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Ata da Reunião Ordinária do dia 19 de novembro de 2007.....Ata 51 
 
Presidente Vereador Vilson Paese; Havendo quorum regimental e sob a proteção de Deus declaro 
aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal do dia 19/11/2007, convido o 
Vereador Cláudio Santos para proceder à leitura de um trecho da Bíblia; e solicito a todos que 
permaneçamos em pé; antes de nós apreciarmos a ata, e também fazer a leitura do expediente, no 
dia de ontem, mas foi comemorado hoje o dia da bandeira e também a comemoração dos 170 anos 
da brigada militar, da policia militar da Brigada do Rio Grande do Sul, então eu gostaria que nós num 
gesto de reconhecimento a esse símbolo tão importante que é a nossa bandeira, que nos orgulha 
tanto, nós ouvíssemos em pé e cantássemos juntos o hino nacional;  coloco em apreciação a ata da 
reunião ordinária do dia 12/11/2007, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por 
unanimidade a ata; convido o senhor secretário para fazer a leitura da convocação do Vereador 
Marcos Soares e após a leitura da convocação a leitura do expediente da presente reunião; 
Secretário Vereador Cláudio Santos: CARAZINHO, 16 de novembro DE 2007. C O N V O C A Ç Ã 
O Prezado Senhor: Pelo presente, estamos CONVOCANDO Vossa Senhoria para assumir na 
Câmara Municipal de Vereadores, no dia 19/11/2007, tendo em vista pedido de licença do Vereador 
Antonio Azir, por motivo de saúde, conforme atestado em anexo, conforme dispõe Regimento Interno, 
art. 11, inciso II, alínea e, desta Casa. Sem outro motivo, colhemos o ensejo para renovar nossos 
protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente. Vereador Vilson Paese. 
Presidente. EXMO. SR. MARCOS SOARES. MD. SUPLENTE DE VEREADOR DO PTB. NESTA; 
Expediente 19/11/2007: Of. 230/07 do executivo municipal, silencia o OP 172/07. Of. 231/07 do 
executivo municipal, encaminha  ao projeto de lei n° 168/07, o qual autoriza abertura de credito 
suplementar mediante transferência de recurso orçamentário do legislativo para o executivo, no valor 
de R$ 3.000,00. Of. 232/07 do executivo municipal, encaminha  ao projeto de lei n° 169/07, o qual 
autoriza abertura de credito suplementar no orçamento da FUNDETEC, no  valor de R$ 58.698,31, 
para apreciação sob regime de urgência. Of. 233/07 do executivo municipal, encaminha ao projeto de 
lei n° 170/07, o qual inclui meta nas leis n° 6.256/06 – PPA 2006/2009 e na lei n° 6.644 – LDO 2008, 
para apreciação sob regime de urgência. Of. 234/07 do executivo municipal, encaminha ao projeto de 
lei n° 171/07, o qual autoriza abertura de credito suplementar no orçamento de 2007,no valor de R$ 
988.871,17, para apreciação sob regime de urgência. Projeto de lei de autoria do vereador Luiz Leite 
que dá denominação a ruas localizadas no bairro Camaquã. Emenda Modificativa ao PL 080/07 de 
autoria do vereador Felipe Sálvia que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da Cidade de 
Carazinho e o Fundo Municipal de Habitação. Of. 016/07 do Centro cívico Exp. Claudino Pinheiro, 
convidando para solenidade do dia da bandeira. Of. 1140/07 do Ministério da justiça em resposta ao 
OD 1064/07. Of. 136/07 da Secretaria do desenvolvimento em atenção ao OD 1213/07.Of. 019/07 do 
conselho de consumidores da ELETROCAR, solicitando apoio na luta pela redução da carga 
tributaria. Of. 057/07 da Assembléia Legislativa convidando para audiência publica na Assembléia 
Legislativa. Of. 261/07 da ULBRA, acusa recebimento de OD 1222/07. Of. 0001/07 da Caixa 
Econômica Federal, em atenção ao OD 832/07. Convite do Aeroclube de Carazinho, para reunião 
para apresentação do Projeto de Desenvolvimento do Aeroclube. Correspondência do SERCESA, 
parabenizando este poder pelo trabalho realizado. Correspondência da FUNDESCAR, sugerindo que 
seja realizada uma promoção esportiva. Correspondência do senhor Adari F. Ecker agradecendo o 
OD 1198/07. Correspondência da Comissão do Mutirão de Natal, solicitando colaboração. 
Correspondência  do sindicato dos servidores municipais referente à emenda modificativa ao PL 
115/07. Convite da  EMEF Eulália Vargas Albuquerque, para apresentações dos alunos do turno 
integral. Convite da ULBRA para o lançamento  da obra Relatório Azul 2006. Convite do CORREIO, 
para o Encontro de Negócios a realizar-se dia 20/11. Convite do Igam, para a realização de curso. 
Correspondência do Deputado Álvaro Boessio, em virtude da proximidade da votação do Plano de 
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Recuperação do Estado. Convite do IBRAP, para a realização de curso. Correspondência do TW 
Transporte, agradecendo cumprimentos recebidos deste poder . Correspondência do Sindicato dos 
Comerciários, agradecendo correspondência recebida. Convite da Igreja Universal do Reino de Deus, 
para  inauguração do novo templo da fé; Presidente Vereador Vilson Paese; a seguir convido o 
secretário para fazer a leitura das indicações dos vereadores na noite de hoje; Secretário Vereador 
Cláudio Santos; Indicações: 3530/1353/07, Solicita reparos na pavimentação asfáltica da Avenida 
Flores da Cunha em frente ao Supermercado Coqueiros; Solicita que seja efetuado a retirada de 
entulhos nos canteiros centrais da Avenida Pátria próximo a Tortuga; Solicita trabalhos de capina e 
limpeza das ruas Lopes Trovão e Raul Pilla no bairro São Miguel; Solicita reparos e pavimentação 
asfáltica da rua Padre Gusmão, entre as ruas Ipiranga e Monte Alegre; Solicita reparos no 
calçamento da rua Antônio Vargas, no bairro Loeff; Solicita trabalhos de patrolamento, 
cascalhamento, compactação e limpeza da rua Fernando Ferrari no bairro Conceição; Solicita 
reparos na pavimentação asfáltica da rua Osílio Zollet no bairro Princesa; Solicita trabalhos de 
patrolamento,cascalhamento, compactação e limpeza da rua Gaspar Rodrigues no bairro Princesa; 
Solicita trabalhos de capina e limpeza nas ruas Ipanema e Carlos Penz, no bairro Princesa; Solicita 
operação tapa buracos na rua São Sebastião no bairro Alvorada; Solicita reparos na pavimentação 
asfáltica da rua Senador Salgado Filho no bairro Conceição; Solicita trabalhos de patrolamento, 
cascalhamento, compactação e limpeza da rua Miramar no bairro Wincler; Solicita reparos em todas 
as ruas pavimentadas do bairro Dileta, Vereador Luiz Leite; ;3531/1354/07, solicitando a secretariade 
obras a realização de melhorias na pavimentação da rua Pe. Gusmão, Vereador Jaime Fragoso; 
3532/1355/07, solicitando a secretaria de obras a realização de melhorias na pavimentação da rua 
Monte Alegre, Vereador Jaime Fragoso; 3533/1356/07, Solicita a Secretaria de Obras a realização de 
patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua Alceu Wamosy, B. Fábio, Vereador Jaime 
Fragoso; 3534/1357/07, Solicita a Secretaria de Obras a realização de patrolamento, cascalhamento 
e compactação da Rua José Biachi, B. Hípica, Vereador Jaime Fragoso; 3535/1357/07, solicita 
serviços de cascalhamento e compactação nos fundos do CAIC, bairro Vargas; Vereador Paulino de 
Moura; 3536/1358/07, solicita trabalhos de operação tapa buracos na rua Ipiranga e na rua Monte 
Alegre; Vereador Marcos Soares; 3537/1359/07, solicita ao setor competente que estude a 
possibilidade de construção de praça de lazer no bairro Brandina, Vereador Marcos Soares; 
3598/1360/07, solicita que seja enviado oficio a empresa Conesul, para pinturas de meio fio, 
Vereador Marcos Soares; 3539/1361/07, solicita que seja enviado oficio a Eletrocar para colocação 
de rede elétrica na rua João da Silva, Vereador Marcos Soares; 3540/1362/07, solicita recapeamento 
asfáltico no bairro Dileta, Vereador Marcos Soares; 3541/1363/07, solicita ao setor competente o 
patrolamentio, cascalhamento e compactação da rua Pedro Viau, Vereador Marcos Soares; 
3542/1364/07, Solicita com URGÊNCIA para que a Secretaria de Obras realize o fechamento de um 
buraco no calçamento da Rua Bento Gonçalves próximo da Agência da Brasil Telecom, Bairro Centro 
/ Vargas. Solicitação dos motoristas e moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 3543/1365/07, Solicita 
para que a Secretaria de Obras realize o fechamento de um buraco no asfalto da Rua Marcílio Dias 
próximo ao nº. 100, Bairro Centro. Solicitação dos motoristas, Vereador Adroaldo De Carli; 
3544/1366/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de limpeza, capina e de 
melhorias no escoamento das águas das chuvas na Rua Pe. Réus, Bairro Sassi. Solicitação dos 
motoristas e moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 3545/1367/07, Solicita para que a Secretaria de 
Obras realize a colocação dos paralelepípedos do calçamento retirados da Rua Fernandes Vieira 
frente ao nº. 204, Bairro Sassi. Solicitação dos motoristas e moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 
3546/1368/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize o fechamento de uma vala no asfalto 
da Rua Ernesto Alves ao lado do nº. 228, Bairro Centro. Solicitação dos motoristas, Vereador 
Adroaldo De Carli; 3547/1369/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize com urgência 
operação tapa buracos e melhorias no asfalto da Rua Senador Salgado Filho, Bairro São Jorge, 
proximidades da madeireira Pilger. Solicitação dos motoristas e moradores, Vereador Adroaldo De 



 3 

Carli; 3548/1370/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize o fechamento de um buraco no 
asfalto na Avenida Pátria frente ao nº. 703, Bairro Centro. Solicitação dos motoristas, Vereador 
Adroaldo De Carli; 3549/1371/07, solicita ao executivo Municipal para que determine ao setor 
competente a viabilidade de projeto sobre reflorestamento, Vereador Marcos Soares; 3550/1372/07, 
Solicita o conserto do calçamento da Rua Fernandes Vieira no bairro Glória. Solicitação dos 
moradores; Solicita o conserto do calçamento da Rua Rodrigo Martinez no bairro Princesa. 
Solicitação dos moradores; Solicita o conserto do calçamento da Rua 15 de novembro. Solicitação 
dos moradores; Solicita trabalhos de asfaltamento ou calçamento da Rua Floriano Polis no bairro 
Hípica, pois a mesma se encontra em péssimas condições de trafegabilidade. Solicitação dos 
moradores; Solicita o conserto do calçamento da Rua Saldanha Marinho no bairro Princesa. 
Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de asfaltamento ou calçamento da Rua Guilherme 
Becon no Bairro Vila Rica. Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de recapeamento asfáltico da 
Rua Itararé, trecho compreendido entre os Bombeiros e a Avenida Flores da Cunha. Solicitação dos 
moradores; Solicita trabalhos de recapeamento asfáltico da Rua da Paz. Solicitação dos moradores; 
Solicita trabalhos de conserto do calçamento na Rua Eduardo Graeff no bairro Princesa. Solicitação 
dos moradores, Vereador Vilson Paese; 3551/1373/07O 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 melhorias no trecho de calçamento da 
Avenida Antonio José Barlette, no Bairro Santo Antonio. Nosso pedido justifica-se em virtude de que 
a referida avenida encontra-se cheia de buracos e ondulações ao longo da sua extensão, 
especialmente no trecho onde há pavimentação com paralelepípedos, causando danos aos veículos 
que por ali trafegam, bem como em razão de ser esta uma via de trafego intenso de veículos de 
pequeno e grande porte, em razão de que há uma grande quantidades de estabelecimentos 
comerciais ao longo da extensão da mesma, Em frente ao Moinho Della Senta há buracos em que os 
paralelepípedos estão totalmente expostos e não só a sua superfície como seria o correto, inclusive 
há a ausência de algumas destas pedras, Vereador Felipe Sálvia; 3552/1374/07, 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, com a máxima urgência possível 
o desentupimento dos bueiros localizados entre o Instituto de Educação Nossa Senhora da Glória e o 
Ginásio de Esportes, quase em frente a entrada da Unidade de Cotrijal (antiga cooperativa), bem 
como limpeza de bocas de lobo das proximidades, pois quando chove a água fica acumulada no 
local, em razão de que não há passagem para o escoamento. Em dias de chuva o local fica alagado, 
a água invade a via pública, e não há como os pedestres transitarem pelo passeio público, que fica 
tomado pela água, causando transtornos especialmente aos estudantes, em sua grande maioria 
crianças e adolescentes, Vereador Felipe Sálvia; 3553/1375/07, reitera o pedido ao poder executivo 
para que determine ao setor competente, melhorias ao longo de todo calçamento da Rua Paissandu, 
Vereador Cláudio Santos; 3554/1376/07, reitera pedido à secretaria de obras para que tape um 
buraco na esquina das ruas Rui Barbosa e Tiradentes, Vereador Cláudio Santos; 355/1277/07, 
solicita com urgência a Sec. de obras que realize o fechamento de vários buracos na Avenida Flores 
da Cunha, proximidades com a rodoviária,Vereador Cláudio Santos; 3556/1378/07, solicita ao 
executivo que determine a eletrocar a troca de lâmpadas queimadas na rua Tiradentes, Vereador 
Cláudio Santos; 3557/1379/07, Solicita que a Secretaria de obras realize a operação de patrolamento 
e cascalhamento da rua Fortaleza no Residencial Aparecida, Vereador Josélio Guerra; 3558/180/07, 
Solicita que a Secretaria de Obras realize patrolamento, cascalhamento e compactação, da rua Assis 
Brasil enfrente ao numero 645 no bairro Princesa, Vereador Josélio Guerra; 3559/1381/07, Solicita 
que a Secretaria de obras realize a operação tapa buracos da rua Cid Bivar da Rocha entre as ruas 
Rio Negro e Eugenio Weidlich no bairro Floresta,Vereador Josélio Guerra; 3560/1382/07, Solicita que 
a Secretaria Municipal de Obras realize operação tapa buracos na Rua São Sebastião, devido ao 
estado de trafegabilidade com que se encontra, Vereador João Mafalda; 3561/1383/07, Reiterando a 



 4 

solicitação de efetuar 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; 
3562/1384/07, Reiterando a solicitação de realizar reparos urgentes no trecho de calçamento da Rua 
João Eduardo Kraemer, em virtude de que o péssimo estado com que encontra o referido trecho 
prejudica os veículos que trafegam diariamente pelo local, Vereador João Mafalda; Presidente 
Vereador Vilson Paese; esses foram às indicações apresentadas pelos vereadores na noite de hoje, 
enquanto o secretário toma uma água, faz um pequeno intervalo, nós queremos registrar a presença 
aqui da imprensa na pessoa da Ana Maria Leal, Rádio Gazeta, Sergio Cornélio do Diário da Manhã, e 
Simone ramos, Jornal a Cidade e do nosso Correio do Povo, também registramos a presença do 
presidente do PMDB, Romano Guerra, do Jarbas Tadeu Rezende, Almiro da Silveira, nosso amigo 
sempre presente, Flávio Castro, Magno Teixeira dos Santos, representando a Tim aqui em 
Carazinho, hoje, filho de um grande amigo nosso, taxista, conhecido por todos, nosso amigo 
particular o Pedrinho, Vera Nádia Vargas, querida professora, Nilse Pasin, Joselita Legner, Catarina 
Antonia da Silva, Michele Aparecida de Oliveira, Renato Suss, presidente do Consepro, Dalva Batista, 
nossa amiga Dalva, presente com nós, Sanara Pena Lima Fagundes, essas são as presenças na 
noite de hoje, de imediato solicito ao secretário que proceda a leitura dos requerimentos 
apresentados pelos vereadores na noite de hoje; Secretário Vereador Cláudio Santos; 
requerimentos:2563/343/07, Solicitam que, seja enviado ofício com os mais sinceros votos de 
profundo pesar aos familiares do Sr. Carlos Andres, pelo seu falecimento ocorrido no dia 16 de 
novembro de 2007 na RS 324 entre os municípios de Passo Fundo a Marau, os nossos mais sentidos 
pêsames pelo infausto ocorrido., Vereador Vilson Paese; 3564/3433/07, 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 CARLOS ANDRES, ocorrido no 
último dia 17 de novembro. Carlinhos, como era chamado pelos amigos, tinha um vasto 
relacionamento na comunidade carazinhense, jovem empresário, proprietário da Estamparia Bio 
Metal, a mais de 15 anos no mercado metalúrgico.  Fazia também parte do Moto Grupo Papaxão, e 
além do motociclismo, praticava ainda o futebol, onde participava dos campeonatos internos de 
futebol do Grêmio Aquático Carazinhense, contagiando a todos com sua alegria. Carlinhos possuía 
um grande circulo de amigos, pois sempre tratou a todos com muita simpatia, impossível encontrá-lo 
em algum lugar sem receber dele um cumprimento, 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 Carlos Andres, 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; 3565/344/07, Solicitam que, seja enviado ofício com os mais 
sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sr. Carlos Andres, pelo seu falecimento ocorrido 
no dia 16 de novembro de 2007 na RS 324 entre os municípios de Passo Fundo a Marau, os nossos 
mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, Vereador Jaime Fragoso; 3566/3435/07, Solicitam 
que, seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sr. Carlos 
Andres, pelo seu falecimento ocorrido no dia 16 de novembro de 2007 na RS 324 entre os municípios 
de Passo Fundo a Marau, os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, Vereador Paulino 
de Moura; 3567/3436/07, 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. Carlos Andres, pelo seu falecimento ocorrido no dia 16 de novembro de 2007 na RS 324 entre 
os municípios de Passo Fundo a Marau, os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, 
Vereador Adroaldo De Carli; 3568/3437/07, vem requerer a transferência da reunião ordinária do dia 
26 de novembro  par o dia 27 de novembro de 2007, terça-feira às 20:00 horas e que seja realizada 
no Auditório da escola estadual de ensino fundamental Veiga Cabral, do Distrito de Pinheiro 
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Marcado,fazendo pare da interiorização do poder legislativo, Vereador Vilson Paese e Vereador Luiz 
Leite; 3569/3438/07, Solicita que, seja registrado em Ata e oficiado ao Sr. CARLOS RENATO 
CORREA MACHADO, supervisor da ETE DA REGIÃO DE carazinho, solicitando que o  mesmo 
atenda a reivindicação dos moradores do Bairro Vila Rica, que solicitam a colocação de um telefone 
público na Rua Frederico Ozanan, em frente ao  mercado Juruna. Os moradores justificam esta 
solicitação, dizendo que estão preocupados devido à distância e localização dos telefones públicos. 
Também,   neste local, por existir o mercado que possibilita a melhor segurança aos usuários e 
também a conservação do mesmo, Vereador Vilson Paese; 3570/3439/07, Solicita que seja enviado 
oficio com votos de profundo pesar aos familiares do Ângelo Valdir Batista da Silva, pelo seu 
falecimento ocorrido no dia 16 do corrente em nossa cidade, Vereador Marcos Soares; 3571/3440/07, 
O Vereador abaixo assinado 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 
das Ruas General Netto e Ramiro Barcellos, ambas localizadas no Bairro Glória 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, motoristas e pedestres, Vereador Adroaldo De Carli; 
3572/3441/07, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o 
Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho a governadora Yeda Crusius, ao Prefeito Alexandre Goellner, ao Diretor Presidente da 
Corsan Mário Rache Freitas e ao Gerente da Corsan local, manifestando nossa preocupação no 
sentido de que Carazinho, mais uma vez ficou de fora de um investimento relacionado à construção 
de uma rede de esgoto sanitário para o município, que segundo o Plano Ambiental do município é um 
dos pontos críticos, pois moradores de diversos pontos da cidade vivem esse problema diariamente. 
Vários bairros, entre eles, os Bairros Princesa, Esperança, Sassi, Floresta, convivem com sangas e 
esgotos a céu aberto, situações que podem causar proliferação de doenças e de insetos e animais 
causadores de moléstias. Foram contempladas pelo Governo do Estado, 19 cidades gaúchas, e 
apesar de nosso Governo Municipal fazer parte do governo Yeda Crusius, infelizmente, Carazinho 
não está entre elas, os quase 15 mil votos conquistados pela Governadora no município, parece não 
ter sido o suficiente para que a mesma contemplasse nosso município com esta obra. Quanto tempo 
vamos esperar para sermos também beneficiados? Municípios como Arroio do Meio, Cachoeirinha, 
Canoas, Carlos Barbosa, Encantado, Erechim, Gravataí, Lajeado, São Sepé, Sapiranga, Tramandaí, 
Taquara, Viamão, Santa Cruz do Sul, Rio Grande, Capão da Canoa, Osório, Torres, inclusive o 
município vizinho de Passo Fundo, onde a administração é do PDT e de Erechim (PP) foram 
contemplados e receberão os recursos que chegam a um montante de R$ 117,5 milhões para a 
realização de obras de ampliação no sistema de abastecimentos de água e esgotos sanitários. 
Sabemos que a condição financeira do estado é critica, mas se outros são contemplados porque 
Carazinho que há tanto tempo precisa de investimentos nesta área, simplesmente não é lembrado? 
Vereador Felipe Sálvia; 3573/3442/07, Solicita que seja enviado oficio à Direção da Corsan, para que 
realize a limpeza do terreno onde fica localizada a caixa d’água, próximo a Rádio Gazeta no bairro 
Boa Vista, Vereador Cláudio Santos; 3574/3443/07, Solicita que seja enviado oficio ao Presidente da 
República Luís Inácio Lula da Silva com cópias ao Presidente do Senado e Câmara Federal, 
Ministério da Agricultura, Ministério do desenvolvimento Agrário e Incra, para que sensibilizem-se em 
relação ao movimento dos Sem terra, e realizem a tão sonhada Reforma Agrária, com isso evitaria-se 
confrontos entre os integrantes do movimento e Forças Policiais, as quais em função de seus 
deslocamentos, só aumentam as despesas dos estado no acompanhamento das referidas marchas, 
no cumprimento do dever, defendendo o estabelecimento da ordem. Já é hora do Governo Federal 
tomar uma posição franca em relação ao assentamento de famílias de Sem Terras, os colocando em 
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áreas em que possam produzir os seus alimentos e de vez serem inseridos nos planos sociais 
propostos pelo Governo Lula, durante a última campanha eleitoral. Esta cobrança vem de encontro 
ao sentimento socialista defendido pelo PDT, que tem como fundamentos de sua existência o apoio a 
todos os movimentos sociais organizados dentro do estado de direito, Vereador Vilson Paese;  
Presidente Vereador Vilson Paese; registramos também a presença do Ademar Albrecht, na nossa 
reunião, seja bem vindo, e solicito de imediato ao secretário que proceda a leitura das moções 
apresentadas pelos vereadores na noite de hoje; Secretário Vereador Cláudio Santos; 
moções:3575/580/07, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja 
enviado ofício de cumprimentos do Poder Legislativo de Carazinho ao Senhor Anselmo Luiz Souza, 
que representou nosso município na 7ª Maratona Internacional de Florianópolis, realizada no primeiro 
final de semana deste mês de novembro, obtendo o 4º Lugar na categoria 60/64 anos, desta 
maratona, que contou com a participação total em todas as categorias de 395 maratonistas.  Receba 
assim, o reconhecimento deste Poder Legislativo Municipal e deste Vereador por tão bem representar 
nosso município, em todas as competições em que tem a oportunidade de participar, merecendo 
destaque seu empenho e dedicação ao longo de todos estes anos dedicados a pratica deste esporte, 
servindo de exemplo para nossos jovens, e estímulo para o surgimento de novos atletas, Vereador 
Felipe Sálvia; 3576/581/07, O Vereador abaixo assinado solicita que após ouvido o Plenário, seja 
enviado ofício de congratulações a ONG OVERDOSE DE VIDA, cumprimentando-os pelo 
inauguração de suas instalações. Com certeza merece destaque todo o empenho e dedicação dos 
componentes desta ONG, que trabalharam incansavelmente buscando recursos para ter a sua sede, 
com o intuito de proporcionar, com seus projetos, a associação de valores às crianças, jovens e 
adolescentes. Recebam o reconhecimento deste Poder Legislativo Municipal por tão importante e 
dignificante trabalho, nesta área social, que precisa tanto de pessoas engajadas na missão de 
proporcionar melhores condições de vida as crianças e jovens, afastando-os dos desvalores que 
levam ao vício, a violência, a morte, Vereador Felipe Sálvia; 3577/582/07, Solicita que, seja enviado 
ofício parabenizando o jovem Marcelo Oliveira, Presidente da Ong Overdose de Vida, extensivo a 
todos os integrantes, pela inauguração da sede ocorrido no último dia 14 do corrente. Em 
reconhecimento dos relevantes serviços prestados a comunidade jovem de nossa cidade, sem duvida 
essa entidade merece o reconhecimento desse Poder Legislativo, Vereador Cláudio Santos; 
3578/583/07, Solicita que seja enviado oficio de cumprimentos à entidade Overdose de Vida, na 
pessoa do seu Presidente Marcelo Oliveira pela inauguração da sede da antiga Uce, nos fundos da 
Acapesu, pela dedicação de toda sua diretoria e seus colaboradores que muito tem contribuído para 
a comunidade carazinhense, agregando valores e cidadania a todos que participam, Vereador 
Paulino de Moura; 3579/584/07, O Vereador abaixo assinado solicita que após ouvido o Plenário, seja 
enviado ofício de congratulações aos Senhores Proprietários da N.O. Celulares, os jovens Anderson 
e Luciane Oliveira, cumprimentando-os pelo novo investimento, que vem contribuir para o 
desenvolvimento econômico de nosso Município. A N.O. Celulares certamente será um 
empreendimento de sucesso, assim como já é a N.O. Vídeo Locadora, tão bem administrada por 
seus proprietários que preocupam-se acima de tudo com a satisfação de seus clientes e amigos. Em 
uma época de difícil poder aquisitivo, onde vários setores da economia brasileira encontram-se em 
situação delicada, merece destaque à coragem de dar inicio a mais uma nova empresa, colocando a 
disposição de seus clientes mais uma opção na área de telecomunicação. O investimento 
engrandece a comunidade carazinhense pelo entusiasmo dos investidores merecendo por isso o 
reconhecimento e o destaque do Poder Legislativo Municipal, Vereador Felipe Sálvia; 3580/585/07, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Loja N. O. Celulares revenda Tim, na pessoa do Sr. 
Anderson Oliveira e da Sra. Luciane Oliveira, pela inauguração deste novo empreendimento em 
nosso município no dia 16 de outubro de 2007. Desejamos a direção e funcionários sucesso a todos, 
Vereador Adroaldo De Carli; 3581/586/07, Solicita que, seja enviado ofício parabenizando o Sr. 
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Anderson Oliveira e a Sr. Luciane Oliveira que inaugurarão no ultimo dia 14/11/07 a nova loja N.O. 
Revenda Tim com uma grande festa de inauguração de seu novo investimento com a presença de 
clientes e amigos em nossa cidade que esta localizada junto a N.O. Vídeo Locadora, Vereador 
Josélio Guerra; 3582/587/07, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, 
seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho à Igreja Universal do Reino 
de Deus, cumprimentando-os pela inauguração do Novo Templo da Fé, que realizou-se na tarde de 
ontem, 18 de novembro, ao lado desta Casa, com a participação de centenas de pessoas, que se 
fizeram presentes para abrilhantar ainda mais o evento. Merece toda a Igreja Universal do Reino de 
Deus, o reconhecimento do Poder Legislativo Municipal, pois o belíssimo trabalho que vem sendo 
desenvolvido pela diretoria da Igreja vem aumentando em muito o número de fiéis, e a construção de 
novos templos só vem confirmar esse crescimento, que é de relevante importância, porque aproxima 
o homem de Deus, e o distancia de valores obscuros que levam o ser humano ao fracasso e a 
destruição. Com certeza, o dia de ontem ficará na lembrança de cada pessoa abençoada por fazer 
parte desta grandiosa obra de Deus, Vereador Adroaldo De Carli; 3583/588/07, Solicita que seja 
enviado ofício de congratulações a Senhora CARMEN HOLANDA, Presidente do CASC, Centro de 
Apoio Social Conceição e representante do Movimento Negro em nossa Cidade pela passagem do 
Dia Nacional da Consciência Negra; Solicita que seja enviado ofício de congratulações ao Sr. 
