias urgentes em toda a extensão do trecho de asfalto da Rua Ipiranga, Bairro
Glória/Fábio. A referida via encontrasse cheia de buracos, há trechos em péssimas condições, que
acabam por danificar os veículos que circulam diariamente pelo local, causando transtornos e gastos
que poderiam ser evitados, Vereador Felipe Sálvia; 2095/139/07, 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, com a máxima urgência
possível reparos no asfalto da Rua Marechal Floriano, no Bairro Centro. A referida rua encontra-se
com muitos buracos ao longo da sua extensão, alguns trechos encontram-se em estado lastimável, o
que é inadmissível, pois esta é uma via de trafego intenso de veículos, que a utilizam especialmente
para desviar o trânsito da Avenida Flores da Cunha. Esperamos que medidas urgentes sejam
tomadas com relação a este pedido, Vereador Felipe Sálvia; 2096/1140/07, solicita a secretara de
obras que realize a compactação dos trechos da estrada de São bento a Santa Terezinha que foram
cascalhadas e se encontram com muitas pedras, Vereador Antonio Azir; 2097/1141/07, solicita
realização de operação tapa buracos na rua Ivalino Brum, bairro Winckler, Vereador Antonio Azir;
2098/1142/07, solicita secretaria de obras operação tapa buracos, na Avenida São bento, bairro
glória, Vereador Antonio Azir; 2099/1143/07, solicita a secretaria de obras operação tapa buracos, na
rua Gaviões, bairro Conceição, Vereador Antonio Azir; 100/1144/07, solicita realização de operação
tapa buraco, na rua Padre Gusmão, Bairro Hípica, Vereador Antonio Azir; 2101/145/07, solicita
realização de operação tapa buracos, na rua Silva jardim, Bairro oriental, Vereador Antonio Azir;
2102/1146/07, solicita a secretaria de obras operação tapa buracos na rua Salgado Filho, bairro
Conceição, Vereador Antonio Azir; 2103/1147/07, solicitando ao executivo municipal estudos para
instituir a semana de conscientização do planejamento familiar, conforme projeto em anexo, Vereador
Jaime Fragoso; 204/1148/07, solicitando ao executivo municipal estudos viabilizando a inspeção do
estado geral de saúde dos alunos dos estabelecimentos da rede municipal de ensino, conforme
projeto em anexo, Vereador Jaime Fragoso; 21051149/07, solicitando a secretaria de obras a
realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da rua Antonio Severo de Almeida,
Vereador Jaime Fragoso; 2106/1150/07, solicitando a secretaria de obras a realização de
patrolamento, cascalhamento e compactação da rua Cel. Bordini, Vereador Jaime Fragoso;
2107/1151/07, solicitando a secretaria de obras a realização de patrolamento, cascalhamento e

4

compactação do final da rua Neuls, Vereador Jaime Fragoso; 2108/1152/07, solicitado a secretaria de
oras a realização de patrolamento, cascalhamento e Compactação da rua Miramar, Vereador Jaime
Fragoso; 2109/1153/07, solicitando a secretara de obras a realização de operação tapa buracos em
toda extensão, pavimentação da rua Senador Salgado Filho, Vereador Jaime Fragoso; 2110/1154/07,
Solicita que sejam efetuadas melhorias no trecho de calçamento da Avenida Pátria, entre as Ruas
Barão do Triunfo e Ipiranga, onde o desnivelamento do paralelepípedo e os buracos existentes
causam transtornos aos inúmeros motoristas que trafegam diariamente pelo local, Vereador João
Mafalda; 2111/1155/07, Solicita que a Secretaria Municipal de Obras efetue melhorias em toda
extensão da Rua Alberto Loeff, devido ao estado de trafegabilidade com que se encontra, Vereador
João Mafalda; 2112/1156/07, 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 setor competente melhorias urgentes no calçamento e no asfalto em toda extensão da Rua
Antonio Vargas, no Bairro Loeff. A referida via encontra -se cheia de buracos ao longo de sua
extensão, causando transtornos aos motoristas que por ali trafegam diariamente, pois é uma rua
muito utilizada, que dá acesso aos bairros Loeff, Braganholo e Medianeira, sendo que no quase no
final da mesma localiza-se a sede do Sindicato dos Comerciários, freqüentado diariamente por
pessoas que vão até o local para praticar esportes, Vereador Felipe Sálvia; 2113/1157/07, solicita ao
poder executivo para que institua em nosso município o dia do Evangélico, Vereador Cláudio Santos;
2114/115/07, solicita a secretaria de obras para que efetue com a maior brevidade possível uma
operação tapa buracos ao longo da Avenida Flores da Cunha, Vereador Cláudio Santos;
2115/1159/07, reitera ao poder executivo que determine ao setor competente que efetue melhorias na
rua Dna Júlia, Vereador Cláudio Santos; 2116/1160/07, solicita a secretaria de obras para que tape
dói buracos localizados na Avenida pátria, em frente ao supermercado Zaffari e em frente ao Hospital,
Vereador Cláudio Santos; 2117/1161/07, solicita ao poder executivo que determine ao setor
competente a melhoria do calçamento da rua Barão do Triunfo nas proximidades do Bairro Santo
Antonio, Vereador Cláudio Santos; Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao secretário que
faça a leitura dos requerimentos apresentados pelos vereadores na noite de hoje; Secretário
Vereador Cláudio Santos; requerimentos: 218/287/07, 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 HILÁRIO WEBER, ocorrido no último dia 22
de setembro. O Senhor Hilário Weber, tinha um vasto relacionamento na comunidade carazinhense,
agricultor, empresário, fundador do Grande Hotel e do Time do Glória de nossa cidade e proprietário
da Agropecuária São Bento. Ao longo de sua vida, 86 anos completos, trabalhou incansavelmente,
deixando seu exemplo de trabalho e dedicação aos filhos Paulo Roberto Weber – administrador,
Maria Cristina Weber Rossato – Professora, Carlos Alberto Weber – Agricultor, Ana Elisa Weber
Mânica – do lar e Luiz Augusto Weber – Engenheiro Agrônomo, e demais pessoas que tiveram o
privilégio de contar com sua amizade. 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 Hilário Weber, 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;2119/288/07, Solicita que, seja enviado oficio de profundo pesar aos
familiares, de ANGELO MORAIS, pelo seu falecimento ocorrido no dia 19/09/2007, no qual
expressamos nossos mais profundos sentimentos pelo infausto ocorrido; Vereador Luiz Leite;
2120/89/07, Solicita que, seja enviado oficio as Centrais Elétricas de Carazinho - ELETROCAR, para
que viabilize com a máxima urgência a substituição das lâmpadas queimadas na rua Gilberto Mattioti,
no bairro Vila Rica. Esta reivindicação vem em decorrência da péssima iluminação na referida rua e a
troca proporcionará melhor iluminação, dando mais condições de visibilidade para moradores e
pedestres que por ali trafegam, Vereador Luiz Leite; 2121/290/07, O Vereador abaixo assinado
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solicita na forma regimental, que logo após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado
ofício ao Sr. Romeu Giacomelli Presidente da Eletrocar, para que solicitando ao departamento técnico
da empresa para realizar uma vistoria em todas as lâmpadas dos postes da Rua Olavo Bilac
localizada no Bairro Loeff e para que seja feita a troca das lâmpadas queimadas e colocação de
lâmpadas mais potentes nesta região. Solicita também à empresa Eletrocar, após verificação,
medidas para solucionar definitivamente este problema da escuridão nas ruas, zelando pela
segurança dos pedestres, motoristas e moradores destas localidades. Solicitação dos moradores,
Vereador Déio; 2122/29107, Solicita que seja enviado oficio com votos de profundo pesar, aos
familiares do Sr. Arno Fath, pelo seu falecimento ocorrido no dia 19 de setembro do corrente em
nosso município, Vereador Vilson Paese; 2123/292/0, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma
regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado
ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES:
1 – Cópia do relatório
do Departamento de Controle Interno, com relação aos gastos com a ambulância SPRINTER da
Mercedes, de placa CLH 8271, Chassi 8AC690341VA51364, para que possamos confrontar com as
informações recebidas através da resposta ao Pedido de Informações – Ofício nº 168/07 – GPC; 2 –
Se o CMPP é uma organização de Direito Privado, sendo sua contabilidade interna especifico
privado, devendo dita instituição prestar contas ao Executivo Municipal apenas com relação às verbas
públicas, gostaríamos que, então, o Executivo Municipal fornecesse a esta Casa cópia da prestação
de contas do CMPP relacionado às verbas públicas, sejam elas municipais, estaduais ou federais,
desde janeiro de 2006 até a presente data, inclusive balancetes contábeis; 3 - Gostaríamos de saber
também quais são as outras formas de recursos administrados pelo CMPP, que não sejam oriundos
de verbas públicas, denominando a fonte do recurso privado; 4 – Qual é a forma de contratação de
servidores que prestam serviços nas equipes de PACs e PSFs, quantos são, quais suas funções e
remuneração mensal de cada um, relacionando nomes e local de trabalho. 5 – Se as contratações de
servidores são feitas por entidade/empresa terceirizada, que sejam relacionadas quais são e a cópia
