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Ata da Reunião Ordinária do dia 27 de novembro de 2007.....Ata 52 

 
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 
27/11/2007, convido o Vereador Felipe Sálvia para proceder à leitura de um trecho da Bíblia; e 
solicito a todos que permaneçamos em pé; também solicito a todos que permaneçamos de pé 
para entoar o hino nacional; coloco em apreciação a ata do dia 07 de novembro já com as 
devidas alterações referentes ao pronunciamento do colega Vereador Josélio Guerra, na 
reunião ordinária realizada no dia 19 de novembro de 2007, está em discussão, não havendo 
vereador que queira discutir coloco em votação, não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovada a ata  por unanimidade; coloco neste instante a ata da reunião ordinária 
do dia 19 de novembro de 2007, está em discussão, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários 
que se manifestem, aprovada a ata por unanimidade; convido o senhor secretário Vereador 
Cláudio Santos  para fazer a leitura do expediente da presente reunião; Secretário Vereador 
Cláudio Santos; expediente: Of. 235/07 do executivo municipal, solicita inclusão de projetos 
de lei n° 080 e PLC 003/07. Of. 236/07 do executivo municipal, solicita retira Projeto de lei n° 
150/07. Of. 237/07 do executivo municipal, encaminha  ao projeto de lei n° 172/07, o qual 
autoriza abertura de credito suplementar no orçamento de 2007, no valor de R$ 487.185,08, 
para apreciação sob regime de urgência .Of. 238/07 do executivo municipal, solicita as 
dependências da Câmara para realização de audiência publica para apresentação orçamento 
de 2007 a realizar-se dia 29 de novembro. Of. 039/07 da Associação de moradores do bairro 
sassi, solicitando uma reunião ordinária no referido bairro. Of. 003/07 da Câmara Municipal de 
Chapada, convidando para audiência publica. Of. 251/07 do Ministério Publico, solicita 
informações e copia da exposição de motivos da lei municipal 6.517. Of. 415/07 da 15° zona 
eleitoral, informando que a partir de 25 de novembro assume a titularidade desta jurisdição o 
Doutor Orlando F. Netto. Of. 319/07 da UPF, acusa recebimento de OD 1271/07. Of. 3227/07 
da Câmara dos Deputados, acusa recebimento de OD 1097/07. Convite da Policia Civil para 
solenidade de Posse dos delegados de Policia, dia 27 de novembro. Correspondência do 
CDL,  solicita apoio às sugestões do estacionamento rotativo. Correspondência do Consepro, 
solicitando que seja colocado no orçamento do próximo ano valores condizentes as 
necessidades da Brigada militar e Policia Civil. Edital 010/07 da Ascamaja convoca para 
reunião dia 07/12 em Quinze de Novembro. Correspondência TW Transportes, agradece 
cumprimentos recebidos pela realização do SIPAT. Convite da ASCAM, para a realização de 
cursos em dezembro. Convite do UVERGS, para a realização de curso; Presidente Vereador 
Vilson Paese; a seguir solicito ao secretário para fazer a leitura das indicações dos 
vereadores na noite de hoje, nessa noite maravilhosa que nos encontramos aqui em Pinheiro 
Marcado; Secretário Vereador Cláudio Santos; indicações: 3605/1385/07, O vereador 
abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja 
enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que tome providências urgentes com 
relação à instalação da rede de distribuição de água em Capão Alto, já que em 2006 houve a 
aprovação de uma emenda destinando recursos para a referida obra, e até o momento o 
problema não foi resolvido. Sensibilizados com a situação dos moradores de Capão Alto, que 
apesar de contarem com um poço artesiano continuavam sem água encanada, este Vereador, 
juntamente com outro colega, encaminhou uma emenda disponibilizando recursos para a 
aquisição da rede de distribuição de água, mas até o momento o executivo municipal não 
tomou providências quanto à resolução deste problema e os moradores da localidade 
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continuam aguardando sem expectativa de quando poderão contar com a água, enfim, 
encanada, Vereador Felipe Sálvia; 3606/1386/07, O vereador abaixo assinado solicita que 
após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que tome providências urgentes com relação à falta de medicamentos 
na Farmácia Municipal, pois, é grande o número de  contribuintes que vem a esta Casa 
Legislativa com suas receitas prescritas queixando-se que não encontram os medicamentos, 
especialmente os de uso contínuo. Segundo informações a lista de medicamentos em falta na 
farmácia é extensa, faltam muitos medicamentos, o que é inadmissível, pois são destinados 
ao tratamento de pressão alta, convulsão, depressão, estomago, febre, dores em geral, ou 
seja, essenciais para quem depende dos mesmos e faz tratamento esperando melhorar sua 
saúde. A falta de medicamentos adequados e contínuos leva a complicações e internações 
evitáveis, mas pelo que se percebe não há muito interesse dos responsáveis pela saúde de 
nosso município em evitar tais acontecimentos, pois há meses estamos alertando para a falta 
dos medicamentos na farmácia do SUS e até o momento pelas reclamações que temos 
recebido a situação continua a mesma. Até quando? Será que no próximo ano... Ano de pleito 
eleitoral... Quem sabe isso se resolva como num piscar de olhos, Vereador Felipe Sálvia; 
3607/1387/07, Solicita que seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que 
determine a Secretaria e Saúde para que disponibilize uma ambulância, uma vez por semana, 
com saída de  Pinheiro Marcado, passando por Capão Alto, Cruzinha e São Bento, para levar 
as  pessoas para consultas e atendimento médico,suprindo por hora às necessidades destas 
localidades; Solicita que enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine a 
Secretaria de Obras que execute trabalhos de calçamento total no Distrito de Pinheiro 
Marcado, em todas as ruas com isso evitaremos o sofrimento dos moradores com poeira e 
barro, Vereador Vilson Paese; 3608/1388/07, Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, para que 
determine ao órgão competente que mantenha regulamente em bom estado as estradas de 
Carazinho a Pinheiro Marcado e acesso às granjas, bem como a Molha Pelego e Santa 
Terezinha. Para que assim possibilite trafego de veículos dos nossos latifundiários e 
minifundiários que necessitam se deslocar às escolas e outros departamentos de interesse 
pessoal em Carazinho; Solicita trabalhos de reparos no calçamento da rua Monte Alegre a 
Escola Alfredo Scherer até a Av São Bento; Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, para que 
determine as Centrais Elétricas de Carazinho /SA – ELETROCAR, a revisão das lâmpadas de 
todos os postes que dão acesso o Distrito de Pinheiro Marcado, a vila, bem como acesso as 
granjas e Distritos de Molha Pelego e Santa Terezinha. Esta solicitação vem em decorrência 