CLOVIS NASCIMENTO, Presidente da Liga de Carnaval e representante do Movimento Negro em 
nossa Cidade pela passagem do Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado no dia 20 do 
corrente, Vereador Jaime Fragoso; 3584/589/07, Solicita que seja enviado ofício de congratulações a 
LURI MACHADO, Presidente do Flor da Serra, e sua esposa NOELI SOUZA, representantes do 
Movimento Negro em nossa Cidade pelo Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado no dia 20 
do corrente, Vereador Jaime Fragoso; 3585/590/07, enviado oficio de congratulações a Luri Machado, 
Presidente do Flor da Serra, e sua esposa Noeli Souza, representantes do movimento negro em 
nossa cidade pelo Dia Nacional da Consciências negra, comemorado no dia 20 do corrente, Vereador 
Jaime Fragoso; 3586/591/07, Solicita que, seja enviado ofício parabenizando o Pr. José Ivo Uchoa e 
a Prª Marga Marion  Strassburger, casal de pastores da Igreja Batista da Glória, por terem sido 
legitimados  como membro dos 12 da 2ª geração do Apóstolo René Terra Nova, na V Conferencia 
Multiplicando o Fruto Fiel, ocorrido de 15 a 17 do corrente na cidade de Nova Petrópolis. Creio que 
será benção para Carazinho tal ato ocorrido, Vereador Cláudio Santos; 3587/592/07, Solicita que, 
seja enviado ofício parabenizando o Senhor Prefeito Municipal Alexandre Goellner, pela homenagem 
recebida da Brigada Militar do estado que foi a Comenda Brigada Militar, pelos relevantes serviços 
prestados a corporação em nosso município. Creio ser justa a homenagem pelo que vem sendo 
desenvolvido em parceria com BM local, VS; 3588/593/07, Solicita que, seja enviado ofício 
parabenizando o Sr. Jânio Henrique Siqueira Pacheco, Presidente do Sindicato Rural de Carazinho, 
pela homenagem recebida da Brigada Militar do estado que foi a Estrela Grau Bronze-R1, pelos 
relevantes serviços prestados a corporação em nosso município. Creio ser justa a homenagem a este 
ilustre cidadão carazinhense pelo que vem realizando junto com sua equipe e colaboradores à BM 
local, Vereador Cláudio Santos; 3589/594/07, Solicita que, seja enviado ofício parabenizando o 
Senhor Te. Coronel Aderli Maximiniano Dal Bosco, Comandante do 38º BPM, extensivo a todos os 
integrantes da corporação, pela comemoração dos 170 anos da Brigada Militar ocorrido no dia 18 do 
corrente. Acredito ser justa a homenagem a todos pelo significado e importância do trabalho que vem 
sendo realizado em nosso município e região, Vereador Cláudio Santos; 3590/595/07, Solicita que, 
seja enviado oficio de cumprimentos ao Comando do 38º Batalhão da Brigada Militar, com sede em 
Carazinho, na pessoa do Tenente Coronel Aderli Maximiniano Dal Bosco, extensivo aos demais 
componentes desta corporação, pelas comemorações aos 170 anos da Brigada Militar, completados 
no dia 18 do    corrente mês. A Brigada Militar nossos mais sinceros agradecimentos pelo trabalho e 
dedicação à comunidade Carazinhense e a todos os Gaúchos, e que durante estes 170 anos de 
existência, tem orgulhado muito o povo Riograndense, Vereador Vilson Paese; 3591/596/07, O 
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Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício parabenizando o 38º Batalhão da Brigada Militar de Carazinho, na 
pessoa do Senhor Comandante do 38º Batalhão da BPM Tenente Coronel Aderli Dal Bosco, pela 
cerimônia alusiva ao aniversário dos 170 anos da Brigada Militar no Estado do Rio Grande do Sul 
realizada  no dia 14 de novembro de 2007. Desejamos sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 
3592/597/07 ; Solicita que, seja enviado ofício parabenizando o Sr. Renato Riss, Diretor Presidente 
do Grupo RH RISS, extensivo a   todos que fazem parte do mesmo, pelo lançamento das novas 
carretas da NOMA, cuja empresa é representante para a região. Sem duvida essa empresa merece o 
reconhecimento desse Poder Legislativo pela contribuição que vem dando para o crescimento de 
Carazinho. A solenidade aconteceu no último dia 16 do corrente no RH Riss do Distrito Industrial, 
Vereador Cláudio Santos; 3593/598/07, Solicita que, seja enviado ofício parabenizando o Senhor 
Ervino Eckart, extensivo a todos os integrantes da equipe de limpeza das praças e outros, pelo 
serviço pelo que vem realizando em nossa cidade. Acredito que mereçam o reconhecimento deste 
Poder por tão importante participação que esta equipe vem prestando a comunidade, Vereador 
Cláudio Santos; 3594/599/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de mesmo teor parabenizando os 
Professores e Biólogos Jaime Martinez, Nêmora Prestes e a Associação dos Amigos do Meio 
Ambiente - AMA, pela conquista do premio Expressão Ecologia 2007, ONG foi a vencedora na 
categoria conservação da vida silvestre e receberá a premiação no dia 29 de novembro em 
Florianópolis – SC. Considerada a maior premiação ambiental do Brasil, concedido pelo Ministério do 
Meio Ambiente. Através do departamento de vida silvestre, há 16 anos o Projeto Charão busca a 
conservação do papagaio-charão e das florestas com araucária, obtendo-se bom conhecimento da 
espécie e resultados relevantes para a preservação do ecossistema ameaçado de extinção.  
Desejamos a direção e demais colaboradores sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 
3515/600/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o Ministério Público de Carazinho, na 
pessoa do Dr. Cristiano Ledur - Promotor de Justiça da 1ª Vara Cível e Chefe do MP de Carazinho, 
pela sua posição desde o início das marchas das colunas do Movimento dos Sem Terra - MST. O 
Ministério Público e o Judiciário de Carazinho não agiram por pressão e nem se deixam influenciar 
por ela. Dissipando as marchas do MST onde o desfecho foi o esperado desde o início desta ação foi 
sustentada até o fim, sem qualquer recuo do Ministério Público. Nossos parabéns por não permitir o 
avanço das marchas, confrontos entre o MST e os ruralistas e garantindo a segurança efetiva de 
todos os cidadãos da região, Vereador Adroaldo De Carli; 3596/601/07, O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício 
parabenizando o Centro Cívico Expedicionário Claudino Pinheiro, na pessoa da Senhora Presidente 
Marilena Dal Bosco, pela solenidade realizada nesta segunda-feira dia 19  de novembro de 2007 na 
Praça Albino Hillebrand em comemoração ao Dia da Bandeira. Desejamos a direção e demais 
colaboradores sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 3597/602/07, Solicita que, seja enviado 
oficio de cumprimentos a ULBRA (Universidade Luterana do Brasil) na pessoa da coordenadora do 
curso de educação física senhora SUSANA LOSS, pelo projeto “Escolinhas desportivas, esporte e 
atividade física para uma vida legal”, realizado no dia 14 de novembro. Projetos como este, onde os 
jovens e a comunidade em geral podem aproveitar de momentos agradáveis e saudáveis, 
incentivando os jovens cada fez mais a praticarem esportes e terem uma vida mais saudável que 
fazem com que nosso município se destaque na área da educação. A todos os que trabalharam para 
que este bonito evento se realizasse, nossas mais sinceras congratulações, Vereador Vilson Paese; 
3598/603/07, Solicita que, seja enviado oficio de cumprimentos a ACADEMIA VITAL, na pessoa de 
seu diretor senhor ANFREDO RESCHKE, e aos alunos, pela belíssima atuação no TORNEIO 
PANAMERICANO DE TEAKWONDO SONGANHM, realizado neste final de semana em foz do 
Iguaçu. A ACADEMIA VITAL aos alunos que tão bem representaram nosso município nossas 
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felicitações por esta maravilhosa conquista e votos de muito sucesso, Vereador Vilson Paese; 
3599/604/07, Solicita que, seja enviado ofício parabenizando ao Senhor Deputado Rocha Loures 
(PMDB-PR), que criou um projeto de lei para isentar arroz, feijão, sal refinado, milho, rapadura, 
açúcar mascavo, fubá, ovos, frutas, legumes, farinha de mandioca, leite, carnes e gorduras animais 
da cobrança do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL), do PIS/Pasep e da Cofins. Segundo o projeto, as isenções se aplicam às receitas, 
aos resultados e aos lucros relativos à produção e à comercialização no mercado interno dos 
produtos listados. A proposta não prevê o benefício nos casos em que os alimentos são destinados à 
exportação ou a industrialização. Parabéns ao Sr. Sr. Deputado Rocha Loures (PMDB-PR), parabéns 
pela iniciativa de seu projeto de lei, pois a medida contribuirá para melhorar a qualidade da 
alimentação da população de baixa renda, estimulando a produção e a circulação dos produtos, que 
pode gerar empregos, renda e, indiretamente, impostos", Vereador Josélio Guerra; 3600/605/07; 
Solicita que, seja enviado ofício parabenizando a Equipe do Fórum Comarca de Carazinho pela 
conquista do título de Campeão e para a  Equipe as Susepe pelo titulo de Vice-campeão do Torneio 
de Integração promovido pela  Associação da Policia Civil de Carazinho no ultimo dia 15/11/2007, 
Vereador Josélio Guerra; 3601/606/07, Solicita que seja enviado oficio de cumprimentos a Empresa 
Glória, parabenizando pela atenção que esta conceituada empresa vem dando, aos familiares de 
ente queridos que na ocasião de falecimento, presta toda atenção necessária, com transporte de 
familiares e amigos de pessoas carentes. É um orgulho para nós, termos á Empresa Glória, 
prestando todo os tipos de serviços, que não mede esforços, para atender as necessidades da 
comunidade carazinhense, Vereador Marcos Soares e Vereador Paulino de Moura; Presidente 
Vereador Vilson Paese; após a conclusão da leitura das indicações, requerimentos e moções nós 
passaremos ao grande expediente; questão de ordem Vereador Paulino de Moura, bancada do PTB; 
Vereador Paulino de Moura; eu gostaria de  solicitar as demais bancadas se há um acordo onde a 
gente poderia suprimir o intervalo regimental, e o grande expediente, e se tiver algum colega que 
queira fazer algum pronunciamento que faça nas discussões dos requerimentos e das moções se 
possível, gostaria de consultar o plenário, para suprimir o intervalo regimental; Presidente Vereador 
Vilson Paese;  o seu requerimento verbal vereador, eu solicito a bancada do PDT, na pessoa do 
Vereador Luiz Leite, se o PDT concorda? OK, Vereador Felipe Sálvia e Vereador Luiz Leite, a 
bancada do PTB está de acordo, bancada do PMDB, questão de ordem Vereador Déio; Vereador 
Josélio Guerra;  o PMDB gostaria de fazer o grande expediente; Presidente Vereador Vilson 
Paese; havendo uma solicitação somente de uma bancada, o grande expediente será feito; questão 
de ordem Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; eu gostaria que o meu 
requerimento e o requerimento do Vereador Déio fosse colocado em votação; Presidente Vereador 
Vilson Paese; Vereador Paulino de Moura, eu entendo de forma um pouco diferente de vossa 
excelência, quando um vereador opina pela realização do grande expediente, e a bancada do PMDB 
solicita o grande expediente eu não vejo em condições de colocar esse teu requerimento verbal em 
votação, mas simplesmente eu acredito que essa casa, nas ultimas reuniões ordinárias nós não 
temos realmente praticado, realizado o grande expediente, então eu tenho que deferir, e eu quero 
que vossa excelência entenda essa posição da presidência da casa, o requerimento, entendo vossa 
senhoria, mas eu não irei colocar ao plenário; Vereador Paulino de Moura; eu só gostaria de deixar 
registrado que  sempre tive o maior respeito por vossa senhoria, aí o senhor estaria tolindo a vontade 
da maioria, mas eu respeito e aceito a ponderação de vossa senhoria, peço deferimento do meu 
requerimento então como havia um acordo de lideranças, senhor presidente, com o Vereador 
Adroaldo De Carli, com as demais bancadas, nós tínhamos combinado, mas não tem problema 
nenhum, vamos para o debate, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; eu te agradeço 
Vereador Paulino de Moura, pela tua compreensão,pela tua inteligência, pela forma clara e pelo 
entendimento de vossa excelência, mas eu também na condição de presidente, não tinha 
conhecimento do acordo das presidências das bancadas, e como vereador, coloca para que haja o 
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grande expediente, a presidência não podia se furtar desse momento, muito obrigado pela 
compreensão Vereador Paulino de Moura, então está suprimido o intervalo regimental, mas 
passaremos de imediato ao grande expediente, questão de ordem Vereador Cláudio Santos; 
Vereador Cláudio Santos; até porque é normal nessa casa, de não se fazer grande expediente 
quando não tem numero de pessoas suficientes, nós cansamos de vir aqui e ficar 15 a 20 minutos 
sem fazer grande expediente, aproveitando até que a comunidade que vem aqui, na próxima semana 
vai ser realizada a reunião ordinária lá em Pinheiro Marcado, desta forma a banca governista, fica por 
falar por primeiro o PDT e o PMDB ficam por falar por ultimo então por isso fazem grande expediente, 
mas eu pediria, senhor presidente, até um minuto se fosse o caso, para que nós pudéssemos 
resolver entre nós, os três vereadores do PSDB, quem fala primeiro, porque é normal de não se fazer 
grande expediente, porque não foi colhido assinatura nenhuma, então nós gostaríamos de pelo 
menos 30 segundos para ver quem fala primeiro, quem ala por segundo, quem fala por terceiro; 
Presidente Vereador Vilson Paese;  naturalmente que a mesa acata e vossa excelência faz parte 
da mesa como secretário, acata esse intervalo de um minuto para que vocês acordem, o primeiro, 
segundo e terceiro, se todos falam ou se vai usar a palavra apenas um da bancada; mas enquanto 
que vossas excelências fazem o acordo eu já passo de imediato a bancada do PMDB, para usar a 
palavra Vereador Déio, desculpa vereador, é o PSDB, então nós aguardamos esse um minuto, para 
usar da palavra; com a palavra Vereador Jaime Fragoso, bancada do PSDB; Vereador Jaime 
Fragoso; senhor presidente, colegas vereadores, imprensa falada e escrita, pessoas amigas que 
estão no plenário, já foram nominadas pelo presidente, primeiramente eu quero falar que entrei com 
diversas solicitações, de melhorias pelos bairros Hípica, Nossa Senhora Aparecida e Fábio, mas 
quero me reportar sobre as moções que dei entrada nessa reunião, solicitando o envio de oficio ao 
senhor, Lori Machado, Noeli Souza, Carmem Holanda, Clóvis Nascimento,  todos lideranças do 
movimento negro em nosso município, e em reconhecimento aos valorosos trabalhos que vem 