dos contratos/convênios. Ainda, se estas entidades/empresas terceirizadas possuem em seus
estatutos/contratos sociais a finalidade de prestação de serviços na área da saúde. JUSTIFICATIVA:
Nosso pedido justifica-se pelo fato de que há um desencontro nas informações prestadas com
relação aos gastos abusivos com a reforma da ambulância citada, bem como com relação ao
montante da dívida da Organização Social da Saúde. É verídico que o órgão que administra a saúde
de nosso município é uma organização de direito privado, mas como sabemos que os recursos
administrados por esse órgão, quase na sua totalidade são oriundos de recursos público é nossa
função fiscalizar seus atos. Esperamos esclarecer tais fatos com a aprovação deste pedido, deixando
assim nosso cidadão, totalmente a par da situação do órgão que administra a saúde em nosso
município, Vereador Felipe Sálvia; 2124/293/07, seja enviado oficio as bancadas dos senadores
gaúchos par que manifestam seu apoio ao senador José Agripino (DEM) que se manifestou antes de
qualquer acordo com os partidos aliados do governo para votação do senado federal, terá que haver
votação da proposta que acaba como voto secreto para cassação de mandatos dos parlamentares do
senado e da câmara federal, Vereador Luiz Leite; Presidente Vereador Vilson Paese; a seguir
solicito ao secretário dos trabalhos que faça a leitura das moções dos vereadores na noite de hoje;
Secretário Vereador Cláudio Santos; moções: 212/454/07, Solicita que, seja enviado ofício
parabenizando a Empresa Celo Construções proprietária do Super Posto, junto com seu gerente
Rosalvo Ferro pelas novas instalações em nossa cidade, Vereador Josélio Guerra; 2126/455/07, O
Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para
aprovação, seja enviado ofício de mesmo teor parabenizando, o Conselho Comunitário PróSegurança Pública de Carazinho - Consepro, na pessoa do Senhor Presidente Renato Süss -, pela
participação do II Seminário Estadual dos Consepros que ocorreu no dia 15 de setembro de 2007
junto ao galpão do Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre. Na oportunidade aconteceram
palestras e debates sobre importantes temas relacionados à criminalidade. O município coloca-se a
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disposição da entidade para parcerias de projetos que visam o bem e o desenvolvimento da
comunidade. Desejamos a direção sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 2127/456/07, O
Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para
aprovação, seja enviado ofício de mesmo teor parabenizando, a Posse da nova patronagem dos
Cavaleiros da Integração, na pessoa do Senhor Patrão Vanderlan Telles -, pelo recebimento das
rédeas, como símbolo de Posse de Patronagem no dia 17 de setembro de 2007 na sede do grupo
localizada no Sítio do Papagaio Charão próximo ao Parque Municipal de Carazinho. Desejamos a
direção e associados sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 2128/457/07, O Vereador abaixo
assinado, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado
ofício de mesmo teor
parabenizando, a Criare Móveis Projetados , na pessoa das Senhoras
Arquitetas Liara Giaretta e Gabriela Zanol - , pela inauguração no dia 14 de setembro de 2007 da loja
de móveis projetados, com iniciativa de trazer a marca pertencente ao Grupo Carraro para
Carazinho. Projetando com praticidade, modernismo e racionalidade, a Criare planeja ambientes que
proporcionam, acima de tudo, qualidade de vida. Localizada na Avenida Flores da Cunha, 2698.
Desejamos sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 2129/458/07, O Vereador abaixo assinado,
solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício
parabenizando, a Nova Rainha do Clube Comercial de Carazinho, na pessoa da Senhorita Inara
Pedrotti Sanini - , pelo recebimento da faixa de Rainha do Clube Comercial 2007 - 2008 realizada no
dia 15 de setembro de 2007. Representando o Clube Comercial em todas as ocasiões sociais da
entidade. Desejamos sucesso, Vereador Adroaldo De Carli; 2130/459/07, O Vereador abaixo
assinado, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado
ofício parabenizando, o Círculo de Orquidófilos de Carazinho, na pessoa do Senhor presidente
Eugênio Kreutzer -, pela 9ª Edição da Exposição Regional de Orquídeas realizada nos dias 14 a 16
de setembro de 2007 nas dependências do Ginásio do Colégio La Salle, motivo este que fazem desta
exposição um referencial em nossa cidade e região. Desejamos a direção e demais colaboradores
sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli 2131/460/07, O Vereador abaixo assinado, solicita na
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício
parabenizando, a Associação dos Gremistas de Carazinho, na pessoa do Senhor presidente Nicolau
Kern - , pela inauguração da sede gremista realizada no dia 14 de setembro de 2007, localizada na
Rua Bernardo Paz, 316. Desejamos a direção e demais colaboradores sucesso a todos, VA;
2132/461/07, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado
ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho, aos Proprietários das empresas que
obtiveram os primeiros lugares no Concurso de Decoração de estabelecimentos comerciais e
bancários promovido pelo Conselho Municipal de Tradições Gaúchas, TAMIMI MAGAZINE – 1º
colocado, AUGUSTIN VEÍCULOS – 2º colocado e CARAZINHO VEÍCULOS – 3º colocado.
Destacamos também as empresas que receberam troféu Destaque, Portal da Família, Casa do
Presente, Atacado Barbosa e a COTRIJAL por ter recebido o troféu Histórico Cultural em razão de ter
montado um museu com pecas históricas do tradicionalista Arlindo Marcondes de Quadros.
Destacamos a importância da participação destas empresas neste tipo de concurso que valoriza e
divulga as tradições da nossa gente, da nossa cultura, dos nossos hábitos e costumes. Manifestamos
o reconhecimento e as congratulações desse Poder Legislativo, também aos coordenadores da
Programação da Semana Farroupilha e a Comissão Julgadora que avaliou as vitrines que
participaram do concurso, Vereador Felipe Sálvia; Presidente Vereador Vilson Paese; queremos
registrar a presença, nominando o nome das pessoas presentes nessa reunião na noite de hoje,
Lisiara Colli, Lisiana Valejos, Almiro Silveira, Vivaldina Bruneto, que é conselheira deve ter entrado no
recinto interno da Câmara, o José Luis Lima, diretor da TV Pampa, Rubens do restaurante
Nutrilanches, Tarso Martini, nosso amigo Tarso, Olindo Ramos, oficina Giró, Marlene de Oliveira da
Capsem, seja bem vinda, Everton Souza farmácia Brasil, professor Jefferson, Carlos Alberto Baldo,
secretário da saúde seja bem vindo, também registramos a presença da imprensa na noite de hoje
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para a cobertura dessa sessão, solicito a bancada do PSDB se faremos intervalo ou se faremos o
grande expediente, já que não houve questão de ordem, questão de ordem Vereador Jaime Fragoso;
Vereador Jaime Fragoso; eu pediria o intervalo porque a bancada de sustentação precisa fazer uma
reunião de uns três minutos; Presidente Vereador Vilson Paese; faremos o intervalo regimental,
solicito a todos que o intervalo será de no máximo cinco minutos, mas seremos tolerantes por cinco
ou seis minutos e solicito a todos que permaneçam na sessão que logo em seguida nós daremos
continuidade com o grande expediente, eu perguntei as bancadas e as bancadas não falaram,
intervalo por cinco minutos; entramos agora na ordem do dia e solicito ao secretário para que faça a
leitura do numero e autor dos requerimentos; Secretário Vereador Cláudio Santos; requerimento nº
03, Vereador Luiz Leite PDT; nº 04 Vereador Adroaldo De Carli PMDB; requerimento pedido de
informação, nº 06 Vereador Felipe Sálvia, PDT; nº 07 Vereador Luiz Leite, PDT; requerimento de
pesar, Vereador Felipe Sálvia subscrito por outros vereadores; Presidente Vereador Vilson Paese;
coloco em discussão a urgência dos requerimentos; Vereador Jaime Fragoso; questão de ordem,
senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; questão de ordem Vereador Jaime Fragoso;
Vereador Jaime Fragoso; o secretário estava lendo e nós esquecemos de pedir destaque no pedido
de informação, colocar em destaque, não em bloco; Presidente Vereador Vilson Paese;
colocaremos então vereador, o pedido de informação de autoria do Vereador Felipe Sálvia, em
destaque para que seja votado separadamente, 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; está agora em discussão
os requerimentos com as urgências já aprovadas, para discutir Vereador Felipe Sálvia na tribuna
vereador; Vereador Felipe Sálvia;
senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que
acompanham a reunião na noite de hoje, gostaria senhor presidente, senhores vereadores, de me
reportar sobre um requerimento, é um requerimento de pesar de um amigo, que faleceu no ultimo dia
22/09 seu Hilário Weber, pai do meu amigo Luis Augusto que está presente na reunião, dizer que seu
Hilário foi vizinho meu por 15 anos, quando eu tinha farmácia ali ao lado do Banco Bradesco, era meu
cliente, e eu senti muito a morte desse cidadão, que tem uma história grande na nossa cidade,