da falta de luminosidade em alguns pontos o que causa transtornos e perigos aos moradores; 
Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua Rio Negro, 
no bairro Floresta. Esta é uma reivindicação dos moradores da rua que reclamam da falta de 
atenção com mesma; Solicita trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica da rua Bernardo 
Paz até o bairro Loeff. A rua encontra-se com inúmeras irregularidades em sua pavimentação; 
Solicita trabalhos de reparos à pavimentação asfáltica da rua Guilherme Sudbrack, no bairro 
Loeff. A referida rua encontra-se cm inúmeras irregularidades; Solicita trabalhos de reparos no 
calçamento da rua Ipiranga próximo a Escola Caic, no bairro Pádua. Pois a rua encontra-se co 
várias irregularidades; Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e 
limpeza da rua Carlos Penz, no bairro Princesa. Pois a referida rua encontra-se com varias 
valas que dificultam a trafegabilidade; Solicita trabalhos de reparos no calçamento das ruas 
Dom Pedro II e Castro Alves, no bairro Santo Antônio. As ruas estão com várias 
irregularidades; Solicita trabalhos de canalização e limpeza da rua Caçapava, no bairro 
Floresta. Esta é uma reivindicação dos moradores; Solicita trabalhos de reparos em todas as 
ruas do bairro Dileta. Os moradores do referido estão revoltados com a situação em que se 
encontra o bairro; Solicita trabalhos de retirada de entulhos na rua Dona Júlia esquina com a 
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rua Tiradentes, Vereador Luiz Leite; 3609/1389/07, Solicita para que a Secretaria de Obras 
realize patrolamento e cascalhamento nas estradas do interior que ligam o município de 
Carazinho a Pinheiro Marcado e São Bento, Vereador Adroaldo De Carli; 3610/1390/07, 
Solicita para que o Executivo Municipal disponibilize e cobre do governo do Estado auxílio 
financeiro e agilize o processo de construção de estações de tratamento de água e do esgoto 
sanitário em Pinheiro Marcado e demais bairros do Município de Carazinho, Vereador 
Adroaldo De Carli; 3611/1391/07, O vereador abaixo assinado solicita que após lida em 
plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor competente, a retirada de entulhos colocados na Rua Duque de 
Caxias, no Bairro São Pedro,  na segunda quadra depois da entrada pela Avenida Flores da 
Cunha, pois os pedestres e veículos tem que andar desviando os entulhos que estão jogados 
no local, dificultando o trânsito. Esperamos do setor competente, imediatas providências 
quanto à resolução deste problema, Vereador Felipe Sálvia; 3612/1392/07, O Vereador abaixo 
assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio 
ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente a realização de 
melhorias na Rua da Paz, trecho entre as Ruas Marechal Deodoro e Coroados, no Bairro 
Princesa, pois há lugares em que a mesma torna-se intransitável, os alunos das escolas que 
localiza-se nas proximidades, tem que desviar dos buracos para transitar pela mesma, sem 
falar nos danos causados nos veículos que por ali trafegam, que para evitar gastos com peças 
e oficina transitam em câmara lenta, Vereador Felipe Sálvia; 3613/1393/07, O vereador abaixo 
assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado 
oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que junto a Direção da ELETROCAR, reveja a 
posição tomada pela empresa diante do pedido de alguns funcionários que encontram-se em 
dificuldades financeiras, para que a empresa compre suas férias e ou licença prêmio, 
amenizando assim as dificuldades financeiras, pois segundo posição tomada pelo atual 
presidente, a empresa não iria comprar férias e licença de nenhum funcionário, mas pelas 
informações que nos foram repassadas a empresa comprou as férias do funcionário, Senhor 
Maik Muller César, motivo pelo qual pedimos ao chefe do executivo que determine a direção 
da ELETROCAR, que reavalie o pedido de cada um em particular. Queremos deixar claro, que 
não somos contrários à decisão da diretoria da empresa em não comprar férias e licenças dos 
funcionários, mas se o funcionário acima citado, Senhor Maik Muller César, que inclusive é 
secretário do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, foi beneficiado, não vemos 
motivos para que o caso de pedidos neste mesmo sentido dos demais funcionários não sejam 
atendidos pela empresa, que é do povo de Carazinho, que sempre tão bem valorizou seu 
competentíssimo quadro de funcionários. Funcionários estes, que não medem esforços para 
proporcionar a comunidade carazinhense o melhor atendimento na área de energia elétrica, 
prova disso foi o trabalho realizado em decorrência do temporal que atingiu toda nossa cidade 
nos últimos dias, que chegou a um total de aproximadamente 2.076 serviços realizados por 
profissionais que com empenho e dedicação trabalharam incansavelmente para que tudo 
voltasse ao normal com a maior rapidez possível, Vereador Felipe Sálvia; 3614/1394/07, 
Solicita, com urgência, o patrolamento e cascalhamento no beco da rua Minas Gerais no 
bairro Oriental, Vereador Josélio Guerra; 3615/1395/07, Solicita , com urgência , operação 
tapa buracos no calcamento da rua 21 de Abril no bairro São João, Vereador Josélio Guerra; 
366/1396/07, Solicita, com urgência , operação tapa buracos no calcamento da rua Buenos 
Aires no bairro São João, Vereador Josélio Guerra; 367/1397/07, Solicita, com urgência , 
operação tapa buracos no asfalto e em toda a parte do calcamento da Avenida Antonio Jose 
Barlette, Vereador Josélio Guerra; 3618/1398/07, Reiterando os pedidos feitos nos dias 
03/04/06 e 04/09/07 e 13/08/07 e 24/09/07 para que o Executivo Municipal estude a 
possibilidade de colocar em todas as paradas de ônibus bancos com encosto, podendo ser 
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feito com apoio de empresas locais, Vereador Josélio Guerra; 3619/1399/07, Reiterando o 
pedido para que a Secretaria de obras realize a operação tapa buracos em toda extensão da 
rua Padre Luis Guanella no Bairro Boa Vista, Vereador Josélio Guerra; 3620/1400/07, 
Reiterando o pedido para que o Departamento Municipal de trânsito coloque um azulzinho no 
horário das 11:00 às 12:00 na esquina da rua Pedro Vargas com a Avenida Flores da Cunha, 
Vereador Josélio Guerra; 3621/1401/07, Solicita a realização de operação tapa buracos na 
Rua Alberto Graeff, B. Vila Rica, Vereador Jaime Fragoso; 3622/1402/07, Solicita a realização 
de patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua Vera Cruz, B. Operária, Vereador 
Jaime Fragoso; Solicita realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua 
Jorge Edemar Ruwer, B. Ouro Preto, Vereador Jaime Fragoso; 3624/1404/07, Solicitando a 
realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua Clemente Barnasque, B. 