desempenhando em nossa comunidade, em prol da conscientização e divulgação da cultura negra, 
eu quero aproveitar a oportunidade para contar um pouco sobe a historia da escravização que data 
do dia 20 de novembro, no Brasil, a escravidão teve inicio com a plantação de açúcar na primeira 
metade do século XVI, os portugueses traziam os negros, africanos, de suas colônias na áfrica para 
utilizar como mão de obra escrava, nos engenhos de açúcar no nordeste, os comerciantes de 
escravos vendiam os africanos como se fossem mercadorias aqui no Brasil, os mais saudáveis 
chegavam a valer o dobro daqueles fracos e velhos, o transporte era eito da África para o Brasil, nos 
porões dos navios negreiros, amontoados e em condições desumanas, muitos morriam antes de 
chegar no Brasil, sendo que seus corpos eram lançados ao mar, nas fazendas de açúcar ou nas 
minas de ouro, os escravos eram tratados de pior forma possível, trabalhavam de sol a sol, 
recebendo apenas trapos e roupas e uma alimentação de péssima qualidade, passavam as noites 
nas senzalas escuras e úmidas, sem higiene, acorrentados para evitar fugas,eram constantemente 
castigados fisicamente, sendo que o açoite era a punição mais comum no Brasil Colônia, eram 
proibidos de praticar a sua religião, de origem africana, ou de realizar suas festas e rituais africanos, 
tinham que seguir a religião católica imposta pelos senhores de engenho, adotar a língua portuguesa 
na comunicação, mesmo com as imposições não deixaram a  cultura africana se apagar, escondidos 
realizavam seus rituais, praticando suas festas, mantinham suas representações artísticas até 
desenvolver uma luta como a  capoeira, as mulheres negras também sofreram muito com a 
escravidão, embora o senhor de engenho utilizasse de mão de obra principalmente para trabalhos 
domésticos, cozinhas, arrumadeiras e até amas de leite, foram comum naquele tempo do Brasil 
colônia a forma como eram tirados os filhos para que amamentassem o filho do senhor do engenho, 
no século do ouro, século XVIII, alguns escravos conseguiam comprar sua liberdade, após adquirir a 
carta de alforria, juntando alguns trocados durante toda a vida, conseguiam tornar-se livres, porém 
poucas oportunidades por preconceito da sociedade acabavam fechando as portas para as pessoas, 
o negro também reagiu à escravidão, buscando uma vida digna, forma comuns as revoltas nas 
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fazendas, em que os grupos fugiam para as florestas, os famosos quilombos, os quilombos eram 
comunidades bem organizadas, os integrantes viviam em liberdade, através da organização das 
classes que existiam na África, nos quilombos podiam praticar sua cultura, falar sua língua e exercer 
seus rituais religiosos, o quilombo mais famoso foi o quilombo de Palmares, comandado pelo Zumbi, 
o dia 20 de novembro, dia nacional da consciência negra, data que foi escolhida para coincidir com a 
morte do Zumbi dos Palmares, Zumbi foi um dos últimos lideres do quilombo dos Palmares, que 
transformou em um grande ícone da resistência negra, ao escravismo e a luta da liberdade que foi 
assassinado no dia 20 de novembro de  1695, o dia nacional da consciência negra é uma data para 
lembrar a resistência do negro, a escravidão de modo geral, desde o primeiro transporte de africanos 
para os solos brasileiros, preservar a memória é uma forma de preservar a história, nesses últimos 32 
anos realizaram essa comemoração, na semana da consciência negra organizam palestra e eventos 
educativos, visando principalmente as crianças negras visando evitar o autopreconceito, ou seja da 
interiorização perante a sociedade, outra invenção do negro no mercado do trabalho, cotas 
universitárias, etnias, moda e beleza negra, através dessas moções, queremos manifestar nosso 
reconhecimento e parabenizar o Luri, a Noeli, a Carmem o Clóvis e de tantos outros que realizam 
esse trabalho de conscientização e valorização da cultura negra, réu também quero me manifestar 
senhor presidente, nessa semana deu uma matéria no diário da manhã, sobre a ultima sessão que foi 
muito debatida entre nós vereador, o Vereador Déio, e eu considero muito o Déio, colega, amigo, 
pessoa que já foi colega de partido, hoje já não é mais mas é um colega da Câmara de Vereadores, 
onde eu fiquei um pouco chateado, de duas frases que foram colocadas no jornal, que diz assim: a 
gente vê funcionários da Câmara sendo preso, funcionários da prefeitura sendo julgados, daí vem 
dizer que não tem falcatruas e sacanagem na política local, não entender e com pessoas que eu falei 
esse final de semana em vários locais, isso dá entender que ainda existem pessoas fazendo 
sacanagem, falcatruas na Câmara de Vereadores, eu fiquei muito sentindo, ficou no ar e as pessoas 
tiram muitas vezes o lado ruim, eu mesmo participei da sindicância, aqui quando teve a descoberta 
daquele senhor onde ele desviou vários reais da Câmara de Vereadores o colega Vereador Adroaldo 
De Carli, então presidente foi parabenizando por ter tomado as medidas cabíveis, quando ocorreu a 
descoberta, foi feito a CPI, e não foi descoberto nenhum mais, somente ele, o dinheiro foi todo para 
ele, foi largado na promotoria, foi condenado o cara, então eu acho assim, eu tenho certeza que o 
colega vereador vai colocar e vai explicar e dar o nome a alguém, se tiver vamos também afastar, 
seria isso senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; próximo Vereador Cláudio Santos, 
bancada do PSDB; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, colegas vereadores, colegas da 
imprensa, nós gostaríamos senhor presidente, de nos manifestar sobre algumas moções que demos 
entrada nessa noite, a primeira delas ao tenente coronel Dal Bosco, extensivo a toda corporação do 
38º DPM, pelos 170 anos da brigada no estado, e lembrar o trabalho que vem realizando a brigada 
militar em Carazinho, e vossa excelência hoje esteve, presente na cerimônia que aconteceu pelo dia 
da bandeira, e eu quero antes de continuar, lembrar o nome da Ana Maria Leal, desculpe, mas dizer 
senhor presidente que foi com satisfação que nós vimos o tenente Coronel Dal Bosco dizer que 
depois da implantação das câmaras de vídeo monitoramento, mais de 80% dos delitos que vinham 
ocorrendo naqueles locais, antes, hoje não ocorrem mais, isso quer dizer que estava certo o 
concepro Senhor Renato Suus, estava certa a brigada militar, estava certo o prefeito Municipal, 
estava certa a Câmara de Vereadores, que também colaborou para que esse projeto pudesse dar 
certo, e eu lembro seu Renato que na oportunidade, fizemos uma reunião lá na brigada militar, 
quando estávamos eu, Vereador Jaime Fragoso e Vereador Gilnei Jarré, fomos buscar esse sonho, 
tornamos realidade graças a todos, e a comunidade está ganhando com isso, felizmente em torno de 
mais de 80% de delitos cometidos naqueles locais já não acontecem mais devido a esse esforço de 
todos para que isso pudesse acontecer, então parabenizo senhor presidente os vereadores, a atitude 
da brigada militar que vem mesmo com dificuldade vem trabalhando, vem agindo ,vem coibindo 
atitudes daqueles mal feitores que andam em Carazinho, ao Tenente Coronel  Dal Bosco pela 
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passagem dos 170 anos as brigada militar, também do corpo de bombeiros e da Patram, que fazem 
parte da brigada militar, também senhor presidente, parabenizar ao Marcelo Oliveira, presidente da 
ONG, Overdose de vida, na qual estivemos lá na quarta-feira participando da inauguração da sede da 
overdose de vida, onde fiz menção na oportunidade que falei agradecendo aos vereadores por 
também terem votado aquele projeto, que foi através de uma indicação desse vereador, para que 
fosse doado ou cedido à Overdose de vida, aquela sede antiga da UCE, próximo à rádio Gazeta, 
então eu acho senhor presidente que são atitudes como essa que devem ser colocadas para a 
comunidade, e também outra moção onde parabenizo o senhor Renato Rhiss, diretor presidente do 
grupo RH Riss, pelo ....das carretas Áquila, o qual ele é representante, que o grupo é representante 
para essa região, e sem duvida deu para se sentir pela festa de muitas pessoas que vieram de fora, 
vieram de outros municípios, participar e se integrar com a comunidade aqui de Carazinho, 
parabenizo o senhor Renato Rhiss pelo empreendimento aqui em Carazinho e também pela 
homenagem que recebeu, gostaria senhor presidente de fazer menção ao que vejo na pagina 03 do 
Conexão, do jornal Diário da Manhã, do dia 17 e 18 de novembro, que era e continua sendo a minha 
preocupação com relação a possíveis cortes que possam acontecer principalmente em incentivos do 
governo do estado a empresas que queiram se instalar no estado do Rio Grande do Sul, eu não falo 
somente da preocupação com relação à Aurora, que coloquei essa preocupação ainda lá na reunião 
da Oriental, onde diz, reestruturação do estado, cortes geram ansiedade em Passo Fundo, inclusive 
na matéria aparece embaixo uma empresa que deve se instalar em Passo fundo com incentivos 
fiscais é a Italac, então não é somente a preocupação minha com relação à instalação da Aurora em 
Carazinho, com relação a Passo Fundo e outros municípios, que estão esperando investimentos do 
estado, através de incentivos que possam ser cortados devido a essa forma de falta de diálogo tanto 
por parte da governadora, que acredito que faltou uma negociação melhor para conversar com os 
deputados com também por parte dos deputados, eu acho que o melhor seria o que disse o 
presidente da Assembléia, deputado Frederico Antunes, quando ele dizia que o melhor teria sido não 
ter sido votado, que segurassem uma semana a mais, e que rejeitassem então na semana seguinte, 
mas não que fizesse de forma a mostrar a comunidade essa radicalidade que existe na política 
gaúcha, e que muitas vezes vem prejudicar algumas classes, e classes prejudicadas que eu tenho 
certeza senhor presidente, como é o caso dos micro e pequenos empresários, que vão ser 
penalizados, porque através do pacote estava o menor valor a ser pago pelo simples gaúcho, que 
pagariam menos do que o simples nacional, essa classe também esses 34  deputados vão ter que 
explicar a essa classe porque que nem sequer negociaram com a governadora para ver exatamente 
o que poderia ser feito, acredito senhor presidente que faltou maturidade política de tantos quantos 
fazem parte da assembléia, como também por parte da governadora, eu acredito que se fosse mais 
debatido poderia se chegar ao denominador comum, e cortar alguns riscos, só que o que não dá para 
se entender senhor presidente, e isso acontece na política, é que enquanto no estado do Rio Grande 
do Sul, o PT principalmente, briga e rejeita um pacote que vai prejudicar sem duvida alguma, 
centenas de milhares de gaúchos, lá em Brasília o PT negocia o aumento da CPMF, ou pelo menos a 
permanência da CPMF, aqui cortam impostos, lá em Brasília permanecem com impostos, não dá 
para se entender o que pensam em nível federal e em novel estadual a mesma bancada, mas fica 
aqui, senhor presidente, mais uma vez, da mesma forma que fiz lá no bairro oriental, não que eu seja 
favorável a aumento de tributos, não sou favorável a aumento de impostos, mas me preocupa a 
questão da instalação da Aurora, que vai depender, muito de incentivos do governo do estado, e 
quem sabe através desses cortes, possam ser cortados esses incentivos porque não, ficarmos, na 
pior das hipóteses, sem esses três mil e quinhentos empregos aqui em Carazinho, aí quero ver 
deputados que aqui vieram e que aqui vem, e são muito bem recebidos, e quero citar o caso, para 
finalizar, o caso do deputado Sossela, que tão bem tem sido recebido aqui em Carazinho, tem sido 
recebido onde ele vai, e infelizmente talvez não tenha pensado no momento na Aurora que os 
carazinhenses então pensando quando ficou no plenário e rejeitou a proposta da governadora, desse 
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deputados certamente virão a Carazinho, presidente, e não terei medo nenhum de chamar a atenção 
deles, se não tem a preocupação que nós temos, que dessem um voto de confiança, uma semana a 
mais, para tentar adequar esse pacote, para que não fosse rejeitado da forma que foi, seriam essas 
colocações, senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson 
Paese;  próximo Vereador Déio, bancada do PMDB; Vereador Josélio Guerra; senhor presidente, 
senhores vereadores, imprensa presente, funcionários da casa, quero cumprimentar a Vera Vargas, 
em nome dela cumprimento todas as senhoras que se fazem presentes, quero cumprimentar meu 
amigo, Jarbas, em nome dele cumprimento a todos os senhores que se fazem presentes nesse 
plenário, Senhor presidente gostaria de agradecer a vossa excelência por ter entendido o pedido 
desse vereador, que este vereador está aprendendo com a política, não tem ainda aquele sexto 
sentido, a gente vê tantas malandragens na política, às vezes usando de maldade, de malícia, nem 
tinha me tocado dessa questão dos partidos, na próxima sessão de ser primeiro, ou final ou no meio, 
ou o ultimo, eu acho que isso não tem muita relevância, mas agradeço ao senhor, por ter entendido o 
pedido desse vereador, que vem em plenário hoje aqui, fazer alguns esclarecimentos na pessoa do 
meu amigo Jarbas que eu tenho um grande respeito por ele, trabalhamos juntos ferrenhamente, em 
algumas campanhas, conheço bem o estilo do Jarbas trabalhar, pegador, da mesma forma desse 
vereador, tenho grande respeito por ele, já falei da pessoa dele aqui nesta casa e em outras 
oportunidades, e não tenho nada a falar que abone a pessoa dele, mas fiquei triste pelo fato que 
aconteceu nesta semana do amigo me procurar, dizendo que estavam usando o nome dele, na 
matéria publicada no diário da manhã do dia 09, me preocupou muito senhor presidente, este 
vereador não colocou nome de pessoas, colocou sim falcatrua e sacanagem, coloquei e não retiro, 
não retirei e não retiro, senhor presidente, não coloquei nome, mas todo mundo entendeu as pessoas 
que fazem esse tipo de politicagem, mas agora colocar o nome de uma pessoa em vão, isso sim é 
sacanagem, ligaram para o Jarbas, e falaram que tinham escutado na rua boatos de que a pessoa 
esta que teria feito tal falcatrua aqui na Câmara, enfim seria vossa pessoa, que ele mesmo 
esclareceu aqui em plenário a situação dele, na qual ele foi perseguido, eu estive aqui falando em 