agricultor, fundador do esporte clube Glória, fundador do Grande Hotel, fundador e proprietário da
agropecuária São Bento, aos 86 anos de vida deixou um exemplo para os filhos e para a nossa
comunidade, eu conhecia seu Hilário e eu me recordo de várias vezes, a primeira vez em 1988 para
1989 tinha eleição, presidente Paese, e eu como primeira eleição minha, eu concorri, e eu disse para
os meus cabos eleitoral, eu não quero nem ver o resultado, eu vou para uma granja de um amigo
meu, com todos vocês nós vamos lá assar uma carne, e nós vamos ficar lá na granja do seu Hilário
Weber, esperando o resultado, mas ninguém leve rádio, porque eu não quero saber, só quero saber
depois que eu voltar se eu passei ou não passei, e aí nós fomos lá e ficamos dois dias, e na saída, o
seu Hilário tinha dito para o capataz dele, que eu tinha passado, capataz estava me esperando na
porteira, eu tinha dito para ele que não ia levar rádio, não ia levar nada, e ele tinha dito para o
capataz me esperar na porteira com a noticia boa, o meu primeiro mandato, eu nunca me esqueço,
naquela granja, naquela fazenda, eu passei muitos momentos bons da minha vida de pescador,
quando agora no final de semana eu soube, eu estava viajando e soube, eu fiquei muito triste, tenho
certeza a minha família também, porque ele acompanhou as minhas crianças crescerem, ali na
farmácia, era meu cliente, e eu senti Augusto, senti mesmo de coração, porque não perde só a
família, tenho certeza, perde a comunidade, um baita cidadão, que fez muito por nossa terra,
empreendedor, e criou os filhos de uma maneira bonita, todos vocês e eu conheço todos vocês, e sei
como vocês foram criados, jogando futebol ali nos fundos da casa de vocês, no campinho, com o
Renato, com o Fernando, você era criança na época, mas foi muito bonito reconhecer, e aqui eu
deixo a mensagem que todos os vereadores assinaram, por unanimidade a casa do povo assina esse
requerimento de pesar, dizendo que foi mas deixou bons frutos, que são vocês, muito obrigado;
Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir Vereador Paulino de
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Moura, bancada do PTB; Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, demais colegas
vereadores, pessoas que nos dão a honra de estar na casa do povo, imprensa escrita e falada, ao
meu amigo Ouriço, que surpresa negativa tive na noite de hoje, em saber da partida do seu Hilário,
quantos natais fizemos juntos com a sua família, seus filhos, teu pai, tua mãe, e eu quero também
deixar essa mensagem de empreendedorismo que teu pai exerceu nesse município, não são só
vocês filhos, netos, bisnetos, que perde, é a comunidade de Carazinho, e com certeza nos deixa
muito triste, mas a vida é uma seqüência, e que fique para vocês como exemplo, de pai, de homem,
de uma pessoa que investiu em Carazinho como teu pai, como diz o Vereador Felipe Sálvia, os meus
irmãos não eram de pescaria, mas os meus eram e muitas vezes teu pai emprestou a granja para
que lá eles fossem exercer esse dom que eles tinham que era a pescaria, eu quero deixar dito a ti
Ouriço, a tua esposa, teus familiares, que vocês ergam a cabeça, sigam o exemplo que ele deu a
vocês, com certeza lá onde ele está, ele está numa melhor e cuidando por vocês, então os meus
sentimentos de coração, você sabe, que é de coração, porque muitos natais a gente estava lá, junto
reunido, levando alegria, conversando, trocando idéia, então os meus sentimentos em meu nome e
em nome de minha família, com certeza onde ele está ele está olhando por nós, eu não tinha uma
amizade mais fraterna com o teu pai, mas eu sempre tive contigo e com tua esposa, sempre participei
na minha comunidade e vi o quanto ele foi salutar, foi bom para minha comunidade desenvolvendo as
empresas que hora ele tinha, que Deus te abençoe, e que lá onde ele esteja, esteja com certeza em
uma melhor, seria isso senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado; 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, demais pessoas assistindo a reunião, companheiros do PMDB aqui presente, em especial o
Luis Augusto, o Lima, Luis Augusto filho do seu Hilário Weber, que nos deixou no sábado, foi o seu
falecimento, o Lima também sobrinho, nós queremos aqui em nome da bancada do PMDB, também
ressaltarmos a perda lamentável do seu Hilário Weber, pessoa empreendedora, para quem não sabe
um dos sócios fundadores junto com os seus irmãos do nosso Grande Hotel aqui de Carazinho, um
grande empreendimento para a nossa cidade, realmente algo que nos deixa bastante sensíveis na
noite de hoje, porque o seu Hilário Weber é uma pessoa de exemplo em nossa cidade, pessoa que
acreditou nessa terra, pessoa que junto com outros fez acontecer o desenvolvimento e o crescimento
de nossa cidade, então são pessoas assim que nós seguimos como exemplo, para nossa
comunidade, nós todos conhecemos seus filhos, Paulo Roberto Weber, Maria Cristina Weber
Rossato, Carlos Alberto Weber, Ana Elisa Weber Mânica e Luis Augusto Weber, que está aqui
presente e que também a exemplo de seu pai, uma pessoa ligada ao agronegócio, a agricultura,
pessoa empreendedora, empresária, que continua levando aquele lema de trabalho, aquele lema da
seriedade, da honestidade, que seu Hilário Weber demonstrou em nossa comunidade, realmente
estamos, e seus familiares, muito tristes com sua perda, mas também num tom de alegria por termos
na nossa comunidade convivido com uma pessoa realmente honesta, trabalhadora que deixa bons
exemplos, acho que é isso que fica no ser humano, dar bons exemplos, bons exemplos com atitude,
foi o que seu Hilário Weber fez, com seus familiares e seus amigos que era uma pessoa muito
querida em nossa comunidade, então leva, Luis Augusto os nossos pêsames, da bancada do PMDB,
aos seus familiares, aos seus irmãos, dizer que realmente a comunidade lamenta, mas também a
comunidade reconhece seu trabalho, a sua dedicação na forma como atuou na comunidade e no
nosso município, também senhor presidente, senhores vereadores, eu fiz um requerimento, alias
tenho feito em quase todas as reuniões, em alguma determinada rua, em especial hoje, o
requerimento, até meu amigo particular, Romeu Giacomelli, praticamente dirigindo a Eletrocar, o que
é, as pessoas reclamam muito a esse vereador, as suas instalações de iluminação pública, do nosso
município, principalmente nos bairros, porque aqui no centro até que está bem razoável, então nós
fizemos esse requerimento, para que a Eletrocar realmente faça uma vistoria nesse caso especifico
na rua Olavo Bilac, no bairro Loeff, para que seja feita a troca de lâmpadas queimadas e a colocação
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de lâmpadas mais potentes, porque isso, porque eu acredito
que é um direito do cidadão,
principalmente nós temos hoje em nosso município instalada a cobrança da iluminação pública, então
o contribuinte está lá, está pagando, ele tem o direito de ter uma iluminação adequada, então é isso
que nós queremos, que o poder público de Carazinho faça, não só no centro mas também nos
bairros, a solicitação realmente é grande, a insatisfação quanto à iluminação publica em várias
localidades é constante, e é bastante, então nós precisamos e vamos conferir realmente essa nossa
solicitação através de requerimento, vamos conferir pessoalmente, se a eletrocar que é a subsidiária
da iluminação pública do nosso município, realmente faça uma melhoria também em especial aos
nossos bairros que está muito necessitados, era isso senhor presidente, senhores vereadores, muito
obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir Vereador
Antonio Azir, bancada do PTB; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores vereadores,
todas as pessoas presentes na casa a nossa saudação, posso até ser repetitivo, mas não poderia
deixar de manifestar meus sentimentos de pesar em relação ao falecimento do Senhor Hilário Weber,
até porque eu tinha uma ligação muito grande com o seu Hilário, cada vez que ele me via, ele sempre
lembrava que naquela época poucas pessoas tinham veículos no interior, nós éramos vizinhos, em
Santa Terezinha, e o seu Hilário que trouxe minha mãe para que eu nascesse, então cada vez que a
gente se encontrava ele comentava isso, mas uma pessoa que deixa bons exemplos, uma pessoa
que foi pioneiro na área da agricultura, uma pessoa com espírito realmente comunitário, sempre
pronto a ajudar a sua comunidade, nós temos diversos exemplos aqui na cidade, também lá no
interior, um homem trabalhador, o seu Hilário chegava na granja antes do amanhecer sempre, sua
camionete sempre ia de luzes ligadas porque ainda era madrugada quando ele ia todos os dias para
a granja então realmente um exemplo de homem trabalhador, honesto, homem de família, isso nós
podemos ver nos filhos que deixou, Luis Augusto, o Paulo Roberto Weber, Carlos Alberto, Maria
Cristina, Anelise, enfim deixou uma família a qual ele passou os seus valores de vida, e são pessoas
que estão empreendendo também na nossa comunidade, são lideranças positivas na nossa
comunidade, e certamente darão seqüência àqueles frutos que o seu Hilário semeou aqui na sua