Lillia, Vereador Jaime Fragoso; 3626/1405/07, Solicita a Secretaria de Obras para que realize 
compactação asfáltica no trecho da rua John Kennedy, bairro Vila Rica, Vereador Cláudio 
Santos; 3627/1406/07, Solicita ao Poder Executivo, para que determine ao setor competente, 
melhorias ao longo de todo calçamento da rua Rio Negro, bairro Floresta, Vereador Cláudio 
Santos; 3628/1407/07, Solicita a realização de uma operação tapa buracos nas proximidades 
do Restaurante San Diego, na Avenida Flores da Cunha, Vereador Cláudio Santos; 
23629/1408/07, Solicita melhorias na rua Santos Dumont na Vila Nova, Vereador Cláudio 
Santos; 3630/1409/07, Solicita que seja efetuada a retirada de entulhos na rua Benjamim 
Constant ao lado do número 235no bairro Glória, VS; 3631/1410/07, Solicita que sejam 
efetuadas melhorias, bem como limpeza da praça de recreação localizada ao lado do Pavilhão 
Comunitário do Distrito de Pinheiro Marcado. Solicitamos ainda para que seja estudada a 
possibilidade de construir na localidade um campo de futebol, Vereador João Mafalda; 
3632/1411/07, Solicita que sejam efetuadas melhorias nas estradas que dão acesso as 
propriedades rurais do Distrito de Pinheiro Marcado, Vereador João Mafalda; 333/1412/07, 
Solicita que sejam efetuados reparos no trecho de calçamento e asfalto da Rua Bernardo Paz, 
nas proximidades do Bairro Medianeira, onde há grande desnivelamento do paralelepípedo, 
bem como grande quantidade de buracos, Vereador João Mafalda; 3634/1413/07, Solicita 
melhorias em toda extensão da Rua São João Batista, devido ao péssimo estado com que se 
encontra, Vereador João Mafalda; 3635/1414/07, solicita melhorias nas estradas de capão 
alto, Molha Pelego, Cruzinha e Pinheiro Marcado; Vereador Antonio Azir;  Presidente 
Vereador Vilson Paese; a seguir solicito ao secretário que para fazer a leitura dos 
requerimentos apresentados na noite de hoje; Secretário Vereador Cláudio Santos; 
requerimentos: 3636/344/07, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que 
depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício 
reiterando pedido ao representante da Vivo no RS, que é controlada pelos Grupos Portugal 
Telecom e Telefônica Móviles, solicitando que seja estudada a possibilidade de instalação de 
uma antena da VIVO na localidade de Pinheiro Marcado, que pertence ao nosso município, 
pois o sinal atualmente é muito fraco, na maioria das vezes os aparelhos encontram-se fora da 
área de cobertura, e quando há sinal as ligações completadas são através da área 55, sendo 
q a nossa área é a 54. Este é um pedido que nos foi feito pelos moradores do local e das 
proximidades, que encontram dificuldades em fazer ligações através dos celulares da VIVO, 
que são a grande maioria. Acreditamos que a operadora tomará as providencias necessárias 
para solucionar o problema de seus clientes, instalando no local, uma antena para que o sinal 
seja permanente, Vereador Felipe Sálvia; 337/34/07, Solicita que, seja registrado em Ata e 
oficiado, a Empresa COVIPLAN, solicitando que os moradores de Pinheiro Marcado e interior 
sejam isentados do pagamento do pedágio. Os moradores do referido Distrito e demais 
localidades do interior merecem o mesmo tratamento que é dado aos moradores dos bairros 
do Município de Viamão, sendo este um exemplo a ser seguido, Vereador Vilson Paese; 
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3638/346/07, enviado oficio ao tenente coronel Aderli Maximino Dalbosco, comandante do 38º 
BPM, Vereador Vilson Paese; 3639/347/07, Solicita que seja enviado oficio REITERANDO ao 
DAER –Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem do RS, que providencie com a 
máxima urgência a continuação da camada asfáltica interligando o Distrito de São Bento a 
Chapada e Pinheiro Marcado até a Br 285. Tal solicitação vem em decorrência das 
dificuldades que estas regiões enfrentam principalmente em dias chuvosos, quando se 
aproxima a épocas de plantios de diversas culturas, e escoamento das safras agrícolas, além 
das dificuldades de locomoção das pessoas que residem nestas localidades e precisam se 
deslocar a Carazinho e outras regiões para tratar de negócios, educação e saúde. Solicitamos 
ainda que o trecho de São Bento a Chapada passe denominar-se “Estrada da 
Produção”,Vereador Luiz Leite; 340/3/07, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de mesmo 
teor a todas as operadoras prestadoras de serviço de telefonia celular no município de 
Carazinho:  Empresa Brasil Telecom, Tim celulares, Vivo celulares, Claro celulares para que 
as  mesmas  viabilizem com urgência a instalação de antenas no interior de Pinheiro Marcado 
e São Bento, para melhoramento da qualidade do sinal de captação das ligações de  todos os 
aparelhos celulares, Vereador Adroaldo De Carli; 3641/349/07, 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 nas lâmpadas de todas as ruas 
do distrito de Pinheiro Marcado 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; 3642/30/07, 
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 Presidente e aos Líderes de Bancada na Assembléia 
Legislativa, para que seja estudado um plano de recuperação da credibilidade de nosso 
estado perante a opinião pública, especialmente em razão dos últimos acontecimentos, 
escândalos em cima de escândalos envolvendo a política deste estado que sempre serviu de 
exemplo para todo o país. Primeiro a fraude com os selos na Assembléia, depois a fraude do 
DETRAN, e agora, mais este escândalo das usinas, envolvendo diretores da Companhia de 
Geração Térmica de Energia Elétrica (CGTEE), da Elétrica Jacuí e da Cooperativa 
Riograndense de Energia. Precisamos com urgência moralizar a política de nosso estado, é 
uma vergonha ver o nosso Rio Grande estampado em noticiários envolvendo falcatruas, 
corrupção, fraudes, os gaúchos não merecem tamanha humilhação, somos um povo de 