nome dele, falando que se precisasse de testemunha tinha a minha pessoa para isso, porque eu 
conheço a pessoa do Jarbas, Vereador Jaime Fragoso conhece muito bem a pessoa do Jarbas, não 
vou discutir aqui Vereador Jaime Fragoso, seu sentimento pela pessoa, enfim citada, mas me 
preocupa senhor presidente, eu gostaria até de fazer um apelo aqui, a imprensa presente, que não 
publique a minha manifestação, porque simplesmente pelo fato de colocar o nome de uma pessoa 
em vão, pode simplesmente levar o nome dessa pessoa a lama, por boatos, de colocar o nome de 
uma pessoa que não tem nada haver com a matéria, mas se querem bater em alguém, venham bater 
em mim, não coloque nome de amigos, pessoas ligadas a gente, numa situação constrangedora, não 
quero botar em questão as pessoas também Jarbas, que ligaram para o senhor, eu tenho até pena, 
peço perdão por essas pessoas, que colocaram vosso nome em vão, quero deixar registrado aqui em 
plenário, a minha mágoa pelo fato ocorrido, e dizer que foi uma forma de expressão o que eu 
coloquei, da Câmara de Vereadores e da prefeitura em si, foi uma forma de expressão e coloquei 
realmente ali que há falcatrua e sacanagem e não retiro, pode vir com pressão, querem bater venham 
bater em mim, mas não usem o nome de pessoas ligadas a mim em vão, também senhor presidente, 
recebi várias ligações essa semana, várias ligações, pessoas , Déio acho que você falou bem, acho 
que é isso aí mesmo, a política tem que ter vergonha na cara mesmo, pessoas já me abordando na 
rua, me colocando a situação, nenhuma pessoa colocou o nome da pessoa do Jarbas, nenhuma, é 
estranhamente de alguém levantar hipótese, de colocar o nome de um sujeito, o nome de um sujeito 
vale tudo, o nome de uma pessoa vale mais que tudo, eu me estranha essas amizades, esses 
amigos, isso para mim na verdade é amigo da onça, desculpe as pessoas que entraram em contato 
com vossa excelência, mas eu estou de consciência tranqüila, por isso que eu quis deixar registrado, 
muitas pessoas disseram, Déio é melhor não colocar, pelo fato de levantarem depois injuria com o 
nome dessa pessoa mas eu gostaria de fazer um apelo aqui a imprensa, que por favor não coloquem 
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nada desta matéria, que fique entre nós aqui nesse plenário, para não levantar depois injuria dessa 
pessoa, seria isso senhor presidente, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; eu solicito 
ao segundo vice, Vereador Jaime Fragoso que assuma os trabalhos da mesa para que eu possa me 
pronunciar; Presidente Vereador Jaime Fragoso; com a palavra o Presidente Vereador Vilson 
Paese; Vereador Vilson Paese; senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado Vereador 
Felipe Sálvia,  senhor presidente, senhores vereadores, imprensa aqui presente, minha saudação ao 
Veiga que não estava quando fizemos a saudação inicial, aos demais, ao Zeca, nosso amigo, nosso 
irmão, com relação ao requerimento que eu fiz ao presidente da república, ministro da justiça, lideres 
de todas as bancadas, com essa tão falada reforma agrária, quem não sabe que existe terra e que 
não está sendo aproveitada, existe e temos condições de fazer uma grande reforma agrária nesse 
país, só que o estado de direito, ele tem que prevalecer, e na constituição também diz que fizeram 
uma emenda a constituição dizendo que toda terra invadida não pode ser desapropriada, mesmo que 
ela não seja produtiva, então se existe terra, tem necessidade, se existem esses movimentos sociais, 
porque não resolver esse problema, e quando nós realmente estamos vivendo um governo que é 
comandado pelo PT, partido esse que sempre quis a reforma agrária nesse país, e a reforma agrária 
está capenga, não anda, Fernando Henrique assentou muito mais gente do que o presidente Lula, 
então realmente, é preocupante, é preocupante essa situação, e desses movimentos todos, que aí 
estão, não queremos castrar os direitos sociais, mas que usem o estado de direito, porque o meu 
direito vai até eu atingir o direito do outro, isto sim e neste pais, parece que já disse muitas vezes 
aqui, o rigor da lei, está para quem paga tributo, e o favor da lei esta para aquele que anda a margem 
da lei, tem que inverter esses valores, para que daí sim, nós possamos crescer, mas preocupado 
fiquei com a leitura agora, do jornal e se não me engano deve ser a Zero Hora, não sei qual é o 
veiculo de comunicação escrito, que o Vereador Cláudio Santos leu aqui, sobre a votação e sobre os 
incentivos, se a governadora, retalhar mais incentivos para que a empresa se estabeleça no rio 
grande do sul, aí sim o nosso estado vai aumentar a divida, que já é astronômica, o estado que mais 
deve é o nosso, o estado que menos cresce é o nosso, e não está o problema na folha de 
pagamento, todo mundo sabe que é o custo da divida e aí tinha que ser uma grande união, olha o 
que ganha o magistério, que é um sacerdócio as professoras e professores, demais classes, o DAER, 
está sucateado, a saúde  que os servidores ganham muito pouco, agora pergunte o salário do 
judiciário e da Assembléia Legislativa, receita própria, a governadora quis tirar cinqüenta e oito 
milhões e não conseguiu, então realmente é difícil, não vamos sair da situação com retaliação, seja 
da Assembléia Legislativa,  parlamento, ou seja do próprio executivo, da governadora, faltou dialogo 
acredito eu que sim, prejudicamos gente, as micros empresas, se prejudicou, é ruim, agora aumentar 
mais uma vez a carga tributária, e quando se aumenta se afasta, afugenta o investidor, se eu posso 
investir em um estado, que me da incentivos e me dá condições, porque eu vou me estabelecer em 
outro estado que me cobra, como vamos dar emprego para o povo se não é através de crescimento, 
de que forma, não é fechando empresa, não é tirando incentivos, sairemos sim, eu acredito que sim, 
com muito trabalho e abrindo mais empresas, o Rio Grande do Sul é formado por gente de bem, por 
investidores, por empreendedores, tenho mais um minuto senhor presidente, já concluo, então eu não 
vejo o porque, senhores vereadores também tenho um requerimento, que hoje será votado, mudando 
a data da reunião de segunda-feira pois o plenário do educandário de Pinheiro Marcado, na segunda-
feira não pode ser usado, pela Câmara de Vereadores de Carazinho, então se houver acordo dos 
colegas, a reunião ordinária de segunda-feira, passará para terça-feira da semana que vem, com isso 
senhor presidente,senhores vereadores eu concluo meu pronunciamento, com este ponto de 
interrogação, sairemos dessa crise diminuindo incentivos? Com retaliação? Este vereador acha que 
não é esta saída, muito obrigado; Presidente Vereador Jaime Fragoso; próximo Vereador Felipe 
Sálvia, devolvo a palavra ao Vereador Vilson Paese; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, 
senhores vereadores, pessoas que assistem a reunião na casa do povo na noite de hoje, 
cumprimentando o Dr. Veiga eu cumprimento todos os homens que se encontram na reunião, e 
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cumprimentando a Ana Maria Leal eu cumprimento todas as mulheres, ouvindo atentamente o 
pronunciamento de todos os vereadores, eu vi se não me engano o Vereador Cláudio Santos falar 
nas câmaras de segurança, eu quero dizer que no ano passado como presidente dessa casa, eu dei 
uma relutada para retirar cem mil reais  que daria para tapar muito buraco, fazer calçamento, fazer 
asfalto, ajudar as vilas, e botar em nossa Cidade as câmaras de rede, relutei como presidente dessa 
casa porque ele pedia para os vereadores, mas mais de mim que era o presidente, mas quero dizer 
que acertei, acertei, Vereador Cláudio Santos tem razão quando fala, que baixou o crime em 
Carazinho, graças as câmaras de vídeo, graças ao Renato que está aí do Consepro, e o seu Ademar 
que é testemunha do episódio das câmaras de vídeo, toda a comunidade se empenhou e hoje nós 
temos o crime diminuído, quero dizer antes de entrar nos meus trabalhos, eu quero dizer que cada 
um tem uma maneira de pensar, sobre esses 34 a 0, que o governo perdeu, quando queria aumentar 
impostos e essa casa sempre soube que eu sempre fui contrário a aumentar impostos, há tempos 
que eu venho tentando mandar requerimentos para os deputados, e os meus requerimentos são 
derrubados aqui nessa casa, para não deixar aumentar os impostos, mas graças a Deus não foi 
preciso mandar, Deus olhou de cima e  os deputados atenderam o clamar do povo e votaram contra, 
porque ia subir tudo, Vereador Vilson Paese falou com muita propriedade que as empresa quando 
não tem, quando o imposto é muito alto, ele não vem, e hoje de tarde eu via o ex-governado e ex-
deputado federal Collares falando, que tem que procurar outra alternativa, e a governadora falou que 
não ia aumentar os impostos, tem a lei candir para buscar dinheiro, ir atrás do sonegador que não 
paga impostos, se aumentar impostos vai aumentar arroz, vai aumentar feijão, aumentar telefone, luz, 
tudo ia aumentar, então cada um tem seu modo de pensar, eu respeito aquelas pessoas que 
defendem o aumento de impostos e que me ouçam, eu também tenho o meu modo de pensar, e 
aqueles deputados que votaram contra também tem o seu modo de pensar, atendendo o clamar do 
povo, eu quero dizer senhores vereadores que, vendo a coluna da Nádia, nessa semana que passou, 
eu vi a Nádia falando sobre um repasse de cento de dezessete milhões de reais que veio para 
esgoto, e Carazinho não foi contemplado, Carazinho que a governadora fez quase quinze mil votos 
aqui, vereadores, e não foi contemplado, Passo fundo foi, Erechim foi, deixa eu dizer para vocês aqui 
mais os municípios que ganharam, Arroio do meio, Cachoeirinha, Canoas, Carlos Barbosa, 
Encantado, Erechim, Gravataí, Lajeado, São Sepé, Sapiranga, Tramandaí, Taquara, Viamão, Santa 
cruz do Sul, Capão da Canoa, municípios contrários receberam dinheiro para sanga, nós estamos 
cansados de todos os vereadores bater pedir dinheiro pra esgoto, que tem que fazer oficio até para o 
prefeito, o prefeito tem que cobrar da governadora, é do mesmo partido, estão investindo ali em 
Passo Fundo o Dipp que é do meu partido, PDT, mas também tem que investir aqui em Carazinho, 
nós também precisamos de sanga sim, essas sangas quando dá enchente vão para dentro das 
casas, vai tudo que é tipo, fezes para dentro das casas dos pobres, e quando se investe são 
dezenove municípios, nós estamos cansados de mandar oficio para esse governo da Corsan, esta 
casa não tem a semana que não envia oficio pedindo para canalização de sanga, e não vêm nada, 
isso nos entristece, e mais pessoal, me entristeceu muito, a morte do Carlinhos, daquela firma, 
Carmetal, num acidente de moto, estou mandando uma moção para ele senhores vereadores, 
gostaria que todos assinassem, todos, é um pedido desse vereador, todos assinassem, essa moção, 
morreu tragicamente num acidente de moto, um bom empresário, um homem bom, que atendia, fazia 
os serviços sociais, o Alemão sabe disso, um serviço social muito grande, a gente sabia na 
comunidade do serviço social da comunidade que essa empresa faz, para ajudar carentes, e eu hoje 
fiquei muito triste, Carazinho perdeu, mas perde todo um município, perde toda comunidade, a morte 
desse empresário novo e bem sucedido, então era isso senhor presidente, muito obrigado; 
Presidente Vereador Vilson Paese; próximo Vereador Luiz Leite, bancada do PDT; Vereador Luiz 
Leite; senhor presidente, senhores vereadores, servidores da casa, imprensa escrita e falada, 
demais lideranças de agremiações políticas, e outros segmentos de nossa sociedade, que se 
encontram aqui presentes, sobre a polemica que hoje toma conta dos meios de comunicação do 
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estado, nos jornais, rádios, televisão, sobre o possível tarifaço, que poderia acontecer em nosso 
estado e que foi rejeitado, eu até acredito que algumas medidas teriam que ser tomadas, e deverão 
ser tomadas, mas na realidade esse vereador, durante o tempo em que está legislando nessa casa, 
nesse poder, jamais concordou com aumento de ICMS, por N razões, uma delas é o desemprego que 
assola o nosso estado, o nosso país, de norte a sul, de leste a oeste, e por conseqüência, a 
fragilidade que sem duvida a nossa classe empregadora vem sofrendo ao longo dos tempos, então 
são medidas que realmente, requer um estudo muito profundo, muito grande, do governo do estado, 
não estou aqui para falar de outras medidas que seriam tomadas, mas principalmente do nosso 
ICMS, que aos poucos vai aniquilando as nossas empresas, e as conseqüências estão aí, algumas 
medidas todos nós gaúchos sabemos que serão necessárias, para a recuperação da economia do 
nosso estado, todos sabem, mas o aumento do ICMS, é uma medida que certamente acabaria ainda 
mais com a economia do nosso estado, porque a produtividade com certeza estaria comprometida, e 
olhando por esses parâmetros, acompanhando o esporte espetacular de ontem, atentamente eu 
acompanhei uma matéria, na rede Record de televisão, onde mostraram, só para ilustrar a situação 
que se vive nesse país, onde mostraram o ex-zagueiro da seleção brasileira, de 1958, o zagueiro 
Juvenal, e podem ter certeza, esse nome, essa matéria, vai marcar este Brasil, daqui para frente, 
porque ele representou a dura realidade que os trabalhadores brasileiros aposentados estão vivendo 
hoje, a classe menos favorecida está vivendo, a falta de atendimento médico, pois nem caminhar não 
caminha mais o cidadão, a falta das mínimas condições humanas de sobrevivência, um barraco que 
se ele estivesse na rua choveria menos que lá dentro, esta é a situação que se vive no Brasil, e 
quando uma celebridade como foi o Juvenal, sofre essa penúria, esta calamidade, e que tanto 
representou para o esporte brasileiro, senhor presidente, o que nós esperamos, do resto da nossa 
sociedade, principalmente dos menos favorecidos, Marcos, daquele cidadão que está lá discriminado, 
que mora na beradinha da sanga, que não tem instrução nenhuma de conhecimento para chegar e 
exigir os seus direitos, na promotoria pública, procurar esta casa, procurar a assistência social, e até 
a administração Municipal, então colegas vereadores, o Juvenal, aquele zagueiro de 58, para mim, 
para esse vereador, a partir daquela matéria de ontem, passa a ser o símbolo da miséria e do 
desrespeito com o cidadão nesse país, Vereador Cláudio Santos, com toda certeza, porque esse 