passagem, Carazinho realmente perde com a partida do senhor Hilário Weber, mas como dizia o
colega Vereador Adroaldo De Carli, Carazinho ganhou muito com a vida do senhor Hilário Weber que
fez muito por essa terra, que nos deixou belos exemplos, então Luis Augusto, ao Lima que é
sobrinho, leva aos familiares nossos votos de sentimento de pesar, é um momento difícil, mas tenho
certeza que vocês somente tem lembranças boas do seu Hilário, sua vida realmente foi feita de belos
momentos, e certamente a família terá para sempre uma boa lembrança de seu Hilário, obrigado;
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,
imprensa escrita e falada, demais amigos e pessoas que se encontram no plenário, depois de ouvir
os meus colegas, falando sobre esse requerimento de pesar, eu não poderia deixar de usar essa
tribuna, para também transmitir meus sentimentos a toda sua família, extensivo aos seus irmãos,
suas irmãs, filhos, netos, por essa irreparável perda que Carazinho teve, você sabe Luis que durante
os 24 anos que eu administrei uma empresa, e que vocês passavam diariamente diante da minha
empresa, muitas e muitas vezes seu Hilário lá chegava apenas para cumprimentar a gente, sentar um
pouquinho, e conversar um pouco, e muitos e muitos conselhos, Luis, eu tive do teu pai,
pessoalmente no inicio de minha jornada nessa cidade, e digo a você Luis, muitas e muitas palavras
eu apliquei na minha vida, profissional e pessoal, eu quero pedir aos meus colegas, que entendam o
que eu vou falar, porque foi uma mensagem que ele foi me falar e um pedido ao mesmo tempo,
quando me candidatei, meu presidente, a primeira vez, e andava aquela perturbação, aqui nesta
casa, uma briga muito feia na época, lá em 1992, e ele me fez uma visita Luis, e me colocou o
seguinte, meu filho você vai concorrer mesmo? Eu disse: eu tenho intenção seu Hilário, tem meu
nome no partido porque eu fui convidado, e não pude dizer não, até em memória do meu pai, o
primeiro QG do PDT foi feito em Carazinho na casa do meu finado pai, então em respeito a ele, o
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único filho dos 11 filhos dele que acenou para a vida política fui eu, então eu gostaria de homenagear
o meu pai, concorrendo e talvez chegando lá para prestar um bom trabalho na minha comunidade,
em memória do meu pai, e ele me dizia Luis, meu filho, não concorra, é um pedido que te faço, não
entre naquele ninho de cobra, foi à palavra que ele usou na época, por ele acompanhar tudo que
ocorria aqui na época, então Luis, eu disse assim a ele, seu Hilário, que foi uma pessoa muito
importante na minha trajetória profissional, um dos meus primeiros clientes, depois vieram os filhos,
clientes da gente, e a gente fez uma parceria boa nessa caminhada, eu disse a ele, seu Hilário, o
senhor vem me pedir para não concorrer porque julga ser uma pessoa que merece toda minha
consideração, exatamente, daí eu fui e disse assim para ele, eu não vou, pessoas amigas nossas que
estão aqui, que na época também já tinham idade para concorrer, também não vão, os seus filhos,
logicamente, se o senhor vem pedir para mim, não concordaria que fossem, botar o sue nome para
concorrer a uma vaga no legislativo, aí eu disse assim para ele Luis, sobra pra quem seu Hilário, daí
ele disse: tu não deixa de ter razão, se é isso que tu quer meu filho, vai, e logre êxito nessa tua
caminhada, e me deu um abraço Luis, que eu nunca mais vou esquecer, das palavras dele, no inicio
de preocupação, logo após de apoio, um abraço que ele me deu desejando boa sorte nessa
caminhada que a gente esta aí até hoje, então Luis, o seu Hilário, ele teve uma conduta na nossa
comunidade exemplar para todo mundo, familiar, empresarial, como pessoa, como cidadão,
participando no esporte, nas entidades, e estendendo isso aos seus filhos que hoje seguem a mesma
trajetória, participando de várias entidades, ajudando no esporte, ajudando no desenvolvimento geral
da nossa comunidade, da agricultura e até de outros empreendimentos, então Luis eu quero que
você leve a sua família os meus mais profundos sentimentos, meu e de todos os meus familiares,
meus irmãos, minhas irmãs, meus filhos, te digo assim com sentimento, eu não estava em Carazinho,
cheguei ontem à noite, e hoje cedo fiquei sabendo, então que você leve a todos os seus familiares, os
nossos sentimentos por essa irreparável perda que Carazinho teve, obrigado senhor presidente;
Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir Vereador Cláudio Santos,
bancada do PSDB; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que
já foram anteriormente nominadas, eu não tive, senhor presidente e vereadores, o privilégio que
quase todos os demais vereadores tiveram, de conhecer seu pai, Ouriço, seu Hilário, não o conheci,
apenas me chamou a atenção quando vi o nome na nota de falecimento, eu acreditava ser alguém
conhecido, eu já tinha ouvido esse nome mas não sabia quem era, e é peculiar de cada um trazer
alguma coisa, uma lembrança, um reconhecimento, eu quero dizer, senhor presidente e Ouriço,
desculpe chamar assim, mas todos os conhecem dessa forma, ao Lima, que seguidamente eu leio
algumas coisas e tenho ultimamente pedido a Deus que me de a direção para aquilo que eu vou fazer
todos os dias, e mostrava a pouco para o Azir, para o Alemão e para o Jaime, só que não sabia de
que forma usar, algo que eu tinha lido esse final de semana, e depois que veio o requerimento de
pesar do Vereador Felipe Sálvia, os demais vereadores começaram a usar essa tribuna, eu achei
exatamente onde focar aquilo que eu havia lido, e eu acho senhor presidente que se encaixa, como
se fosse uma luva, isso que eu li e gostaria de repassar aos vereadores, e principalmente a você
filho, a pouco eu entrei na minha sala e passando num jornal evangélico, pra Word, e uma hora
dessas aparece, como Deus é sábio, me colocou nas mãos para que fizesse isso, tenho certeza,
nesse momento como se fora uma homenagem póstuma a alguém, que não conheci, mas pelos
atributos que foram colocados pelos demais vereadores, que me antecederam, certamente uma
pessoa que pode servir de exemplo para isso que eu vou dizer e que sirva também para que você
guarde, fui buscar nesse jornal palavras de Martin Luther King que diz simplesmente: “o que mais me
preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem caráter,
nem dos sem ética, o que mais me preocupa é o silencio dos bons!” seu Hilário silencia, e era bom;
Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, eu solicito ao Vereador Felipe Sálvia,
primeiro vice, que assuma os trabalhos da mesa para que eu possa me manifestar; Presidente
Vereador Felipe Sálvia; Vereador Vilson Paese, bancado do PDT; Vereador Vilson Paese; senhor
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presidente, senhores vereadores, amigos aqui presentes, servidores da casa, Ana representando a
rádio Gazeta, imprensa, Serginho do Diário, Dr. Veiga que chegou não tinha sido registrado, a nossa
saudação, a todos o nosso boa noite, quero com a permissão dos vereadores que me antecederam
fazer minha as palavras que usaram aqui nessa tribuna, com relação ao Hilário, e dizer para o Luis
Augusto Weber, filho e o José Luis Lima que é sobrinho, vocês são feliz, muito feliz por ter um pai
que marcou a história, da família dele, no Carazinho, na região e porque não no Rio Grande do Sul.
Se Carazinho perde, e quando a gente perde alguém, nós não perdemos não porque a vida é uma
transição. Se perde a terra, em carazinho, vem o céu, por ter recebido uma pessoa tão boa, porque a
matéria, ela some, mas pra quem acredita em Deus, e tem fé, aqui há apenas uma passagem, e
muito rápida. A nossa vida não está nessa parte terrena, mas na parte espiritual, quando nós
realmente vamos de encontro a quem nos permitiu que nós viéssemos aqui no planeta Terra. Então
quero dizer que a perda é muito relativa, e como que nós queremos permanecer aqui na terra? É
tendo qualidade de vida, estando com boa saúde, digo eu com 83 anos e bem de vida, produzindo
excelentes frutos, fazendo uma história para que nós possamos copiar essa história. Então eu acho
que, apesar do requerimento de pesar, que ninguém que perdeu, não importa que seja 200 anos, que
o que eu questiono, é que nó vivemos muito pouco perante o tempo que existe quando você ouve
falar de milhões de anos, as descobertas, que a gente fica aqui, meia dúzia de dias. E a vida é assim,
a partir do momento em que você é gerado, você já é velho para partir, porque para Deus, não tem
idade, para o tempo. Então, a família não perdeu, a família ganhou muito, e hoje ganha o céu por
receber a alma dele, então vocês estão de parabéns, e levem aos demais de toda a clã dele o
reconhecimento do poder legislativo em nome dos 10 vereadores que aqui todos se manifestaram
numa voz única, de pesar, mas também, de elogios, e dizer, que realmente como é bom, quando
alguém faz história e nos deixou esse legado maravilhoso. Estão de parabéns, Luiz, e também o
nosso amigo José Luís, toda a família, e hoje pode ter certeza que ele está em um outro patamar.