reconhecidos valores morais, que luta e briga por seus direitos com lealdade e honra, e é isso 
que estamos pedindo aos nossos governantes, que honrem as tradições políticas de nosso 
estado, que punam os culpados e que sejam adotadas medidas que possam evitar mais 
desordem, que serviria apenas para abalar ainda mais a moral política do Rio Grande do Sul, 
Vereador Felipe Sálvia; 3643/351/07, Os Vereadores abaixo subscritos requerem, na forma 
regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja 
enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES: 1 – Qual 
a atual situação da ambulância SPRINTER da Mercedes, de placa CLH 8271, Chassi 
8AC690341VA51364, que recentemente (menos de seis meses) recebeu peças e um motor 
novo (de 2ª mão, comprado a um valor de R$ 8.000,00)?2 – Onde encontra-se esta 
ambulância?3 – Se o valor gasto, com compra de peças, de motor usado e mão de obra, 
ultrapassaram R$ 30.000,00, há algum documento que comprove um prazo de garantia do 
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trabalho executado, desde a liberação da ambulância para o retorno as suas atividades?4 – 
Segundo informações, a referida ambulância encontra-se novamente parada, sem condições 
de uso, com o motor trancado. O motor foi comprado, conforme nota fiscal, em abril de 2007 e 
já está pifado, menos de seis meses do ato da troca, que resultou em gastos astronômicos, 
sendo que poderia ter sido comprado um motor novo, direto de fábrica com uma garantia de 
dois anos. Informar desde que dia e mês a ambulância encontra-se parada, sem prestar 
atendimento à população.5 – Informar ainda, se há algum orçamento de quanto será 
necessário gastar para que a ambulância volte a circular. 6 - Informar o nome do responsável 
pela compra do motor usado, que foi adquirido junto a Auto Demolidora Giruá Ltda, de Ijuí, em 
03 de abril de 2007.JUSTIFICATIVA: Nosso pedido justifica-se pelo fato de que recebemos 
informações de que a ambulância mencionada encontra-se novamente parada, sem 
condições de uso, mesmo depois de ter sido reformada, com preços exorbitantes. Não é 
possível que tenham feito toda a reforma, comprado um motor usado sem garantia alguma. E 
agora? Quem vai pagar pela nova reforma? VG, Vereador Felipe Sálvia e Vereador Adroaldo 
De Carli; 3644/352/07, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois 
de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao Executivo 
Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES, relacionado a ELETROCAR:1 – 
Houve por parte da ELETROCAR a contratação de alguma empresa para fazer o Plano de 
Cargos e Salários dos cargos da empresa?2 – Se houve tal contratação, informar qual a 
empresa contratada, se a mesma foi feita com licitação ou com dispensa de licitação?3 – Se 
houve dispensa de licitação, informar o motivo pelo qual se deu tal dispensa;4 – Qual o valor 
do serviço contratado?5 – Encaminhar cópia do contrato e da dispensa de licitação, se houve; 
com urgência. JUSTIFICATIVA: Nosso pedido de informações justifica-se pelo fato de que 
fomos informados de que a ELETROCAR contratou a FATEC (Fundação de Apoio, Ciência e 
Tecnologia) ou a sua sucessora, a Fundação para o Desenvolvimento e o Aperfeiçoamento da 
Educação e da Cultura (Fundae), ligadas a UFSM, envolvidas no escândalo da fraude do 
DETRAN/RS. Quando tais informações nos chegaram, causaram-nos espanto pelo fato de 
que a nossa ELETROCAR, havia contratado também sem licitação uma empresa que possui 
péssimos antecedentes pelo fato de que foi envolvida neste grande escândalo que envolveu 
um órgão do Governo do Estado do RS, e isso é inadmissível, pois uma empresa sem 
credibilidade não pode ser contratada para tratar dos interesses dos funcionários da Eletrocar 
que pertence ao povo de Carazinho e é motivo de orgulho para todos nós carazinhenses. 
Porque para outras coisas de menor importância não há dispensa de licitação? Vereador 
Felipe Sálvia; 3645/353/07, Solicita que seja enviado ofício aos membros do Conselho 
Municipal de Trânsito, para que os mesmos se manifestem sobre a possibilidade de colocação 
de redutor de velocidade, tipo quebra molas, na rua São Luis no bairro Princesa, pois há 
varias solicitações de moradores e outras tantas deste vereador e nenhuma resposta até o 
momento tivemos. Todos têm conhecimento que o perigo é muito grande neste local devido 
ao tráfego intenso de pedestres, principalmente crianças que advêm de escolas próximas, CS; 
3646/354/07, Solicita que seja enviado ofício ao Senhor Diretor da ELETROCAR de nosso 
município, solicitando para que sejam efetuadas vistorias na rede de iluminação pública de 
todas as ruas do Bairro Sommer, em especial nas praças de lazer daquele local, em virtude de 
que algumas lâmpadas encontram-se queimadas e outras com baixo rendimento de 
iluminação, colocando em risco a segurança de moradores, estudantes e transeuntes que 
circulam pela localidade à noite, Vereador João Mafalda; 3647/355/07, 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 ao Presidente da 
República, ao Ministro do Desenvolvimento Agrário, ao Ministro da Justiça, ao Comandante da 
Brigada Militar de nosso estado, ao Comandante Regional da Brigada Militar, Sr. Waldir dos 
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Reis Cerutti, ao Secretário de Justiça e Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, ao Poder 
Judiciário de Carazinho, ao Ministério Público, aos Deputados e Senadores Gaúchos no 
Congresso Nacional, aos Líderes de Bancada na Assembléia Legislativa do RS, mais uma vez 
com o apelo deste Poder Legislativo para que sejam tomadas providências no sentido de 
solucionar o problema enfrentado pelos proprietários da Fazenda Coqueiros, que já foi 
invadida pelo MST oito vezes e é a propriedade rural mais visada pelo movimento. 