país, da forma que está indo, da forma que está sendo administrado, vão ter milhões e já existem 
hoje, milhões de Juvenal, sofrendo na carne, o desrespeito pelo cidadão acima de tudo, e aqui em 
Carazinho, com certeza, tenho certeza, temos alguma centenas de Juvenais, por esse arrabaldes, 
isso nos entristece, isso nos trouxe senhores vereadores, comunidade aqui presente, a real situação 
da penúria que vive hoje o cidadão brasileiro, menos informado, que não tem emprego, e até alguns 
aposentados com problemas gravíssimos de saúde, conforme nós temos recebido várias vezes nos 
nossos gabinetes, e não temos como resolver os problemas deles, sim vez que outra, intermediá-los, 
mas essa é a dura realidade que vive o nosso país, representado por esse cidadão que tanto 
contribuiu para o esporte brasileiro que se chama Juvenal, tantos Juvenais temos hoje em Carazinho 
passando por essa circunstância, seria isso senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; 
próximo vereador a fazer uso da palavra Vereador Paulino de Moura, bancada do PDT; Vereador 
Paulino de Moura; senhor presidente, senhores vereadores, imprensa aqui presente, pessoas que 
nos dão a honra que estar na casa do povo, meus amigos do PMDB do qual fui com muito orgulho, 
membro desse partido, ao Magno representando a TIM, ao meu amigo e meu irmão Jarbas, eu posso 
dizer isso de ti, nos momentos difíceis da minha vida tu estava ao meu lado, nos momentos difíceis 
da tua vida eu estava ao teu lado, e não pelo voto, não pela tua liderança, mas pelo ser humano que 
você é, pelo ser humano que você sempre demonstrou, e eu fico aqui estarrecido com o 
pronunciamento do Vereador Déio, o Vereador Déio vem a essa tribuna e pede para a imprensa não 
noticiar um debate que aqui está a se estabelecer em prol da comunidade de Carazinho, e esse 
debate, foi proporcionado por ele, pela  falta de experiência que ele tem, eu vou dizer para ti Déio, eu 
também passei por isso, eu também sofri nos primeiros tempos, porque quando a gente não tem 
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certeza do que a gente quer falar não fala, eu estou dizendo isso e me dirigindo a ti como irmão, 
como amigo, essa tribuna é traiçoeira, essa tribuna e a latinha é fácil de dizer coisas que você não 
está querendo dizer, eu quero dizer para ti, eu não vou usar palavra pesada, palavra que eu deveria 
usar, mas eu vou dizer para ti, alguém não esta dizendo a verdade, você não está falando a verdade, 
ou a moça que esta fazendo essa matéria não esta falando a verdade, porque aqui diz, funcionário da 
Câmara de vereadores sendo preso, funcionário da prefeitura sendo julgado e daí vem dizer que não 
tem falcatrua e sacanagem, a política local virou um balcão de negócios, Déio, se tu não disse isso, 
eu imploro a ti em nome do Poder Legislativo, tu acione quem fez essa matéria, porque quem fez 
essa matéria expressou o que está se comentando, o que falaram para o Jarbas, então não foi o 
Cláudio, não foi o Pedro, não foi o João que disse isso, foi o jornal Déio, e muito bonita a tua atitude 
de pedir perdão, pedir desculpa, de uma coisa que você não quis dizer, mas você expressou no 
jornal, está escrito aqui, e ninguém tira, e ninguém arranca, você, Vereador Déio, diz que esse poder, 
está imanado de falcatrua e sacanagem, e você diz pela segunda vez isso, quando teve um debate 
aqui nesse poder você usou das mesmas palavras, dizendo e disse que não retiraria, eu até vou dizer 
para ti, eu respeito a tua posição, já tinha falado para o colega Vereador Adroaldo De Carli, para que 
nós não levasse para frente essa situação porque eu não gostaria, eu Paulino de Moura como ser 
humano, não gostaria de levar isso para frente, mas alguém tem que botar um basta na tua 
imprudência, e na tua juventude, e na tua dinâmica de querer fazer as coisas, muitas vezes Vereador 
Déio, eu posso não concordar com o que você pensa ou com o que você diz, mas eu tenho que 
silenciar, é o meu dever silenciar para respeito desse poder, para respeito da comunidade, eu vou ser 
muito sincero, estou muito chateado com essa situação, e a imprensa tem que noticiar tudo que foi 
discutido aqui, alguém está faltando com a verdade, está expressado nesse jornal, está expressado 
funcionários, funcionário da Câmara preso, pelo amor de Deus, vamos para com essa brincadeira, 
vamos trabalhar em prol dessa comunidade, tem muita coisa para a gente fazer, e eu pediria a 
comunidade de Carazinho que entendesse, eu estou aqui a defender a situação que hora está 
expressada, com meu amigo Jarbas, e ele sabe toda a situação que ele viveu, eu estive ao lado dele, 
eu estive presente a ele, fui testemunhar porque eu entendia que não era verdade o que estavam 
imputando a ele, não era verdade, eu posso, dizer para o meu irmão, que você foi injustamente 
condenado, mas o que está aqui, Jarbas, não foi o Paulino que te disse, não foi o Vereador Cláudio 
Santos que te disse, está aqui na imprensa escrita e ninguém pode tirar, a não ser senhor presidente, 
a não ser Vereador Déio, que a vossa senhoria entre com a representação contra o Jornal diário da 
manhã que fez a matéria, retirando essa palavra do jornal, essa palavra do jornal é que vai lhe trazer 
muitas dores de cabeça, vossa senhoria, e não adianta a gente pedir perdão, por uma coisa que a 
gente fez, ou de que a gente não fez, está escrito, não sou eu que estou dizendo, eu tenho que dizer 
isso, eu tenho que mostrar para a população a imprensa tem que noticiar sim senhor, a representante 
da rádio Gazeta, o representante do diário da manhã, tem que noticiar sim o que acontece nesse 
poder, esse poder aqui não é fechado; Vereador Vilson Paese; me permite um a parte Vereador 
Paulino de Moura, eu não querendo ser advogado de lado nenhum, mas eu entendo que e não tenho 
o direito de advogar com relação ao pronunciamento do Déio, mas no meu entender, até porque eu 
não me pronunciei nenhuma vez com relação ao pronunciamento do Déio, mas no meu entende, 
quando ele colocou funcionário, foi o funcionário que era o nosso contador na época, desta casa, 
quando ele falou funcionário da prefeitura, e o primeiro vereador a falar aqui na palavra ladrão, fui eu 
quando fui aconselhando que seria eu preso, que estava julgado e nem tramitado o caso, se 
chamava o suplente de vereador na época, o Vereador Nelson, que usava até o sobrenome 
prefeitura, e dizia na oportunidade, ele usava o termo prefeitura pensando até que a prefeitura era 
dele, foi isso que ele desviou, penso eu, não estou advogando, mas eu quero entender, que quando o 
vereador Déio colocou, ele colocou com relação a servidores, até porque a prova aqui da câmara não 
tem nem um vereador, que estava inscrito, muito obrigado pela compreensão de vosso colega; 
Vereador Paulino de Moura; colega presidente, pelo respeito que tenho pela vossa senhoria, onde 
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diz funcionário da Câmara, deveria constar e eu gostaria de um tempo maior até pelo a parte, constar 
o nome da pessoa, que fez a falcatrua, que sofreu o processo, que foi realmente condenado pelo que 
fez, porque quando ele diz funcionário ele não está dizendo se é o João, se é o Paulo, e eu quero ser 
muito sincero, não está aqui expressado, pode ser à vontade dele, mas o que está escrito é diferente, 
e eu também quero lhe dizer senhor presidente que eu não roubei, eu não roubo, e quero dizer 
claramente que quando o  diz que tem falcatrua no Poder Legislativo, ele não tá usando o nome de 
ninguém ,mas está usando o nome do poder, e o nome de todos, e não é assim que funciona, por 
isso e eu quero aqui, que os representantes do PMDB, a sociedade, a imprensa escrita e falada, 
entenda que eu não estou contra o Vereador Déio, eu estou com a falta de maturidade, a falta de 
experiência, que esse vereador com mais de mil e poucos votos, vem trazer como contribuição para 
esse poder, é isto que eu estou questionando, eu não questiono ao Vereador Déio, eu questiono as 
posições que hora ele tem tomado, em prejuízo desse poder, porque o que subsistente aqui, que os 
funcionários, não é que o funcionário, é que os funcionários são ladrão, pelo amor de Deus, e que 
quando há falcatrua e sacanagem no Poder Legislativo, são vocês, somos nós, porque não dá o 
nome, me dá o nome de quem faz falcatrua aqui esse poder e quem faz sacanagem, daí eu vou ficar 
feliz, seria isso senhor presidente, senhores vereadores, tenho mais debate, para fazer se assim for 
necessário, que eu sou  que nem o vereador Déio, com um pouquinho mais de experiência, vereador, 
hoje eu aprendi muito também, e quero ser muito sincero, o senhor um dia chegará lá, assim com 
certeza porque o senhor tem vontade de debater, sim colega vereador, eu não tenho receio nenhum; 
Presidente Vereador Vilson Paese; aviso ao Vereador Déio e ao Vereador Alemão que o tempo 
está esgotado, mas a presidência é tolerante, e aceita o à parte, porque o vereador é o vereador 
apontado; Vereador Josélio Guerra; não é só para colocar, respeito à posição do meu colega, que 
tem experiência na política, até porque o senhor é um vereador e dois mandatos, uma votação 
expressiva, respeito o senhor como sempre respeitei, mas eu digo que o presidente da casa, toda 
população de Carazinho, entendeu a matéria perfeitamente, a única pessoa que não entendeu foi o 
senhor, me desculpa, algumas pessoas que ligaram para o Jarbas, apenas essas pessoas que não 
entenderam a matéria, eu fico aborrecido também, preocupado com isso, do senhor pedir para a 
imprensa de colocar, de divulgar isso, simplesmente pelo fato de colocar o nome de uma pessoa, em 
vão em discussão na imprensa, você paga o preço, eu me preocupa essa discussão do senhor, e até 
foi colocado em várias outras vezes,em outros debates, onde foi colocado nomes, aos bois, tanto 
aqui como na Assembléia, Câmara federal, e vários locais e realmente colocam nomes, realmente eu 
não coloquei nomes, respeitando essa casa, respeitando esse poder, respeitando os senhores 
vereador, e repito que eu não retiro realmente porque houve corrupção, dentro deste poder, dentro do 
executivo, como o presidente da casa falou, e eu venho cobrando a tempo isso,  e acho que essa 
casa tem sim moral para andar conforme manda o povo; Vereador Paulino de Moura;para concluir 
senhor presidente, obrigado Vereador Déio, quero dizer que eu continuo com a mesma visão, que eu 
não tenho essa mesma interpretação do presidente nem das demais pessoas, que você não deixou 
no ar uma duvida, e dizer que vossa senhoria tem pouco prestigio dentro do PMDB, porque um dos 
larápios, um dos ladrões é e era do PMDB, não vi nada ainda do PMDB ou de alguém condenando 
essa pessoa, dizer ao Vereador Cláudio Santos, me perdoa e quero dizer a vossa senhoria porque eu 
não gosto de meias palavras, eu quando solicitei, para suprimir o intervalo regimental, e o grande 
expediente, a minha intenção não era para trapacear, não era para nada em detrimento a outra 
reunião, era essa porque é costume dessa casa, onde a gente sistematicamente faz acordos e 
lideranças, eu fiz antes, falei com o Vereador Adroaldo De Carli, Vereador Felipe Sálvia, Vereador 
Luiz Leite, todos os vereadores, eu falei, então houve um acordo e até quero parabenizar mesmo a 
vossa senhoria pela atitude que a vossa senhoria teve, porque nós poderíamos levar a votação, e 
prevalece o que aconteceu na assembléia, a maioria vence sempre,  eu sempre fui vencido, por 
quatro anos, com certeza esse um ano e meio, dois anos que eu vou estar aqui, eu vou vencer 
algumas etapas, muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, até uma próxima 
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oportunidade; Presidente Vereador Vilson Paese;  após a conclusão do pronunciamento dos 
vereadores, dizer mais uma vez aos debatedores aí que no acalorado dos debates acontece isso e 
faz parte do parlamento, mas onde o pensamento é respeitado, pelos demais, então estão de 
parabéns os nobres pares, porque diz que a unanimidade é burra, e não pode ser, quando existem 
pensamentos diferentes, mas com objetivos de que ganha a comunidade tem que ser aplaudida, e é 
isso que nós queremos, passaremos então de imediato a leitura do nome, numero e autor dos 
requerimentos, para discussão e aprovação; Secretário Vereador Cláudio Santos; requerimento nº 
05 Vereador Vilson Paese, PDT; nº 09 Vereador Adroaldo De Carli, PMDB; nº 10 Vereador Felipe 
Sálvia, PDT; nº 11 Vereador Cláudio Santos, PSDB; nº 12 Vereador Vilson Paese, PDT; Presidente 
Vereador Vilson Paese; coloco em discussão a urgência dos requerimentos, não havendo vereador 
que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários 
que se manifestem, aprovado por unanimidade; coloco agora em discussão os requerimentos com as 
urgências já aprovadas, não havendo vereador que queira discutir, a urgência já foi aprovada agora é 
a discussão dos requerimentos, está em discussão, Vereador Paulino de Moura, eu só queria uma 
questão de ordem, gostaria do nº 10 me abster de votar se possível, se legalmente regimental é legal 
eu me abster de votar o nº 10 só; Presidente Vereador Vilson Paese; sem problema vereador, o 
seu pedido já esta registrado e constará na ata e vossa excelência se abstém da votação do nº 10; 
questão de ordem Vereador Jaime Fragoso; Vereador Jaime Fragoso; a bancada do PDB pede que 
coloque em destaque em separada a votação desse requerimento nº 10 se fosse possível ainda, 
presidente, Presidente Vereador Vilson Paese; atendendo o pedido de vossa excelência iremos 
colocar o nº 10 em destaque, está em votação os demais requerimentos, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovados todos os requerimentos com 
exceção do nº 10 que iremos colocara agora em destaque por unanimidade; coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por 
unanimidade; está em discussão o requerimento de nº 10, não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, quatro a quatro tem uma abstenção, a presidência da casa desempata, para a provação 
do requerimento, está aprovado o requerimento de nº 10, houve um pedido do vereador, está 
aprovado, está liquidado com a votação, iremos de imediato para as votações das moções, senhor 
Secretário Vereador Cláudio Santos, por gentileza, para leitura de autor e numero das moções; 
Secretário Vereador Cláudio Santos; moção de nº 02 Vereador Felipe Sálvia, PDT; moção de 