Permita, vereador Adroaldo De Carli, que eu já queria numa outra oportunidade, com relação ao seu
requerimento, e aí eu pequei, me penitencio com isso, quando recebi um telefonema do presidente da
eletrocar perguntando porque o número de requerimentos dirigido àquela empresa para que
houvesse a troca de lâmpadas queimadas ou prejudicadas, ou que realmente não traz essa
iluminação que todos nós queremos, e ele nos disse, então aí eu quero até perguntar aos
vereadores, depois nós faremos isso, para ver se nós vamos convidar o presidente da eletrocar e o
engenheiro para que ele possa vir a esta casa e trazer informação então precisa, porque ele me
disse, por telefone, que era difícil fazer a mudança para uma iluminação melhor porque teria que
mudar, fazer novo projeto, porque não tem a estrutura de muitas ruas, não comporta uma iluminação
mais forte, então realmente nós temos ruas importantes do nosso carazinho que são escuras, e eu
concordo com vossa excelência e com os requerimentos dos demais vereadores que fizeram aqui, e
eu também fui autor de muitos requerimentos, e nós queremos ver, porque o nosso carazinho
realmente é problemático, nós ficamos escutando a imprensa, e aí está o tio Pisca quando faz as
divulgações das ocorrências do município, que quando chegava em carazinho você não via durante
um mês, um fato de roubo, de crime, e hoje nós ficamos uma gora ouvindo a rádio, e falando sobre
isso, te darei um à parte Vereador Adroaldo De Carli, com o maior prazer; Vereador Adroaldo De
Carli; vereador Paese, realmente nós somos sabedores desse problema da eletrocar, a questão de
estrutura física, quanto à melhoria de iluminação, lâmpadas mais potentes, enfim, melhoria em geral,
mas nós sabemos também que te uma questão de decisão de investimento, como nós temos uma
taxa de iluminação pública obrigatória do nosso contribuinte, evidentemente que o cidadão tem que
se dar o direito de exigir iluminação adequada, agora isso parte do executivo que é o dono da
eletrocar, 94% das ações, e em vez do como o ano passado o município tirou um milhão e
novecentos mil reais, como tem retirado em outros anos, isso tem feito quase quatro a cinco milhões,
poderia muito bem deixar na eletrocar, e fazer com que a eletrocar despendesse esse valor, na
melhoria da estrutura, se o município continuar, vem uma outra discussão, com essa retirada,
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descapitalizando a nossa eletrocar, realmente não vamos ter solução nunca, era isso obrigado
vereador; Vereador Vilson Paese; obrigado você Adroaldo por nos fornecer mais essa maneira de
colocar aqui as coisas, de exigir, realmente estamos pagando inclusive iluminação pública, e nós que
representamos a sociedade, o legislativo, temos que cobrar sim, então se os vereadores me
permitirem, todos, eu vou fazer um convite, telefonar para o presidente para que na próxima sessão
que é a ultima sessão do mês, segunda-feira, é a primeira, e se vocês concordarem pode ser até na
primeira, que ele venha até essa casa, ele e o engenheiro, mas daí nós vamos conversar depois
vereador. Você como autor do requerimento, eu quero ouvir então. Mas realmente, queres um à parte
vereador Luís Leite? Vereador Luiz Leite; gostaria, senhor presidente, até para contribuir com vossa
excelência e com o nobre colega Adroaldo, essa taxa de iluminação pública realmente ela vem para
que, por mais que fosse imposta a nossa comunidade, ela vem para que as centrais elétricas dêem
qualidade, energia elétrica no nosso município, principalmente nos bairros, no centro, nas ruas e
lugares públicos da nossa cidade, e hoje, lendo os jornais, eu acompanhei que em Passo Fundo,
também existe a taxa de iluminação pública, e uma cidadã de Passo Fundo ingressou na justiça e lhe
parece que foi deferida que o RGE, pelo menos à parte dela, que cancelasse a cobrança da taxa de
iluminação pública. Então, carazinho ainda não teve um caso semelhante, eu acho que as centrais
elétricas deveriam se preocupar com isso e levar realmente, como o nosso colega Adroaldo falou,
que a arrecadação anual é grande, em termos de arrecadação, que leve qualidade, então essas
pessoas que estão reclamando e que realmente alguns pontos da cidade, vossa excelência sabe,
que a iluminação deixa a desejar em algumas ruas da cidade. Então que se preocupassem nesse
lado, para que não houvesse, porque quando a comunidade paga uma taxa de iluminação seja do
que for, é um imposto, que ela está recolhendo ao município, portanto ela merece também que tenha
a qualidade dos serviços prestados. Obrigado, senhor presidente; Presidente Vereador Vilson
Paese; realmente o à parte de vossa excelência só vem a fortalecer. Vereador Cláudio Santos;
Vereador Cláudio Santos; só um à parte, vereador, só para ajudar, que não fique especificado em
ata somente, a vida do presidente como engenheiro, mas que aproveite, que traga a equipe que for
necessária, até para que tire outras duvidas de vereadores aproveitando a vinda do presidente e dos
representantes da empresa a essa casa, porque muitas outras vezes já houveram discussões de
vereadores em referência a eletrocar, então aproveito essa oportunidade para que de a possibilidade
de o presidente trazer sua equipe para que possa responder também outras questões que outros
vereadores possam ter, que não somente a essa questão da iluminação pública. Presidente
Vereador Vilson Paese; a sua opinião então, vereador, seria que convidasse a diretoria e pessoas
que pudessem responder todos os questionamentos dos vereadores. Nós iremos analisar e veremos
com relação, com um à parte, vereador Adroaldo; Vereador Adroaldo De Carli; nós soubemos que a
eletrocar até por autoridade, tem um conselho de consumidores. Eu acho que está na hora, também,
de nós convidarmos o presidente ou o conselho de consumidores, para que também se façam
presentes e também possam ser questionados por nós vereadores, porque o papel do conselho do
consumidor é exatamente levar essa satisfação ou insatisfação dos usuários à empresa
concessionária. Só isso, obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; Vamos resolver de vez, e
esperamos que consigamos resolver. E quando eu falava sobre a segurança, carazinho hoje
realmente é problemático, então se não tem iluminação, temos menos segurança ainda e realmente
corremos mais risco, principalmente quem tem que se deslocar, sair da faculdade, à noite, os
estudantes, pessoas que precisam sair à noite ou que trabalham durante a noite. Era isso senhor
presidente, senhores vereadores, o nosso obrigado. Presidente Vereador Felipe Sálvia; devolvo os
trabalhos ao presidente Paese; Presidente Vereador Vilson Paese; não havendo mais vereador que
queira discutir, eu coloco em votação os requerimentos. Vereadores favoráveis permaneçam como
estão,os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade todos os requerimentos. Solicito ao
secretário então que faça a leitura do nome, do número e autor do pedido de informação. Secretário
Vereador Cláudio Santos; requerimentos de pedido de informação, autoria de Felipe Sálvia, PDT.
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Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em discussão a urgência do requerimento de pedido de
informação. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis
permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovada a urgência por
unanimidade. Coloco agora em discussão;Vereador Cláudio Santos; só uma questão de ordem,
senhor presidente;Presidente Vereador Vilson Paese; Questão de ordem vereador Cláudio Santos;
Vereador Cláudio Santos; até preciso colocar a discussão e a votação do plenário, que havia
conversado com o vereador Felipe Sálvia, e sem dúvida alguma é um pedido de informação que nos
traz bastante preocupação,mas justamente por trazer preocupação, nós colocamos à precessão do
plenário, a pedido de vistas, para que a gente possa, ao longo da semana também confrontar essas
informações para saber exatamente até onde vai a veracidade que realmente se constatar, a gente
também entende que é muito sério. Então gostaria só pra ter a essa semana pra que a gente
pudesse fazer exatamente essa comparação antes que se torne mais do que público e de repente
alguma informação que não seja totalmente verídica, senhor presidente, só coloco em apreciação o
pedido de vista. Presidente Vereador Vilson Paese; havendo, então, o pedido de vista do
requerimento de informação do vereador Felipe Sálvia eu solicito ao autor do requerimento, colocaria
no plenário se concorda com o pedido de vistas. Eu solicito a vossa excelência, concorda com o
pedido de vistas? A gente coloca em votação então, devido à concordância do autor do pedido de
vista do Vereador Cláudio Santos, líder da bancada do governo do psdb, esta concedido então o
pedido de vistas para a próxima segunda feira então nos analisarmos esse pedido de informação.
Solicito ao secretario para que leia o numero e autor das moções; Secretário Vereador Cláudio
Santos; moção nº 01, Vereador Déio, PMDB; nº 02 Vereador Adroaldo De Carli, PMDB; nº 04
Vereador Adroaldo De Carli, PMDB; nº 05 Vereador Adroaldo De Carli PMDB; nº 03 Vereador
Adroaldo De Carli, PMDB; nº 06 Vereador Adroaldo De Carli, PMDB; nº 07 Vereador Adroaldo De
Carli PMDB; nº 08 Vereador Felipe Sálvia, PDT; 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 a
urgência 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 as moções por unanimidade; questão de ordem
Vereador Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, apenas para solicitar
por interesse desse vereador, destaque no processo nº 06 pela ordem apresentada para apreciação,
de autoria da mesa diretora, também que já foi comentado o de nº 08 que é de pareceres diferentes
da comissão orçamentária da casa; Presidente Vereador Vilson Paese; será colocado em destaque
Vereador Adroaldo De Carli os dois projetos, e os demais projetos serão votados em bloco? Solicito
ao Secretário Vereador Cláudio Santos, que faça a leitura do autor e numero do projeto dos que irão
à votação em bloco hoje, e também que faça a leitura do parecer da comissão de justiça e finanças e
da ordem econômica e social, são oito projetos; Secretário Vereador Cláudio Santos; Projeto de lei
autor executivo municipal. Nº 108/07. P- 1875/176/07.Ementa: autoriza abertura de crédito
suplementar no orçamento de 2007, no valor de R$ 202.493,92. Projeto de lei autor executivo
municipal. Nº 109/07.P- 1.876/177/07. Ementa: autoriza abertura de crédito especial no orçamento de
20007, no valor de R$ 10.000,00.Projeto de lei autor executivo municipal. Nº 119/07. P- 2000/192/07.