Infelizmente vandalismos continuam a ocorrer na fazenda, no final da noite do último dia 21 de 
novembro um incêndio destruiu 14 hectares de uma lavoura de milho, os prejuízos dos 
proprietários desde as primeiras invasões e desde que instalou-se nas proximidades um 
acampamento do MST são incalculáveis,  abjeato, baderna, caça de animais silvestres, 
cárcere privado, depredação, derrubada de árvores nativas e cultivadas, esbulho possessório, 
furto, homicídio e tentativa de homicídio, incêndios criminosos, mutilação, mentira, formação 
de quadrilha, roubo, sabotagem, tudo de pior pode-se esperar.  Sabemos que o MST não 
desiste da fazenda, especialmente pelo fato de que a mesma possui localização estratégica, 
pois as terras fazem divisa com oito municípios e por elas passam duas rodovias, mas se a 
mesma é comprovadamente produtiva, não há motivo algum para efetivar-se a 
desapropriação, que seria uma injustiça descabida com os proprietários, abrindo precedentes 
para invasões semelhantes em outras propriedades produtivas da região. Apelamos para que 
seja encontrado um lugar adequado para o assentamento destas famílias, para que assim os 
proprietários da Fazenda Coqueiros, proprietários de áreas rurais nas proximidades, enfim, 
toda comunidade possam ter paz, possam produzir sem prejuízos causados pelo MST pois 
definitivamente não há intenção por parte dos proprietários em vender a área. Vamos 
continuar incessantemente apelando pra o FIM desse impasse, esperando que atitudes sejam 
tomadas para que uma possível desgraça possa ser evitada e para que o direito a propriedade 
seja enfim preservado; Vereador Felipe Sálvia; 3648/356/07, solicita a confecção de uma 
placa em nome do Poder Legislativo de Carazinho em homenagem aos ex-jogadores 
gremistas Mazoropi, Chia e Tarcisio, Vereador Antonio Azir;  Presidente Vereador Vilson 
Paese; antes de nós passarmos ao secretário para que ele proceda à leitura das moções nós 
queremos fazer o registro de algumas pessoas que se encontram nessa reunião, primeiro ligar 
agradecer a reunião do colégio na pessoa de Rosela Lampert, vice-diretora, agradecendo a 
ela estou agradecendo a diretora que nos recebeu muito bem no dia de ontem e a todas as 
professoras que queremos registrar o nome, no momento que nós iniciaremos, o grande 
expediente, que nesse grande expediente serão debatidos, os requerimentos e moções, e por 
tempo de cinco minutos, já acordado por todas as lideranças dos partidos, e que os 
requerimentos não serão discutidos a posteriori, mas sim no momento do grande expediente, 
antes nós queremos ouvir dessa comunidade a vice-diretora, parece que a professora 
Terezinha também vai falar, e mais o presidente dessa comunidade, e se houver alguma outra 
pessoa que tem algum assunto importante para trazer ao conhecimento dos dez vereadores 
nessa sessão ordinária que pode realmente usar da palavra por alguns minutos, que nós 
iremos estabelecer, registramos a presença da professora Adriana Barbosa, Aide Moraes 
Wedy, Ane Maria Kovac, Beatriz Zuglianello Maria Costa Blanc, Maria Helena Silveira, Nadalia 
Ficagna, Noeli Tereza de Lima e também registrar e agradecer aos alunos que estão 
presenciando essa reunião ordinária, que vai constar como aula dada, e eu quero parabenizar 
vocês alunos e alunas pelo bom comportamento que vocês estão tendo nessa reunião 
ordinária, registrar a presença do presidente da comunidade, Francisco Schrener, do 
presidente da COM, Raquel Ane de Oliveira, e também do meu amigo Hammel que já foi 
presidente da COM aqui desse educandário, registro também a presença do seu Pery, 
acompanhado de sua filha, seus netos e sua esposa, o registro que queremos fazer também é 
da coordenadora regional da 39ª Lisete Jarré, juntamente com o seu marido nosso colega, 
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sempre vereador, Gilnei Jarré, hoje respondendo pela secretária da administração, a presença 
também do sub-prefeito, Vilmar Siqueira, do nosso ex-vereador, ex-presidente, hoje diretor da 
secretaria de obras, Jorge esteris, representando nesse momento nosso colega, Adair Bonaldi 
Flores, o Passarinho, Marcos Soares, suplente de vereador, também funcionário da secretária 
de obras, Armindo Pagliarini e esposa, muito obrigado pela presença, faço o registro nesse 
momento também do presidente do PMDB Romano Guerra, acompanhado do nosso amigo, 
sempre presente nas reuniões em Carazinho, do professor Savoff e também do nosso amigo 
Luiz, ambos integrantes do diretório do PMDB, registro também nesse momento a presença 
do meu amigo Egon Kraemer, que veio de Carazinho para assistir a essa reunião ex-
presidente do partido PDT, por vários anos, acompanhado de sua esposa a Sôlani, e nós ao 
longo da reunião nós iremos citar o nome de mais pessoas, e também o registro da Deise 
Arsego, muito obrigado pela presença, de todos os senhores, e a seguir eu solicito ao 
Secretário Vereador Cláudio Santos, que proceda a leitura das moções apresentadas na noite 
de hoje pelos vereadores; Secretário Vereador Cláudio Santos; moções: 369607/07, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício parabenizando o carazinhense, na pessoa do Sr. Everton 
Soares, filho de Alcides e Ivoni Soares, pelo lançamento nos dias 07 e 09 de novembro  de 
2007 em Blumenau e Florianópolis do livro cujo título da obra: “ Quem disse que o cliente 
sempre tem razão? “. Livro que alerta os consumidores sobre a importância e buscar seus 
direitos e serve como um guia para as empresas de como melhorar o relacionamento com 
aquele que é o responsável pelo negócio, o cliente. Nossos parabéns, AD; 3650/08/07, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Delegacia de Polícia Civil de Carazinho, na 
pessoa do Srs. Delegados Danilo Dal Zot Flores – Delegado da Delegacia de Polícia de 
Pronto Atendimento e João Batista Eglior De Souza - Delegado da Delegacia de Polícia pela 
solenidade de posse dos Delegados de Polícia a  realizar-se  no dia 27 de novembro de 2007 
na Delegacia de Polícia do município. Desejamos sucesso a todos, Vereador Adroaldo De 
Carli; 3651/609/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o Ministério Público 
de Carazinho - Promotoria, na pessoa dos Srs. promotores Denílson Belegante e Cristiano 
Ledur pela realização do projeto MP vai à comunidade, justiça sem formalidades, onde o 
primeiro encontro aconteceu na sede da AMOVIS, no Bairro Sommer no dia 20 de novembro 
de 2007, se transformou em uma grande sala de aula popular de direito onde os moradores 
sentiram-se bem à vontade para denunciar e esclarecer dúvidas com os promotores sobre os 
seus direitos. Nossos parabéns, Vereador Adroaldo De Carli; 3653/610/07, O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício parabenizando O Boticário de Carazinho, na pessoa da Senhora Proprietária 
Silmara Hommerding, sendo sua empresa que se destaca por seu pioneirismo e adequação 
ao seu espaço ao novo layout. Por isso, mais uma vez sai na frente, acompanhando e 
construindo as últimas tendências do varejo nacional e internacional de cosméticos. Nossos 
parabéns a direção e funcionários. O boticário busca um espaço cada vez maior no coração 
de seus clientes, onde a sua estratégia é transformar a loja em loca onde o consumidor possa 
vivenciar uma experiência sensorial e de transformação única com a marca, Vereador 
Adroaldo De Carli; 353/611/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Frutta 
indústria de sucos de laranja, na pessoa do Senhor Erci Penz e da Sra. Daniela Siqueira Penz 
– proprietários da indústria,  pela instalação da filial da indústria de sucos no nosso município, 
localizada na Rua Machado de Assis, 165 no Bairro São João. A Frutta produz suco de laranja 
natural, sem conservantes, açúcar e água. Desejamos a direção e funcionários sucesso a 
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todos, Vereador Adroaldo De Carli; 3654/612/07 O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício 
parabenizando o Senhor Renato Süss – empresário e presidente do Consepro de Carazinho, 
pelo recebimento do Troféu Obirici no dia 29 de outubro de 2007 em Porto Alegre – RS. 