mesmo teor de nº 10 Vereador Cláudio Santos, PSDB, e moção de nº 12 Vereador Paulino de Moura 
PTB; nº 01 Vereador Felipe Sálvia, PDT; nº 03, Vereador Felipe Sálvia, PDT; de mesmo teor moção 
de nº 21 Vereador Adroaldo De Carli, PMDB; e também de nº 13 Vereador Déio; nº 04 Vereador 
Felipe Sálvia, PDT, nº 05 Vereador Jaime Fragoso, PSDB; nº 06 Vereador Jaime Fragoso;  nº 07 
Vereador Jaime Fragoso, PSDB; PSDB; nº 08 Vereador Cláudio Santos PSDB; nº 09 Vereador 
Cláudio Santos PSDB; nº 11 autoria dos vereadores Marcos Soares e Vereador Paulino de Moura, 
PTB; nº 14 Vereador Déio, PMDB; nº 15 Vereador Cláudio Santos PSDB; moção anexa de nº 24 
Vereador Vilson Paese, nº 19 Vereador Adroaldo De Carli, PMDB; nº 16 Vereador Cláudio Santos 
PSDB; nº 17 Vereador Cláudio Santos PSDB; nº 18 Vereador Adroaldo De Carli, PMDB; nº 20 
Vereador Adroaldo De Carli PMDB; nº 22 Vereador Adroaldo De Carli PMDB; nº 23 Vereador Vilson 
Paese PDT; nº 25 Vereador Vilson Paese, PDT; nº 26 Vereador Cláudio Santos PSDB; nº 27 
Vereador Déio, PMDB; Presidente Vereador Vilson Paese; está 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, aprovada a urgência por unanimidade; 
coloco agora em discussão, para discutir Vereador Adroaldo De Carli, bancada do PMDB; Vereador 
Adroaldo De Carli; senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar os colegas aqui 
presentes, ao Renato Suss, presidente do Consepro, grande batalhador por essa causa, imprensa 
aqui presente, demais pessoas do plenário, nossa saudação, não poderíamos deixar presidente de 
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vir aqui e comentar um pouco sobre algumas, que fiz várias moções, mas algumas moções que 
merecem destaque, para nós também valorizarmos as coisas nossas, aqui de Carazinho, acho que é 
importante que a comunidade saiba também, como por exemplo que está recebendo agora os 
professores e biólogos Jaime Martines e Nemora Prestes, e a Associação dos amigos do meio 
ambiente, a famosa Ama, conhecida aqui pela nossa cidade, pela conquista do prêmio ecologia 2007, 
onde se saiu vencedora na categoria conservação da vida silvestre, e recebera uma premiação agora 
em 29 de novembro em Florianópolis, considerado esse o maior premio do Brasil, reconhecido pelo 
ministério do meio ambiente, então vejam vocês aqui de Carazinho, duas pessoas que 
voluntariamente, tem esse trabalho a 16 anos, que iniciou no projeto Charão, com seu habitat  aqui 
no nosso parque da cidade, algo assim bastante difundido, a nível nacional e internacional, são 
pessoas que eu até recordo o inicio desse processo, quando estavam trabalhando na conservação e 
no estudo desta espécie localizada aqui na nossa cidade, então são pessoas realmente amantes da 
natureza, e fazem um trabalho realmente digno de reconhecimento dessa casa, também 
parabenizando o 38º batalhão da brigada militar aqui de Carazinho na pessoa do comandante 
Tenente Coronel Aderli Dal Bosco,  pela cerimônia comemorativa aos 170 anos da nossa valorosa 
brigada militar aqui do nosso estado que muito orgulha o estado do Rio Grande do Sul, ocorrido dia 
14 de novembro, também senhor presidente não poderíamos deixar de fazermos justiça ao trabalho 
na pessoa do Dr. Cristiano Ledur, nosso promotor de justiça aqui de Carazinho, chefe do ministério 
público da nossa cidade, ele que promoveu, na verdade, esta ação que a Drª Marlene de Souza 
acatou a sua promoção no caso de paralisar as marchas das colunas dos movimentos sem terra que 
não chegasse a comarca de Carazinho, então para um bom entendimento, já que nós já 
reconhecemos o trabalho e a decisão da Drª Marlene em ter tomado sabiamente e com bastante 
inteligência esta decisão mas também reconhecer o promotor desta ação que foi o nosso promotor 
público, Dr. Cristiano Ledur, que solicitou a justiça que determinasse essa paralisação e não deixasse 
chegar nas comarcas, também com bastante inteligência, com bastante criatividade e é algo assim 
que com certeza vai desencadear outras decisões de igual teor aqui para o nosso Brasil, então nós 
temos que reconhecer também, o trabalho de quem promoveu o inicio dessa ação que teve a 
primeira idéia, e também já reconhecemos da Drª Marlene nossa digníssima juíza, cumprimento aqui 
o Romano Guerra, nosso presidente do PMDB, que realmente está fazendo um bom trabalho no 
nosso partido, e sempre tenho acompanhado os nossos vereadores, enfim a Câmara de Vereadores, 
o trabalho dos vereadores nessa casa, era isso senhor presidente, senhores vereadores e esperamos 
ver aprovadas as nossas moções, muito obrigada; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em 
discussão as moções para discutir Vereador Paulino de Moura bancada do PTB; Vereador Paulino 
de Moura; senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas é com muita tristeza que eu 
venho a essa tribuna, também quando o fiz na falta do seu Hilário Weber, falar do Carlos Andrés, um 
amigo, uma pessoa que muito lutou em trazer beneficio para aquelas pessoas menos afortunadas, 
menos favorecidas, que vieram ao mundo, o Carlos sempre prestativo junto a sua empresa Biometal, 
localizada ali no bairro Marcondes, Oriental, para minha surpresa e para minha tristeza, ao chegar em 
Carazinho ontem recebo a noticia da falta dessa pessoa a qual a gente tinha uma amizade muito 
grande, porque por muitas vezes eu freqüentei a casa do Carlos, fazendo o personagem do Papai 
Noel, o qual as crianças dele com 17, 18, 19, 20 e 21 anos se lembram com muito carinho, então eu 
quero expressar, o meu sentimento, mas dizer que nós temos um caminho a trilhar, quando o nosso 
mestre, quando Deus nos chama, é porque a nossa missão deveria ser findada nesse momento, para 
quem crê que nós teremos vida eterna, com certeza esses embates hoje, oferecidos nesse poder 
pode se dar num outro campo, e tenho a convicção de que eu estou dizendo, que realmente quem 
crê em Deus, crê na vida permanente, que Deus possa estar acolhendo o Carlos lá, dizer que essa 
casa todos, sem exceção e pelo que eu vi o numero de moção direcionada individualizada de cada 
vereador, tinha um apreço, tinha uma amizade por essa pessoa e não pela falta dele, nós temos que 
lembrar do Carlos, quando vivo fazia as ações sociais em prol da comunidade, seria isso senhor 
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presidente, senhores vereadores muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em 
discussão, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovadas todas as moções por 
unanimidade; solicito antes de nós fazermos a leitura dos projetos que irão à votação que com 
relação à ata que não foi aprovada por essa Câmara, eu solicitei ao jurídico parecer e também com 
relação ao requerimento assinado por cinco vereadores, solicitando que eu criasse, e que nós 
elegêssemos a comissão de ética é formada por cinco titulares e cinco suplentes e dizer a vossas 
excelências que, com requerimento de cinco vereadores, só restam outros cinco, e um vereador que 
será da minha ótica, não é o que está no parecer do jurídico desta casa, então ficariam quatro 
vereadores para montar a comissão de ética, solicito ao Vereador Cláudio Santos que faça a leitura 
dos dois pareceres do jurídico da casa, com relação ao requerimento e também a rejeição da ata, e 
naquela oportunidade, senhores vereadores, eu colocava, que a ata deveria ser rejeitada a parte do 
pronunciamento do vereador, e não todo o trabalho que tinha acontecido na reunião passada, porque 
com isso há a interpretação de que tudo que foi traçado na reunião, pode ser anulado, então 
realmente a presidência tinha razão na hora que colocava mas eu peço ao Vereador Cláudio Santos 
que faça a leitura dos pareceres;  Secretário Vereador Cláudio Santos;  Consultoria jurídica. 
Parecer Jurídico: a presidência da casa solicita parecer jurídico sobre o requerimento formulado pelos 
Vereadores Antonio Azir, Vereador Paulino de Moura, Vereador Cláudio Santos, Vereador Jaime 
Fragoso, Vereador João Mafalda datado de 12/11/2007. dito requerimento tem como finalidade 
requerer encaminhamento de fato ocorrido na reunião ordinária do dia 07/11/2007 à comissão de 
Ética, relativamente ao pronunciamento do Vereador Josélio Guerra, a matéria está disciplinada no 
artigo 63 do regimento interno, na forma resumida a comissão permanente de ética está assim 
disciplinada: A) formada por cinco vereadores e 5 suplentes, devendo ser respeitada a representação 
partidária quando da eleição da mesa diretora; B) pode ser provocada pela mesa diretora ou 
vereador, com relato dos fatos; C) a comissão terá prazo de dez dias para recebimento ou rejeição de 
denuncia com mais vinte dias em caso de recebimento para decisão; D) não pode ser composta pelo 
vereador denunciante, e nem pelo denunciado; E) demais procedimentos e ritos solenes está 
disciplinados nos incisos I a VII do artigo 63 do regimento interno, no caso em tela de inicio terá  o 
plenário de deliberar dobre a escolha dos membros da comissão permanente de ética com cinco 
titulares e cinco suplentes, a denuncia está perfectibilizada, no requerimento formulado pelos 
vereadores firmatários, os vereadores firmatários do requerimento bem como vereador denunciado 
não podem fazer parte da comissão permanente de ética, devendo assumir seus respectivos 
suplentes, desta forma sugere a consultoria jurídica, na primeira reunião ordinária seja constituída a 
comissão permanente de ética com posterior remessa do requerimento para a apreciação dos fatos 
narrados na denuncia. É parecer. Carazinho, 20 de novembro de 2007. Anderson Luis Amaral. Hélio 
Selbach da Rocha. Consultoria Jurídica. Parecer Jurídico: a presidência da casa solicita parecer 
jurídico sobre os efeitos jurídicos da rejeição da ata da reunião ordinária do dia 07/11/2007. o 
disciplinamento da matéria consta no artigo 85 do regimento interno onde se lê no caput que a ata fiel 
da reunião menciona o parágrafo 3º do artigo 85 do regimento interno que qualquer vereador poderá 
impugnar ou pedir retificação de ata. Uma vez impugnada impugnação será lavrada nova ata, bem 
como se aceita a retificação a ata Serpa alterada, no caso em tela a mesa diretora deveria ter 
colocado em votação me separado e impugnação apresentada pelo vereador impugnante e não a ata 
em sua totalidade, a qual deveria ser votada em separado já com a decisão da impugnação, portanto 
no caso em comento, tendo em vista que o motivo da impugnação era a exclusão de parte do 
pronunciamento do Vereador Josélio Guerra, entende a consultoria jurídica forte no parágrafo 4º do 
artigo 85 do regimento interno, que a ata deverá ser novamente lavrada sem constar o trecho 
impugnado do pronunciamento do Vereador Josélio Guerra, para nova deliberação em plenário, na 
próxima reunião ordinária que quando possa ser aprovada, venha a ser assinada pelo presidente e 
pelo secretário, este é o parecer. Carazinho, 20 de novembro de 2007. Anderson Luiz Amaral. Hélio 
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Selbah da Rocha. Presidente Vereador Vilson Paese; senhores vereadores, vossas excelências 
ouviram os dois pareceres dos consultores jurídicos dessa casa, na oportunidade eu coloquei nós 
não podemos numa sessão, foi rejeitada a ata, nós sabemos está votada e está rejeitada, mas nós 
não poderíamos ter rejeitado uma ata que realmente está o pronunciamento de todos os vereadores, 
está o trabalho de todos os vereadores, a rejeição tinha que ser da parte do que era contestado por 
cinco integrantes desse colegiado, então nós iremos, a ata rejeitada vai permanecer na história e nos 
anais dessa casa para sempre,só que nós faremos uma nova ata, retirando então o pronunciamento 
do Vereador Déio, que é o que os vereadores naquela ocasião queriam, e que eu estava correto, 
quando que tinha que ser colocada a parte rejeitada somente, e não a ata no todo, então nessa 
reunião vai permanecer uma ata rejeitada que é todo pronunciamento, e a outra ata retirando o 
pronunciamento do vereador que foi essa a rejeição eu acho, dos cinco vereadores das bancadas de 
situação, é isso que nós faremos, e nós iremos colocar em votação na próxima reunião está ata se 
vossas excelências quiserem discutir; Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente questão de 
ordem; Presidente Vereador Vilson Paese; questão de ordem Vereador Adroaldo De Carli; 
Vereador Adroaldo De Carli; acredito que mais justo seria, que os vereadores que rejeitaram a ata, 
se pronunciassem categoricamente, quais o teor que não gostariam que constassem na ata que foi 
rejeitada, não seria todo o pronunciamento do vereador Déio, e sim aquelas frase, ou adjetivos que 
gostaria que fossem retirados, que viesse da iniciativa dos nobres edis que assim rejeitaram; 
Presidente Vereador Vilson Paese; questão de ordem Vereador Jaime Fragoso; Vereador Jaime 
Fragoso; no meu entender é que tinha que colocar um adendo, o Déio não retirou as palavras dele, 
tem que constar, foi na reunião ordinária, e colocar um adendo que os cinco vereadores contestaram, 
eu acho  que o mais correto seria isso; Presidente Vereador Vilson Paese; mais adendo, do que 
anular toda a ata, nobre colega, não existe e aí eu quero colocar para o Vereador Cláudio Santos, 
está no requerimento o pedido com os dizeres e aí que nós entendemos que é o pronunciamento do 
Vereador Cláudio Santos, então nós vamos entrar aqui hoje em questionamentos e debates noite 
adentro, vossas excelências e te darei um à parte Vereador Cláudio Santos, mas eu espero de nós 
não entrarmos no questionamento, porque isso nós teremos na próxima reunião, onde a ata segundo 
os pareceres do jurídico ela tem que ser retirado o pronunciamento eu te darei a parte Vereador 
Cláudio Santos, o que vossa excelência deseja colocar e nós queremos te ouvir;  Vereador Cláudio 
Santos;   senhor presidente só para fazer essa colocação ao Vereador Adroaldo De Carli, eu sou um 
dos que assinou esse requerimento, só para ler a primeira parte do requerimento:  na ultima reunião 
ordinária ocorrida no dia 07 de novembro de 2007, entendemos que o pronunciamento do Vereador 
Josélio Guerra quando utilizou-se da palavra para discutir as moções, usou de termos ofensivos aos 
vereadores, ao poder legislativo e executivo, o vereador deve explicar quais as falcatruas que vem 
ocorrendo no âmbito Municipal, tanto no Poder Legislativo quanto no Poder Executivo, pois no seu 
pronunciamento disse: falcatruas e sacanagens vem ocorrendo no município, os políticos não tem 