Ementa: Inclui e altera meta ma lei nº 6.256 – PA 2006/2009 e na lei nº 6.450 – LDO 2007. Projeto de
lei autor executivo municipal. Nº 120/07. P- 2001/193/07. Ementa: autoriza abertura de crédito
suplementar no orçamento de 2007, no valor de R$ 823.560,92. Projeto de lei autor executivo
municipal. Nº 122/07. P- 2003/195/07. Ementa: Inclui meta ma lei nº 6.256/06 – PPA 2006/2009.
Projeto de lei autoria Vereador Cláudio Santos. P- 1944/188/07. Ementa: Dá denominação à rua e
designada “Rua A” no residencial Nossa Senhora Aparecida. Projeto de lei autor executivo municipal.
Nº 126/07. P- 2073/200/07. Ementa: autoriza abertura de crédito especial no orçamento da
Fundescar de 2007, no valor de R$ 2.500,00. Projeto de lei autor executivo municipal. Nº 128/07. P-
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2075/202/07. Ementa: autoriza o município a firmar convênio com a ACIC. Parecer da comissão de
justiça e finanças que é o mesmo teor de todos os projetos: O presente projeto de lei é constitucional
e quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Presidente Vereador Felipe Sálvia, Secretário Vereador
Adroaldo De Carli e membro Vereador João Mafalda; parecer da comissão de ordem econômica e
social também tem o mesmo teor de todos os projetos: o presente projeto de lei encontra-se apto a
ser incluído na ordem do dia. Presidente Vereador Luiz Leite, Secretário Vereador Josélio Guerra e
membro Vereador Antonio Azir. Presidente Vereador Vilson Paese; está em discussão o parecer da
comissão de justiça e finanças, que os presentes projetos são constitucionais e quanto ao aspecto
financeiro nada a opor, está em discussão o parecer, os pareceres porque são dos seis projetos, 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, de todos
os projetos, está em discussão, não havendo vereador que queira discutir coloco em votação,
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por
unanimidade; coloco agora em discussão os oito projetos com os pareceres já aprovados, está em
discussão, questão de ordem Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite; só para não usar a tribuna,
eu queria até relatar, a importância das comissões que tem atuado nos processos para que não vá
discutir na tribuna, que hoje são 11 projetos de leis, inclusive dois chegaram de ultima hora no
afogadilho, e foram consultadas as comissões da possibilidade de exalar os pareceres tanto a de
justiça de finanças quanto à de ordem econômica social e todos os integrantes dessas comissões
não hesitaram em colaborar com os seus pareceres para que se estabilizasse a votação desses
projetos, então quero agradecer os componentes da minha comissão de ordem de finanças social e
também agradecer os integrantes da comissão de justiça de finanças que vem já há algum tempo
trabalhando muito em termos de apreciação desses projetos e montantes ate mais elevados do que
esse dessa noite, para que viabilize a apreciação e votação na mesma noite, às vezes esses
processos que estão entrando de ultima hora, só pra deixar registrado os anais da casa. Presidente
Vereador Vilson Paese; e vossa excelência lembra num bom momento e oportuno essa lembrança,
porque a presidência da casa só tem o que agradecer quando recebi hoje uma ligação da secretaria
de educação, solicitando que essa abertura de credito suplementar de 823.560 com 92 centavos,
havia uma necessidade urgente para a votação, senão ficaríamos sem condição de pagar os
professores. 823 mil 560 com 92centavos, e também a mudança na PPA, então só temo que
agradecer as duas comissões e dizer pra Marlene, quando hoje não solicitou a noite também para
que fosse incluído o projeto do CAPSEM, como houve uma solicitação para IGAN e a comissão de
justiça ainda aguarda, a presidência não tem como atropelar e nos iremos aguardar. Nós acreditamos
que nessa semana devera chegar o parecer e ai certamente as comissões de ordem econômica, e
segunda feira o projeto também ira a votação. Continua em discussão os projetos, não havendo
vereador que queira discutir, eu coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão,
os contrários se manifestem. Aprovados os oito projetos por unanimidade. Solicito ao secretario a
leitura do autor, do numero do próximo projeto. Secretário Vereador Cláudio Santos; relatório de
execução orçamentária do legislativo municipal, agosto 2007. Parecer da comissão do controle
financeiro orçamentário. Após analise dos relatórios e execução orçamentária, balancete contábil e
balancete da despesa, bem como conciliação bancaria relativa ao mês de agosto de 2007 esta
comissão conclui referidos relatórios estão em conformidade com as normas técnicas da
contabilidade publica, solicitando ao plenário dessa casa a aprovação desse parecer. Carazinho, 24
de setembro de 2007, vereador Adroaldo de Carli presente relator, Mafalda secretario, vereador
Jaime Fragoso membro. Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em discussão o parecer da
comissão de controle financeiro e orçamentário nessa casa, que é favorável com relação ao
balancete das contas de agosto de 2007. Está em discussão, e não havendo vereador que queira
discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se
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manifestem. Aprovado por unanimidade. Próximo projeto, secretario Cláudio Santos, para leitura do
autor e numero. Secretario Vereador Cláudio Santos; projeto de resolução, autoria da mesa
diretora, artigo 112 da câmara municipal de carazinho, para que as moções sejam deliberadas pela
mesa diretora do poder legislativo na incumbência do senhor presidente. Parecer da comissão de
justiça e finanças, presente projeto de resolução datado em 27 de agosto é constitucional, e quanto a
aspecto financeiro nada a opor, Carazinho, quatro de setembro de 2007, vereador Felipe Salvia,
presidente e relator, vereador Adroaldo de Carli secretario, Vereador João Mafalda membro. Parecer
da comissão da área econômica social, presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na
ordem do dia. Carazinho, 4 de setembro de 2007, vereador Luis Leite presidente e relator, vereador
Josélio Guerra secretario, vereador Antonio Azir membro. Eu coloco em discussão o parecer da
comissão de justiça e finanças. Não havendo vereador que queira discutir o parecer, eu coloco em
votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem. Aprovado o
parecer por unanimidade. Coloco agora em discussão o parecer da comissão de ordem econômica
social. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis
permaneçam como estão os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o parecer da
comissão de ordem econômica social. Coloco agora em discussão o projeto com os devidos
pareceres já aprovados. Para discutir, vereador adroaldo de Carli; Vereador Adroaldo De Carli;
senhor presidente, senhores vereadores, e mais as pessoas, os jovens e as damas anteriormente,
nós solicitamos até por interesse desse projeto em discussão na mesa, porque nós não concordamos
na mesa. Como integrante da comissão de justiça e finanças nós aprovamos, ele é constitucional,
realmente, o projeto está de acordo com o regimento, com a lei orgânica, pode ser autoria da mesa
editora e pode se alterar esse item. Mas eu gostaria de chamar atenção aos nossos nobres colegas,
um item que nós não concordamos, e pensamos um pouquinho estranho, que se dê prosseguimento
através dessa revolução. Hoje as moções são apresentadas individualmente aos senhores
vereadores e a moção, ela é deliberada em plenário, no qual o plenário aprova ou não. Normalmente
você vota em bloco, são moções que os vereadores anteriormente já tomam conhecimento e após a
votação, no dia seguinte então a presidência manda um documento da câmara de vereadores, ai que
vem a questão, um documento, uma correspondência do poder legislativo, com o mesmo teor da
moção aprovada em plenário. O que é esta resolução, este projeto? Essas moções, senhor
presidente, senhores vereadores, imprensa aqui presente, continuam a ser apresentada pelos
senhores vereadores, individualmente, mas que não vá a apreciação do plenário, isto é, qualquer
moção apresentada de oficio ao presidente tem que enviar este informativo ou esta correspondência
quem for de interesse da moção, como o poder legislativo que está enviando. Então vejam os
senhores, se vem um vereador, eu vejo a mudança para sempre, não só para hoje, sabem que as
moções estão sendo muito bem elaborado. Nós vamos à moção de repudio, por exemplo, a moção
de elogio, vamos citar um exemplo, algum vereador, depois de aprovado esse projeto, faz uma
moção de elogio a um movimento sem terra, elogiando as suas atitudes, as suas depredações, aos
seus crimes ambientais aí cometidos, elogiando a derrubada de cercas que está aí no jornal, a não
sei quantos Km, dizendo que é assim mesmo que tem que ser o movimento sem terra. Não vai a
votação do plenário, o poder legislativo de carazinho sta mandando uma moção elogiando a atitude
do movimento sem terra. Então realmente é muito perigoso. Eu acho que nós devemos discutir as
moções também, decentemente, como outro projeto qualquer. Então eu acredito que dê para
permanecer como está, e todo papel e documento que realmente seja do poder legislativo tem que