Reunindo nomes de expressão da sociedade riograndense. Foi convidado entre as 
personalidades gaúchas que mais se destacam em suas comunidades, e no caso do 
empresário especialmente por sua atuação como Presidente do Consepro – Conselho 
Comunitário Pró-Segurança Pública. Nossos parabéns, esta homenagem sem dúvida, é muito 
justa e merecida, pois Renato é um empresário de sucesso e um grande líder em nossa 
sociedade, sempre preocupado na defesa dos melhores interesses do povo de Carazinho, 
especialmente na área de segurança pública, Vereador Adroaldo De Carli; 3655/613/07, 
Solicita que, seja enviado ofício parabenizando a direção e funcionários Radio Diário AM pela 
campanha “Caravana do Brinquedo” que esta arrecadando doações para garantir um Natal 
mais alegre para as crianças carentes de nossa cidade, Vereador Josélio Guerra ; 3656/61/07, 
Solicita que, seja enviado ofício parabenizando o Senhor Erci Penz, o Sr, Otacílio da Rocha e 
a Sra. Daniela Siqueira Penz –Pela Fabrica de sucos FRUTTA e pelo novo investimento 
realizado em nossa cidade, gerando empregos e produzindo suco saudável para nossa 
população, Vereador Josélio Guerra; 3657/65/07, Solicita que seja enviado ofício de 
congratulações ao FLOR DA SERRA, na pessoa da Senhora NOELI DE SOUZA, 
parabenizando pela MOSTRA RECICLART, realizada nos dias 20 a 24 de novembro na 
Associação dos Moradores do Bairro Sassi, fazendo uma exposição de Ambientes Decorados 
com Material Reciclado, demonstrando muita criatividade e originalidades em seus objetos, 
proporcionando aos visitantes muita beleza, além da oportunidade de aprendizagem com a 
oficina de sabão,Vereador Jaime Fragoso; 3658/616/07, Solicita que seja enviado ofício de 
congratulações a EMEF PRESIDENTE JOÃO GOULART, na pessoa da Diretora Sra. Carmem 
Lúcia de Oliveira, parabenizando pela realização e sucesso do Projeto “Eu de bem com a vida, 
desenvolvido pelo Clube de mães desta Escola, que oportuniza o aprendizado e inserção no 
mercado de trabalho, através das oficinas de crochê, bordado em pedraria em tecido, bordado 
em pedraria em chinelo, além da descontração com a dança Hip Hop,Vereador Jaime 
Fragoso; 3659/617/07, Solicita que, seja enviado ofício parabenizando o Senhor Veronês 
Teixeira França, extensivo a toda equipe de limpeza da Secretaria Municipal de Obras, pelo 
belo e incansável trabalho que vem realizando em nossa cidade, principalmente após os 
temporais em que Carazinho foi assolado. As solicitações e reclamações são constantes, 
porem o agradecimento e o reconhecimento na maioria das vezes é pouco. Por esse motivo e 
sendo a voz de vários munícipes é que faço esta moção, Vereador Cláudio Santos; 
366/618/07, Solicita que, seja enviado ofício parabenizando Anderson Cassol Dozza, Elizete 
Adiers, Sandra Regina Carneiro, Susana Castanho Rodrigues e Cleusa Pithan da Silveira pela 
eleição do cargo de Conselheiros Tutelar no triênio 2008/2010, eleição essa, ocorrida ontem. 
Desejo pleno êxito em suas atividades e que possam realizar um ótimo trabalho em prol de 
nossa comunidade, Vereador Cláudio Santos; Presidente Vereador Vilson Paese; queremos 
registrar a presença da nossa amiga jornalista Caroline do Diário da Manhã, sempre 
registrando as reuniões ordinárias, as extraordinárias e solenes também do Poder Legislativo, 
registramos também a presença do Miro do transporte escolar, dos demais que conduzem os 
estudantes e  professoras, pelo bom trabalho que até poucos dias tivemos um acidente 
envolvendo um ônibus com professores e alunos aqui desta escola, e que hoje conversando 
com algumas professoras, que estavam presentes na batida e houve morte nesse acidente, e 
felizmente nenhum aluno e nenhuma professora, então pela importância do transporte tão 
valiosos que vocês levam parabéns a vocês, e cuide desses estudantes e dessas queridas 
professoras que realmente ser professora, ser professor nos dias de hoje é um sacerdócio, 
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parabéns a vocês, pergunto ao Vereador Adroaldo De Carli, antes que nós passaremos de 
imediato ao grande expediente, se nós faremos Vereador Antonio Azir, se os vereadores 
pretendem fazer o intervalo regimental, ou se  damos seguimento até porque nós nos 
propomos a realizar essa reunião com horário de inicio, um horário britânico iniciando as 20:00  
horas e com o término as 22:00 horas, no máximo de duas horas, para não cansar os alunos, 
e ninguém que está presente, porque até, e nós sabemos, que muitas pessoas estão aqui 
passaram o dia inteiro no trabalho pesado, nós temos que agradecer essas pessoas que 
vieram para assistir essa reunião, então nós não queremos nos demorar, vamos ter  prazo 
para finalizar essa reunião, esperamos que seja no horário das dez horas, para questão de 
ordem Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, de acordo com o 
entendimento de todos os vereadores, sugerimos a presidência que seja suprimido o intervalo 
regimental, e também o grande expediente, passando de imediato para discussão das 
moções, requerimentos e projetos; Presidente Vereador Vilson Paese; questão de ordem 
Vereador Déio; Vereador Josélio Guerra; questão de ordem senhor presidente, a bancada 
do PMDB gostaria de fazer o grande expediente, como foi acordado também com vossa 
excelência de cinco minutos para cada vereador, onde poderá ser discutido requerimentos, 
moções nesse espaço; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, só para esclarecer, 
porque aí fica chato, nós combinamos uma coisa com os vereadores, depois os vereadores 
voltam atrás; Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio 
Azir; tudo bem a gente faz o  grande expediente, mas só que nós tínhamos a palavra do 
vereador Déio, de que concordaria com que fosse suprimido; Vereador Josélio Guerra; 
questão de ordem senhor presidente, Presidente Vereador Vilson Paese; questão de ordem 
pela segunda vez; Vereador Josélio Guerra; questão de ordem senhor presidente, eu acho 
que o vereador, desculpa vereador mas acho que o senhor está com problema de audição, 
mas eu não dei minha palavra, e gostaria de fazer o grande expediente, é um pedido meu, é 
um pedido da bancada, eu tenho esse direito; Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador 
Déio, Vereador Antonio Azir; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem senhor 
presidente, infelizmente na semana passada, houve essa mesma tratativa e acertamos e 
acordamos que não haveria o grande expediente e novamente a bancada do PMDB solicitou, 
eu peço a gentileza a vossa senhoria que bote em votação esse requerimento tanto do 
Vereador Antonio Azir quanto do Vereador Déio; Presidente Vereador Vilson Paese; eu 
solicito ao Vereador Paulino de Moura, ao Vereador Antonio Azir, como nós iremos debater os 