vergonha na cara, certamente esse tipo de comentário deve ser justificado, e provado pois atitudes 
como essa são atos atentatórios e denigrem a imagem do Poder Legislativo de Carazinho, bem como 
a imagem de todos os vereadores perante a comunidade, eu entendo a colocação, como um dos que 
assinou esse requerimento eu entendo de que seja retirado, da ata somente essa parte que nós 
estamos colocando; Presidente Vereador Vilson Paese; quando eu coloquei que a próxima ata que 
virá para essa casa vai ser conforme os pareceres o jurídico que vossa excelência coloca, e que está 
no requerimento dos cinco vereadores, até porque hoje não poderia haver a manifestação de todos 
porque está prejudicado porque o Vereador Antonio Azir não se encontra presente, mas mais que 
escrito, está mais que explicado, está no papel, isto que esta no requerimento, nós iremos retirar da 
ata, mesmo não havendo o acordo do autor dos dizeres, porque a ata vai permanecer aquela mesma 
que está rejeitada, e segundo o requerimento de cinco vereadores, pede a criação da comissão de 
ética, e colocaram outras coisas que está na ata, a ata nós não podemos simplesmente apagar e  
retirar, mas iremos fazer uma outra ata, para não anular o todo, iremos aprovar então menos esta 
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parte do pronunciamento que pede o requerimento,  questão de ordem Vereador Paulino de 
Moura; Vereador Paulino de Moura; até porque sou um dos autores desse requerimento, entendo 
os nobres jurídicos dessa casa, eles nos ponderam uma situação que vossa excelência já tinha nos 
alertado, mas eu vou mais alem, e consulto o plenário, durante essa semana,  pelo teor do 
requerimento é o que nós gostaríamos que fosse retirado, se pudéssemos consultar o IGAM, que é o 
órgão que nos dá esse assessoramento, que eu vou ser muito sincero, eu não vou  deixar de 
expressar que eu fiquei com duvida, eu fiquei com duvida em cima dos pareceres dos nossos 
jurídicos, se tem a possibilidade de para a próxima segunda, de pedir em regime de urgência que o 
IGAm também se pronuncie, sobre essa situação inédita, que aconteceu onde nós rejeitamos uma 
ata, eu também acho que nó não deveríamos ter rejeitado ela na sua totalidade, e sim na ação que 
gerou a nossa reação, seria isso e eu estou pedindo não como afirmativo, gostaria de ouvir a vossa 
senhoria, os demais colegas, se não é interessante até para a gente; Presidente Vereador Vilson 
Paese; te darei a resposta vereador, se vossa excelência permitir, já foram consultado pelos dois 
jurídicos da casa, pela parte da tarde, eu não tenho por escrito mas foi feito um requerimento para o 
IGAM e deverá vir por escrito, também para ficar registrado nessa casa, pareceres dos jurídicos da 
casa e também do IGAm que presta assessoramento a Câmara de Vereadores de carazinho; 
Vereador Paulino de Moura;me dou por satisfeito, e acredito piamente na sua palavra e então me 
dou por satisfeito e vamos seguir o ritual ali que os jurídicos nos pedem; Presidente Vereador Vilson 
Paese; obrigado Vereador Paulino de Moura, tenho certeza de sua compreensão e o que o Vereador 
Vilson Paese coloca aqui é realmente fato verídico, porque a consulta foi no meu gabinete lá mesmo 
para o IGAM; Vereador Adroaldo De Carli; presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; 
questão de ordem Vereador Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De Carli; a respeito da outra 
colocação dos nobres jurídicos, acredito que retirando então essas frases e palavras colocadas no 
requerimento dos nobres vereadores, fica prejudicado o requerimento para acionarmos comissão de 
ética, porque evidentemente não consta mais na ata oficial, evidentemente aquele requerimento 
também fica prejudicado, então fica vossa excelência, a aprovação da ata sem aquelas palavras ditas 
e requeridas pelos nobres colegas vereadores da sua retirada, torna-se então prejudicado  e sem 
efeito o requerimento para instalação da comissão de ética; Presidente Vereador Vilson Paese; 
Vereador Adroaldo De Carli, te ouço com muita atenção mas eu quero fazer a pergunta clara ao autor 
do pronunciamento, não havendo a retirada, entende assim a presidência, eu tenho que ser imparcial, 
eu não posso estar aqui na condição de presidente momentâneo, amanhã terá outro presidente aqui 
na casa, eu não posso ser parcial para lado nenhum, o presidente tem que ser imparcial, a ata os 
vereadores que assinam o requerimento pediram ao autor que ele fizesse a retirada para não 
houvesse essa ação, eu pergunto e o autor não concorda e disse e ratificou várias vezes que não 
retiraria nenhuma palavra do que foi dito, mas sempre tem tempo para pensar, se isso não ocorrer da 
parte do Vereador Déio, entende a presidência, que mesmo na condução de uma nova ata, onde não 
aparece esses dizeres, que não vai, porque está rejeitado pelos vereadores da situação, há uma ata 
na integra com o pronunciamento e essa ata ficará na casa, porque eu não posso simplesmente 
rasgar essa ata porque o Vereador Déio não concorda com a retirada, e eu tenho que aceitar o que o 
Vereador Déio coloca, agora nós temos tempo até segunda-feira, Vereador Adroaldo De Carli, nós 
temos tempo até segunda-feira para de repente nós dialogar, porque o dialogo é salutar, e é a 
solução dos problemas, eu acho que os questionamentos a melhor solução de tudo é o dialogo, 
podemos ter divergências em todos os sentidos, mas o dialogo ainda é a solução pela paz e pela 
tranqüilidade, tenho certeza que os vamos encontrar o caminho tranqüilo para nós solucionarmos 
esse problema, solucionamos tantos outros bem mais difíceis, porque não iremos solucionar esse; 
Vereador Paulino de Moura; questão de ordem senhor presidente; Presidente Vereador Vilson 
Paese; questão de ordem Vereador Paulino de Moura e depois eu gostaria Vereador Paulino de 
Moura que nós partíssemos de imediato para a votação dos projetos, mas eu te darei toda questão 
de ordem; Vereador Paulino de Moura; vossa senhoria foi sabia onde diz que você recuar não é 
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sinal de fraqueza, é reconhecimento de grandeza, quero dizer ao Vereador Déio e ao Vereador 
Adroaldo De Carli que eu já tinha proposto isso na semana passada, então eu acho que o Vereador 
Déio, deve facilitar isso retirando essas palavras da ata, que daí eu acho que não tem nexo a 
provocação nesse plenário da comissão de ética, é a minha visão; Presidente Vereador Vilson 
Paese; vejam senhores vereadores, eu tenho que para de falar, até porque se eu estou usando muito 
das prerrogativas do presidente não é isso, mas vejam senhores vereadores, que a comissão de ética 
ela passa a ficar prejudicada, como iremos criar uma comissão de ética onde tem que participar os 
dez integrantes, cinco titulares e 5 suplentes, e quando tem gente envolvida de um lado e do outro, 
que não pode participar da comissão, ela passa a ser prejudicada, Vereador Cláudio Santos mesmo 
que fosse com três, ela fica prejudicada, mesmo assim, concluindo então, votados os requerimentos 
e as moções, lidos os pareceres dos jurídicos, passaremos de imediato a leitura por parte do 
Secretário Vereador Cláudio Santos, do numero e autor dos projetos, nós só temos dois projetos hoje 
em pauta, a presidência pediu muito para a comissão de justiça um projeto mas não foi possível de 
colocarmos hoje em votação, solicito ao Secretário Vereador Cláudio Santos a leitura do nº e autor 
dos projetos e também a leitura do parecer da comissão de justiça e também da ordem econômica, 
questão de ordem Vereador João Mafalda; Vereador João Mafalda; senhor presidente se houver 
acordo das bancadas gostaria que os dois projetos fossem votados em bloco; Presidente Vereador 
Vilson Paese; atendemos a vossa excelência, vereador, era o nosso pensamento colocar, mas 
vossa excelência fala num momento muito oportuno e fica claro então que a votação dos dois 
projetos será em bloco; Secretário Vereador Cláudio Santos; Projeto de lei executivo Municipal. P – 
1941/185/07. Nº 115/07. Ementa: concede ao servidor Luz Ortiz, avanços e adicional por tempo e 
serviço. Projeto de lei executivo Municipal. P – 3399/242/07. Nº 161/07. Emeta: inclui o Paraná banco 
S/A na lei Municipal nº 6.098 de 22 de julho de 2004, que autoriza o Poder Executivo a firmar 
convênio. Parecer da comissão de justiça e finanças, nos dois projeto é o mesmo parecer: conforme 
parecer do IGAM o presente projeto de lei é constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a 
opor. Carazinho, 19 de novembro de 2007. Vereador Felipe Sálvia – Presidente; Vereador Adroaldo 
De Carli – secretário e Vereador João Mafalda – membro; Parecer da comissão de ordem econômica 
e social: o presente projeto de lei encontra-se apto  ser incluído na ordem do dia. Sala das reuniões 
19 de novembro de 2007.  Vereador Josélio Guerra – secretário; Vereador Luiz Leite- presidente e 
Vereador Marcos Soares – membro, nomeado em adoc pelo senhor presidente; Presidente 
Vereador Vilson Paese; coloco em discussão o parecer da comissão de justiça e finanças, não 
havendo vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem, aprovado o parecer da comissão de justiça e finanças dos 
dois projetos por unanimidade; coloco agora em discussão o parecer da ordem econômica e social, 
não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, os contrários que se manifestem, aprovado o parecer da ordem econômica dos dois 
projetos por unanimidade; está agora em discussão os dois projetos com os devidos pareceres já 
aprovados, para discutir os projetos Vereador Paulino de Moura ; Vereador Paulino de Moura; 
senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de me pronunciar sobre esse que concede ao 
servidor Luiz Ortiz avanço e adicional por tempo de serviço, dizer que tem prestado um bom serviço, 
à nossa comunidade, ao povo de Carazinho, então por isso que o prefeito entendeu de mandar esse 
projeto para o poder legislativo,então nós, da bancada do PTB, somos favoráveis a esse projeto, e 
senhor presidente, para encerrar e  aproveitar o seu gancho, peço encarecidamente, as comissões 
dessa casa tanto a de justiça e finanças quanto a de ordem econômica e social, que durante essa 
semana procurasse o vereador e eterno vereador, então hoje secretário de obra, Adair Bonaldi 
Flores, onde buscasse subsídios sobre aquele projeto que o presidente dessa casa hora pediu para 
ser colocado em votação, colegas vereadores esse projeto é de suma importância, porque é um 
trabalho braçal e marroeiro, hoje como é que funciona a situação dos marroeiros, são contratados 
através de cooperativas, e essas cooperativas foram apontadas e não poderá mais contatar via 
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cooperativa, então o que o prefeito vai ter que fazer, um contrato emergencial, para contratar 
marroeiros, desculpa Felipe é que eu aproveitei o gancho do Vereador Vilson Paese, para solicitar 
que as vossas senhorias procurassem o secretário de obras Adair Bonaldi Flores, onde ele desse 
subsídios, para que não parasse o serviço senhor presidente, vai parar o serviço porque foi apontado 
pelo ministério público, que não pode mais contratar essas pessoas via cooperativa, tem que ser por 
contrato emergencial e pensem bem pessoal, pessoas humildes, nós que lutamos tanto pelos menos 
favorecidos, pelos humildes, vão ser contratadas pessoas que trabalharão três meses, quatro meses, 
e não agüentarão o serviço porque ele é muito pesado, e há uma rotatividade muito grande senhor 
presidente nessa função que é marroeiro, então queria fazer essa defesa, e pedir aos colegas se 
pudessem dar uma conversadinha com o secretário Bonaldi, para que nós pudéssemos votar na 
próxima semana esse projeto, obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; dizer até para a 
comissão de justiça que o secretário manhã a partir as 8:30 horas se encontra aqui nesta casa, para 
falar com relação a esses projetos, realmente a pedreira é algo que não pode parar, nós precisamos 
muito de pedra para empedrar nossas ruas e o interior também, dizer que, claro, não havendo 
vereador que queira discutir os projetos, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, os contrários que se manifestem, aprovados os dois projetos por unanimidade; 
representações e cedências do auditório, quarta-feira, dia 14/11/2007, consultor jurídico da casa, 
Doutor Hélio Selbach da Rocha, esteve em Porto Alegre onde efetuou defesa oral no tribunal de 
justiça, no processo impretado, em recursos de apelação contra o Banrisul, e o Vereador Adroaldo De 
Carli também esteve presente, dizer aos nobres colegas que infelizmente esta casa perdeu na 
segunda instancia, perdemos em Carazinho a ação que estávamos movendo de R$ 475.000,00 
contra o Banrisul, e perdemos em Porto Alegre, mas nós podemos dever de oficio, esperando o prazo 
dos 15 dias, vamos entrar novamente, vamos a ultima instancia buscar o dinheiro que tiraram do 
povo de Carazinho, está é a nossa atribuição, iremos fazer até o final, senhores vereadores só mais 
um segundo, nas sextas-feiras dia 16/11/2007, à noite o auditório da Câmara de vereadores 
municipais foi cedido para a União Municipal espírita de Carazinho, para uma palestra com o escritor 
espírita Cristian, com o tema Amor, e a plena atenção, no domingo 18/11/2007, o Presidente 
Vereador Vilson Paese esteve na missa e após o almoço jubilar do padre João Guenno Neto, em 
nosso município, recebeu muitas homenagens, e muitas placas, inclusive o reconhecimento do 
executivo Municipal e esta casa não tinha providenciado a placa vamos entregar em uma outra 
oportunidade, no domingo as 15:00 horas foi inaugurado ao lado da câmara Municipal novas 
dependências da igreja universal, com a presença de várias autoridades, por parte da casa do povo, 
esteve presente também o funcionário Rudimar Barcelos e hoje segunda-feira comemorando o dia da 
bandeira, os 170 anos de brigada militar, esteve na praça o presidente da casa representando a 
Câmara, e também o Vereador Cláudio Santos; nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus 
declaro encerrada a presente reunião, convidando os senhores vereadores para a próxima reunião 
ordinária a ser realizada no dia 27/11/2007 as 20:00 horas, diretamente de Pinheiro Marcado do 
colégio estadual, muito obrigado a todos, o nosso boa noite a todos.  
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