ter a aprovação do plenário. Não fica estranho, agora, se o vereador faz por conta, e quer mandar a
moção pessoal, pode fazer, no seu gabinete, então aí nem precisaria um documento para ir para o
legislativo. Então eu acho muito perigoso, senhor presidente, no sentido de que venha contra os
interesses desta casa, alguma moção que poderá ser apresentada hoje ou futuramente, algum
legislador que poderá acarretar prejuízos até de imagem a nosso poder legislativo. Essa é minha
preocupação, e gostaria que os senhores colegas fizessem uma analise profunda dessa situação,
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porque realmente se for aprovado, não se pode fazer mais nada. Qualquer moção deduzida, de
repudio, alguma atitude, algum conterrâneo ou alguma questão política ate de ordem pessoal de
algum vereador poderá ate se utilizar do poder legislativo de carazinho para fazer algum interesse até
pessoal. Então isso é muito perigoso, e eu particularmente votei favorável contra a
constitucionalidade, mas eu sou contrario ao projeto de resolução. E gostaria que os nobres colegas
também me acompanhassem na derrubada. Muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese;
continua em discussão, para discutir vereador Luis Leite; Vereador Luís Leite; senhor presidente,
senhores vereadores, eu como um dos autores desse projeto de resolução acho a discussão
pertinente e importante para o momento, porem essa discussão já vem a alguns anos e com certeza
ela já foi ate discutida de uma maneira mais singular mas foi discutida já em reuniões, ate na
presidência do colega Felipe Salvia quando ainda a sala de reuniões dos vereadores era ao lado da
sala da presidência. A elaboração desse projeto vem em decorrência da concordância de muitos
vereadores na época, se achavam pertinentes, então meu caro colega Adroaldo, logicamente que
cada vereador tem a sua forma de analisar, de votar e tem seu livre arbítrio para isso. Mas eu acho
importante porque uma vez a moção feita no gabinete do vereador, protocolada pelo nosso diretor de
expediente, por deliberação, ultimamente, pelo presidente da casa, ela vai carimbada, protocolada,
deliberada pelo presidente a casa apenas deixa-se de passar em votação de plenário, dando mais
liberdade até aos vereadores para a execução de seus trabalhos, nesse sentido. Porque eu vejo
assim como uma mudança salutar, que muitas vezes uma moção simples, ela leva uma discussão de
1 hora e meia nessa tribuna, e comentários nessa tribuna. Então eu peço aos senhores vereadores,
eu como um dos autores, que façam uma reflexão mais profunda, e que eu acho que isso é um
avanço de poder legislativo, até para evitar, muitas vezes, que a platéia esteja presente, pessoas
estejam ai, e comecem a discutir moção de agradecimento disso, daquilo, sendo que pode
perfeitamente ser elaborada nos gabinetes dos vereadores, protocolada pelo diretor de expediente e
expedida depois da deliberação do senhor presidente com todos os requisitos possíveis do registro
dessa casa, não precisando mais ser discutida em plenário, e levando a aprovação do plenário. Isso
a gente já conversou com o Cláudio, com o Adroaldo, com o Mafalda, com o Azir, só não discutimos
com o alemão, que não estava presente em algumas reuniões. Mas, o plenário é soberano, e ele é
que vai deliberar esse processo dessa votação e que deixamos então que o nosso plenário decida o
que fazer. Mas eu acho que é um avanço para o poder legislativo, mas é uma questão de
entendimento dos senhores vereadores. Muito Obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese;
próximo vereador, vereador Cláudio Santos, bancada do PSDB; Vereador Cláudio Santos; Senhor
presidente, eu acho que é importante a discussão desse projeto de resolução e até gostaria de me
manifestar sobre isso. Desde a terça feira passada eu já era favorável de que as moções fossem
feitas diretas dos gabinetes de cada vereador, essa era a opinião que eu tinha na legislatura passada.
Claro que trocou a legislatura, trocaram os vereadores, mas se discute de novo. Mas eu concordo, e
tem meu voto também, vereador Adroaldo, pela preocupação e ate vou dar esse exemplo, o vereador
Paese foi autor, dias atrás, de uma moção simples, ao nosso entender, contra a atitude do governo
do estado, mais especificamente da governadora em relação ao banrisul, e nós, do PSDB, ao qual a
governadora pertence, simplesmente votamos a favor, e perdemos o momento de que não havia
problema algum de uma moção de um vereador, de uma câmara do interior passasse, pois vem em
seguida, vereador Paese, só para deixar essa colaboração, vem em seguida à discussão da aurora
em carazinho, e o quanto o governo do estado ofereceu para a instalação possível da aurora em
carazinho, e veio uma cobrança direto do gabinete da governadora ao prefeito municipal de que
formalizaria auxilio da governadora sendo que a câmara de carazinho havia votado na moção por
unanimidade, inclusive os vereadores do próprio partido dela, votando contra o pensamento da
governadora. Então, para nós, o que era uma coisa tão simples se tornou grave até, felizmente até
não houve nenhuma retaliação em relação a isso, mas há o que se preocupar sim em relação a isso,
porque sai da câmara com o papel timbrado, sai com o nome do legislativo, de repente, é apenas lido
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no expediente, e depois simplesmente é enviado. Então eu acho que deve ser talvez um pouco mais
debatido esses dez vereadores, porque qualquer coisa que sai de errado vai sair contra o poder, e
com certeza não é isso que os vereadores querem. Então só para citar esse exemplo, presidente,
para nós, uma coisa tão simples, e até e repente entendíamos que era correto a vossa moção
naquela oportunidade e quiseram nos puxar a orelha, mas espera aí, a gente tem que ter autonomia,
principalmente aqui no plenário, mas assim entendeu a acessoria da governadora. Então só para que
a gente pense um pouco melhor com relação aquilo que sai de dentro da câmara, com relação a esse
projeto de resolução; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir,
vereador Antonio Azir, bancada do PTB; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores
vereadores, o vereador Adroaldo de Carli colocou com muita propriedade a sua preocupação, que é a
minha também, porque nós temos que ter pelo menos o direito de concordar ou discordar de uma
moção apresentada por um vereador e que vá ser direcionada em nome do poder legislativo. Isso nos
preocupa, porque de repente sai uma moção de um vereador elogiando o Pedro lá das pedras e eu
não concordo e eu tenho que pelo menos ter a oportunidade de expressar aqui a minha opinião e
discordar dessa moção, assim como também é uma moção de repudio, que sai o nome dos dez
vereadores, e que em muitas oportunidades algum vereador se cria contrario a essa moção de
repudio. E com a aprovação deste projeto, toda a moção, de qualquer vereador que seja, vai ser em
nome dos 10 vereadores porque será em nome do poder legislativo. Então, creio eu, realmente, que
esse projeto é um projeto que poderá trazer problemas para esta casa neste sentido. E quanto à
essência do projeto, creio eu que é para as reuniões se tornarem mais ágeis, mas eu ate acredito que
as moções devam ser lidas, ate para se tornarem publicas, se elogia para uma empresa, para uma
pessoa, é bom que se torne publico para as pessoas que assistem a reunião, para as pessoas que
ouvem o radio, eu acho que é só lutar a leitura das moções. E o tempo tomado assim não é tão
grande que venha a prejudicar o andamento das reuniões. Eu respeito à opinião dos autores deste
projeto, mas até pediria para evitar uma votação, e a mesa diretora estudasse, e de repente ate
retirasse esse projeto de pauta. Obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em
discussão, eu solicito ao vereador Felipe Salvia que assuma os trabalhos da mesa. Presidente
Vereador Felipe Sálvia; com a palavra, vereador Vilson Paese, da bancada do PDT; Vereador
Vilson Paese; senhor presidente, senhores vereadores, realmente os motivos apontados pelo
vereador Adroaldo de Carli ratificado pelo vereador Antonio Azir preocupam, e preocupam mesmo. E
eu conversando já com o vereador Felipe, o Vereador Jaime Fragoso, eu quero solicitar ao colega
Luis Leite para que nós, em um gesto até de grandeza de nossa parte, retirássemos esse projeto
para que nós pudéssemos analisar melhor, porque nós estamos agora em discussão e eu quero ouvir
de vossa excelência se concorda ou não porque já percebo que temos depoimentos pelas
manifestações dos pares, o projeto será rejeitado, então, eu tenho certeza que vossa excelência
devera concordar com o pedido que faz aqui o seu colega Paese, e já estou falando em nome do
Vereador Felipe Sálvia e também do Vereador Jaime Fragoso, quero ouvir de vossa excelência,
Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite; lhe concedo um aparte, senhor presidente, logicamente
que partindo de um pedido dos colegas e entendendo a vontade que sem duvida será a maioria, eu
vou entender e vou ser companheiro também na retirada desse projeto. Só que eu gostaria de fazer
um alerta para que antes de ser elaborado um projeto desses, alguns vereadores tomem um
posicionamento, não um posicionamento como conversa com os autores do projeto, e às vezes é