requerimentos e o tempo que nós iremos usar será o mesmo, não é sete mas cinco minutos, 
então para que nesse grande expediente, eu tenho certeza que vossas excelências irão 
entender e compreender, mais uma vez, na votação dos requerimentos depois, eu sei que o 
tempo será maior, até porque nós queremos ouvir no grande expediente o presidente dessa 
comunidade, a professora , Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, questão de 
ordem, Presidente Vereador Vilson Paese; questão de ordem Vereador Paulino de Moura; 
Vereador Paulino de Moura; a semana passada e abri mão de que não colocasse em 
votação, no regimento interno é claro nós estamos na comunidade de Pinheiro Marcado mas 
nós temos que ter responsabilidade para decidir o que nós vamos fazer, então eu peço a 
gentileza a vossa senhoria que coloque em votação, pelo menos fica claro que nós queremos 
que seja votado o requerimento do Vereador Antonio Azir como o requerimento do Vereador 
Josélio Guerra; Presidente Vereador Vilson Paese; nesse momento existem três 
requerimentos, eu vou fazer, Vereador Déio; Vereador Josélio Guerra; questão de ordem 
senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; é a terceira vez Vereador Déio mas 
tudo bem; Vereador Josélio Guerra; será ultima senhor presidente, eu peço desculpas a 
todos os moradores do distrito de Pinheiro Marcado, mas infelizmente isso vem ocorrendo em 
todas as sessões, eu acho que o vereador tem o livre arbítrio de se expressar, de vir aqui e 
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passar para a comunidade o que está pensando, da forma que está agindo, eu só queria me 
definir junto ao senhor se vai haver grande expediente ou não, o senhor tem o livre arbítrio 
senhor presidente, seria isso muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; o tempo 
será o mesmo, com o grande expediente sem o grande expediente, nós iremos falar para os 
vereadores que não seremos tolerantes hoje, estendendo mais tempo, se o vereador 
conceder o à parte, o tempo do vereador será de cinco minutos, e não mais que isso, se 
conceder o à parte para o vereador para um, para dois ou para três, o tempo que o vereador 
tem para discutir é de cinco minutos, está em votação o requerimento d Vereador Antonio Azir, 
do Vereador Alemão, os que concordarem  com o requerimento de autoria dos dois 
vereadores citados pelo presidente agora, permaneçam como estão, os demais que se 
manifestem, está suprimido o intervalo regimental, está suprimido o grande expediente, e 
passaremos de imediato para discutirmos requerimentos e moções, mas antes disso, quero 
passar a palavra a Rosela Teresa Lampert, vice-diretora, por gentileza; Professora Rosela 
Lampert;  eu gostaria de dar boa noite a todos a Lisete nossa coordenadora da secretaria 
estadual de educação, seja bem vinda, com as colegas Deise, Sandra e Maria Antonieta, aos 
vereadores, e à comunidade de Pinheiro marcado, que se faz presente, ao Jarré, secretário, 
em nome da nossa diretora, professora Mara, que infelizmente está com problemas de saúde 
e não pode se fazer presente, eu desejo as boas vindas uma noite de ótimos trabalhos, é um 
privilégio para a escola receber nessa noite os vereadores e a comunidade para essa sessão, 
eu espero que todos nós possamos ter o melhor proveito dessa oportunidade, sejam todos 
bem vindos; Presidente Vereador Vilson Paese;  passamos então a palavra à professora 
Aidê Moraes Wedy; Professora Aidê Moraes Wedy; boa noite a todos, quero inicialmente 
cumprimentar o presidente do legislativo Municipal, o excelentíssimo Vereador Vilson Paese, e 
em seu nome os demais vereadores de todos os partidos, a nossa coordenadora regional de 
educação, a Lisete Jarré, a Deise e suas respectivas assessoras, a toda comunidade de 
Pinheiro Marcado, que sempre fico feliz em vê-los, aos nossos queridos alunos e colegas 
professores, eu vou falar poucos minutos porque eu sei que o tempo é apertado, mas nós 
temos algumas reivindicações e pelo que eu observei e acho que todos aqui observaram as 
moções, as solicitações, dos vereadores muitas se resumem a pedidos da seção de obras, e 
nós também temos um pedido para fazer aqui, que a estada que vai daqui até ....está com 
uma grande cratera, estamos com a metade da estrada em funcionamento, trazendo perigo 
não só para o transporte escolar  como para todos que ali passam, acho que toda comunidade 
já observou, é um caso bem grave e a estrada continua da mesma maneira, eu não sei se já 
foi ao conhecimento da Câmara de Vereadores, mas gostaria de reforçar esse pedido em 
regime de urgência, porque todos vocês sabem que um acidente pode trazer sérias perdas 
para qualquer família, para qualquer comunidade, nós temos até aqui num CD, depois eu vou 
passar para vocês, está tudo fotografado aqui, e eu gostaria também de pedir o apoio dos 
vereadores de todos os partidos, para que no inicio do ano letivo nos apoiarem com relação à 
solicitação do transporte escolar, que cada inicio de ano letivo é um terrorismo, teremos 
transporte, não teremos transporte, esse ano inclusive iniciamos o ano letivo com um atraso 
de mais de uma semana,  e isso trás um desgaste muito grande para os professores e há o 
impedimento de que os professores e funcionários não deveriam utilizar o mesmo transporte 
dos alunos, eu acho que isto é completamente errado, até porque agora durante aquela 
experiência terrível que tivemos sexta-feira do acidente, estávamos com quatro alunos 
menores felizmente os outros ainda não haviam ingressado no transporte, eles ficaram muito 
debilitados, muito carentes, choraram muito, se assustaram bastante, então o transporte vai 
servir apenas para os alunos, quem vai ser responsável, apenas o motorista? E nós não 
queremos de novo passar por isso no inicio do ano letivo, já estamos em novembro, em março 
já teremos o inicio de outro ano letivo e  queremos ter essa tranqüilidade para desenvolver o 
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trabalho, também uma solicitação que sabemos não ser uma incumbência da Câmara de 
Vereadores, é uma determinação da secretária estadual de educação, mas todos nós 
sabemos que a comunidade é contra, a nossa realidade aqui de Pinheiro Marcado é zona 
rural, é diferente, tanto que a unidocência no interior exige 15 alunos, enquanto que na cidade, 
que tem excesso de população, são vinte alunos, então senhores nós temos turmas com sete 
alunos, é considerado normal, eu acredito que sim, até porque, não temos hoje tantos alunos 
porque motivo? Eu acho que um dos motivos do êxodo rural é a falta de apoio dos governos, 
de manter o homem no campo, valorizar o que se faz aqui no interior,  então eu gostaria de 
pedir para não me alongar, a todos vocês,  que  tivessem um olhar muito especial para 