uma discussão na mesa e em plenário outra. Então que tenham assim, uma linha, não vamos fazer
porque é ruim para o poder legislativo, beleza, entendeu, ou, vamos fazer, vamos por aqui, por essa
linha aqui, por este segmento, que vai ser bom para o poder legislativo, e sendo bom para o poder
legislativo será bom para a comunidade, também não tem problema, só que quando houver um
projeto dessa natureza, que haja então uma discussão mais ampla com maturidade de todos os
vereadores inclusive a minha. Muito obrigado, senhor presidente; Presidente Vereador Vilson
Paese; ficar registrado na ata aqui Luiz, a tua contestação e nós entendemos a tua questão de
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ordem, mas eu acho até que é um gesto de grandeza de nossa parte, e nós iremos retirar esse
projeto, dizer aos vereadores que iremos retirar esse projeto da pauta e da votação para que nós
possamos estudar melhor, com relação, e não podemos deixar no ar, a colocação que Cláudio
Santos faz aqui, e ele coloca e traz numa boa hora quando o Adroaldo abordava sobre moções, que
fala, o Vereador é uma ..., o poder é outra, o poder está acima de nós todos, é o poder legislativo,
quando eu fiz a moção de repudio, Vereador Cláudio Santos, e a bancada do PSDB votou favorável,
ela não errou, vocês estavam certos naquela hora e estão certos agora também, e a governadora
seria muito pequena se através na minha moção de repúdio que eu fiz, ela iria trazer um prejuízo tão
grande para o estado do Rio Grande do Sul, se a cidade é escolhida pela Aurora, para carazinho e
região, então jamais, eu tenho certeza da grandeza, e da inteligência de tudo que ela fez na área
política, ela iria prejudicar Carazinho por causa de uma moção do Vereador Vilson Paese, moção
essa que passou pelo plenário, nós fizemos aquela moção de repudio, faria novamente, porque esse
vereador não concorda de forma nenhuma, mesmo, votaria de novo, muito obrigado eu tenho certeza
da inteligência de vossa excelência, que vossa excelência iria ratificar a nossa moção, não podemos,
mesmo que nós entendemos que a venda das ações, não dá direito a voto aos compradores, mas é o
inicio da privatização do nosso banco do estado, e nós sabemos e nos preocupa, e fica um ponto de
interrogação, se o único banco do estado do pais, esta aqui no rio Grande do Sul, os demais já
fecharam as portas, as Caixas econômicas estaduais fecharam as portas, e nó entendemos que pelo
sistema da área econômica que esta implantado nesse país, num prazo de médio a longo , todos os
bancos estatais serão privatizados, e isso é muito triste, e aí nós queremos entender, será que os
banqueiros só querem ganhar, não é assunto do requerimento mas é pertinente, senhores
vereadores, será que é só ganhar, e a parte social, isso que nos preocupa, por isso que naquela
oportunidade, nós fizemos a moção de repudio, para o inicio da privatização, vossa excelência quer
um à parte Vereador Antonio Azir, terei o maior prazer em ouvi-lo, Vereador Antonio Azir, sim
Vereador Vilson Paese, até porque serve como subsidio as suas colocações para nossa posição
referente a esse projeto, se essa moção do Banrisul tivesse sido elaborada pelo senhor, e ao mesmo
tempo também despachada pelo senhor em nome do poder legislativo, e não aprovada por
unanimidade como foi, ninguém pode reclamar porque todos aprovaram, mas se somente o vereador
e o presidente tivesse conhecimento dessa moção, certamente haveria um estardalhaço nessa
câmara municipal, que a maioria dos vereadores iria dizer que não concordariam, que a moção não
estava correta, então esse é mais um motivo que vem a reforçar a nossa posição de que esse projeto
deva ser retirado, e meus parabéns aos autores do projeto que compreenderam o espírito do projeto
e em bom tempo e em boa hora tiveram a compreensão de tirar o projeto de pauta para melhores
estudos, obrigado; Vereador Vilson Paese; obrigado Vereador Antonio Azir pelo a parte, realmente
veio só fortalecer a colocação, mas só os argumentos de vossas excelências nos convencerão, e só
as pessoas que não fossem sensíveis ao apelo e as manifestações dos vereadores que nos
antecederam, inclusive a preocupação do Vereador Adroaldo De Carli, nós não poderíamos deixar de
analisar com bons olhos e retirar esse projeto para que nós possamos numa outra, ou arquivar, mas
nós vamos com muita cautela conversar entre os dez vereadores, muito obrigado, era isso senhor
presidente, senhores vereadores, muito obrigado; Presidente Vereador Felipe Sálvia; devolvo os
trabalhos ao presidente Paese; Presidente Vereador Vilson Paese; então está retirado o projeto da
pauta, não havendo mais nenhum projeto a ser votado, questão de ordem Vereador Paulino de
Moura, bancada do PTB; Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; senhor
presidente após as manifestações dos dez colegas referente à falta do seu Hilário eu queria fazer
uma sugestão ao poder legislativo, que em nome dos dez vereadores, fosse elaborado um projeto de
lei onde denominasse o nome de uma rua ao seu Hilário, que o senhor consultasse o nosso jurídico,
se precisa ainda aqueles dois anos, ou se não precisa mais, parece que não precisa mais, então que
se faça em nome dos dez vereadores e do poder legislativo, porque o que eu senti foi que o poder
legislativo estava solidário a isso, não foi o vereador, foi o poder, que pudesse levar isso adiante
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durante essa semana, pudesse escolher uma rua e fizesse a denominação Hilário Weber, por
gentileza, senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Paulino de Moura,
sabias tuas palavras, e tenho certeza quer há o acordo dos dez vereadores, e nós dentro do possível
que isso aconteça já para o dia de amanha, nós elaborarmos um projeto em nome dos dez
vereadores, denominado uma rua com o nome do Hilário Weber, isso é mais um reconhecimento do
poder legislativo para a família Weber, no dia 18/09/2007, terça-feira as 11:00 horas o Presidente
Vereador Vilson Paese, visitou a escola estadual de ensino fundamental Ernesta Nunes, no bairro
Oriental, por convite da direção daquela mesma escola, no dia 18/09, as 20:30 horas, o presidente
da casa esteve participando da ronda crioula no CTG Alfredo D’Amore, oportunidade em que houve
apresentações artísticas durante o evento, no dia 19/09, quarta-feira, as 08:00 horas o presidente da
casa esteve no café de chaleira do CTG Pedro Vargas, antes de ser servido do café, houve o
astiamento dos pavilhões, sendo entoados os hinos nacionais e rio grandense, oportunidade em que
representou a câmara municipal, estando presente, o chefe do poder executivo de Carazinho,
integrantes do CMPG, e patronagem do CTG Pedro Vargas e demais tradicionalistas, fazendo parte
da semana farroupilha o presidente esteve acompanhado dos servidores dessa casa Rudimar
Barcelos, no dia 20/09, quinta-feira, da do gaúcho, a presidência não esteve presente no desfile,
porque chovia demais, nós achávamos que o desfile não iria acontecer, então ficamos escutando
pela rádio, no dia 20/09, quinta-feira, o Presidente Vereador Vilson Paese assinou um compromisso
elaborado, até é bom que os demais vereadores, e os presentes nessa casa, acompanhem essa
colocação aqui, foi assinado um documento encaminhado pela empresa Aurora, ao Presidente Nei
Mânica, ao prefeito municipal de Carazinho, e a câmara de Carazinho, e logo em seguida, no outro
dia, dia 21/09, a governadora também rira assinar o documento que a Aurora encaminhou para
firmarmos compromisso que eles solicitaram, para que eles se estabelecessem em nosso município,
e é muito provável que a Aurora venha para o Rio Grande do Sul, Carazinho vai marcar história,
antes da Aurora e depois da Aurora, eu tenho certeza e acredito nisso, na manhã do dia 25/09, terçafeira, será cedido o auditório da Câmara pela parte da tarde, secretária de saúde, para uma reunião
da prevenção da dengue, no dia 28/09 próximo, sexta-feira, as 10:00 horas, o auditório da Câmara
será utilizado para uma audiência pública do executivo municipal, para apresentação do relatório de
gestão e divulgação das contas do município de Carazinho, relativo ao segundo quadrimestre do
exercício de 2007, encerrado em 31/08/2007, estão sendo convidados todos os senhores vereadores
para essa reunião do dia 28/09, senhores vereadores, na quarta-feira nós estaremos nos deslocando
a Porto Alegre, os vereadores que ficaram naquela audiência pública, sobre a vinda da segunda vara
da justiça federal para Carazinho, e também a procuradoria federal, a defensoria pública, também
uma policia federal para carazinho, estaremos nos deslocando a Porto Alegre, o executivo municipal,
a ordem dos advogados de Carazinho e também o Vereador Antonio Azir, que foi indicado por esse
poder legislativo, naquela audiência pública, e a presidência da casa Vereador Vilson Paese, iremos
quarta-feira a Porto Alegre e esperamos trazer ótimos resultados com relação à segunda vara da
justiça federal, nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus declaro encerrada a presente
reunião, e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada dia
01/10/2007 as 19:15 horas, nosso boa noite a todos, obrigado pela presença de todos.

Vereador Vilson Paese
Presidente

Vereador Cláudio Santos
Secretário