Pinheiro Marcado, porque foi aqui que começou a historia de Carazinho, eu estava aqui nos 
anos 80 quando foi feito um plebiscito para ver se a população queria permanecer em 
Carazinho ou se pertenceria a Saldanha Marinho, e a população optou em massa por 
permanecer em Carazinho, então vamos levar isso em consideração, e aproveitar melhor o 
tempo que vocês tem nas sessões, todas as segundas feiras, para discutir assuntos de 
interesse da comunidade, tanto de Carazinho e especialmente de Pinheiro Marcado, eu acho 
que não adianta ficar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, que nós tivemos um exemplo 
aqui, é perda de tempo, vamos falar sobre assuntos sérios, vamos tentar trazer alguma coisa 
para Pinheiro Marcado, uma industria, para dar emprego, os nossos alunos, material que nós 
temos aqui foi com muita luta pelas minhas colegas professoras, e da coordenadoria também, 
eu sei que nem tudo podem resolver, masque não sejam resolvidos só nos gabinetes, é só 
isso que eu gostaria de deixar aqui e contar com o apoio e com um olhar muito especial em 
Pinheiro Marcado, obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; professora Aidê Wedy, 
pode ter certeza que o Poder Legislativo, os dez vereadores, realmente estão voltados para o 
interesse dos municípios, e também do nosso querido Distrito de Pinheiro Marcado, é nossa 
obrigação e nosso dever, mas também o parlamento tem divergências, isso faz parte do dia a 
dia as divergências, mas eu espero que as divergências que existem e nós sabemos disso, no 
final do debate elas s tornam todas elas convergentes, passaremos de imediato a palavra ao 
presidente dessa comunidade,  Francisco Scherener; Senhor Francisco Scherener; gostaria 
de cumprimentar ao Vereador Vilson Paese, mui digno presidente da Câmara de Vereadores 
de Carazinho, e na sua pessoa cumprimentar os demais vereadores presentes nessa noite, 
gostaria de cumprimentar o seu Vilmar Siqueira, sub-prefeito do distrito de Pinheiro Marcado, 
e cumprimentando ele cumprimentar a todas as pessoas da comunidade, cumprimentar o 
Jarré, e na pessoa dele cumprimentar os visitantes de Carazinho que estão nessa noite 
participando dessa reunião, presidente, meu colega, eu como presidente da comunidade 
quero fazer uma pequena lembrança da história, nos meus 50 anos de vida, esta eu acho que 
é a primeira vez que a Câmara de vereadores de Carazinho vem ao distrito de Pinheiro 
Marcado, fazer a sua reunião ordinária, nós tivemos no ano de 88, como a professora Aidê 
disse, a comunidade de Pinheiro Marcado se levantou e quis participar junto de Saldanha 
Marinho na sua emancipação, e vou me permitir Aidê, de dizer que  não foi à comunidade de 
Pinheiro que não quis participar de Saldanha Marinho, mas sim as pessoas da omissão 
decidiram continuar com Carazinho, a Câmara Municipal de Carazinho esteve presente no 
distrito de Pinheiro Marcado , então nos 50 anos que eu tenho, foi duas vezes, uma vez 
extraordinária, e uma vez vieram aqui saber o que a comunidade de Pinheiro Marcado 
precisava, eu acho que a comunidade precisa sempre ser lembrada, eu ouço por aí, no dia a 
dia as pessoas dizerem assim, agora tem eleição os vereadores aparecem pedir voto, e eu 
como presidente da comunidade, quero deixar o registro hoje para vocês, que vocês venham 
se forem candidatos nos pedirem votos, mas olhem pela comunidade nos quatro anos que se 
seguem, e o que aplicam no município, valorizem a comunidade, e falando da comunidade de 
Pinheiro Marcado, nós hoje somos uma comunidade reduzida de pessoas, porque muitos 
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proprietários que tem suas propriedades aqui moram na cidade, então eles participam de 
igreja lá, e aqui na comunidade ficam basicamente os funcionários das empresas agrícolas, 
que é basicamente o que temos aqui, e isso dificulta um pouco a produção, eu estou na 
diretoria da comunidade pela quarta vez, cada vez que se volta se sente à dificuldade, e nós, 
comunidade precisamos do apoio do executivo, e também do legislativo que está presente 
aqui hoje, então eu deixo nesta noite aqui, o pedido da comunidade pe Pinheiro Marcado, que 
nos olhem um pouco mais, e se nós olharmos o que se ouve aí fora quando se diz, acho que 
nós temos que administrar o nosso município e o nosso pais, com responsabilidade e não 
porque ganha voto, eu citei uma coisa e vou citar novamente, sobre os pedidos dos 
vereadores aqui, muito bom, gostei muito de ouvir isso, mas quando o prefeito veio inaugurar 
o primeiro trecho de calçamento, houve criticas aqui da comunidade, eu fui uma pessoa que 
disse assim, alguém começou, os outros que vieram tem que continuar, fiquei satisfeito de 
ouvir o pedido de vocês pedindo mais calçamento, a vila de Pinheiro Marcado merece isso, 
assim como as professoras falaram das estradas, nós precisamos, e eu costumo dizer que o 
povo do interior precisa de colégio e estrada boa, então nesta noite minha mensagem para 
vocês vereadores que elogio a idéia, não sei se partiu da presidência ou a mesa toda, mas 
muito louvável a idéia de vir fazer a  reunião, só que eu gostaria de dizer, não nos esqueçam, 
não venham daqui a dez anos,  voltem mais seguido, mas queremos registrar que a 
comunidade de Pinheiro Marcado precisa de apoio, e como presidente da comunidade quero 
dizer que precisamos fazer algo para melhorar, nó já estamos encaminhando ao prefeito 
alguma coisa e queremos apoio de vocês nesse sentido, porque é de uso de todo mundo e 
precisa, acontece várias festividades durante o ano a comunidade toda precisa e é uma 
necessidade, então quero deixar registrado isso hoje, espero o apoio de vocês, a comunidade 
na se nega receber vocês na campanha e que venha fazer e dizer o que vocês querem fazer, 
muito obrigado, parabéns pela iniciativa; Presidente Vereador Vilson Paese; presidente 
Francisco, feliz fico eu de ouvir as tuas palavras, e tenha certeza, e permita que não chame de 
vossa senhoria, mas vossa excelência, na condição de presidente dessa comunidade, que 
felizes estão os dez vereadores, porque sempre foi um sonho meu, e falei hoje na TV Pampa, 
de estender reuniões para os bairros e distritos, é um sonho que acalentava esse vereador, e 
houve o entendimento e a inteligência desses dez vereadores, que me ajudaram e que 
pensaram da mesma forma que o presidente pensou, porque senão o projeto não passaria, 
porque tivemos que mudar o regimento, a lei orgânica em dois turnos, e havia necessidade de 
dois terços, e eu tive a parceria de todos os vereadores, é natural que nós ouvimos esse teu 
desabafo e com alegria que eu ouvi e que realmente só veio a fortalecer a forma com que nós 
gostamos de trabalhar, aproximar o Poder Legislativo da comunidade e do povo, a Câmara 
tem que ir onde o povo está, antes, durante e depois, senhores vereadores, após nós 
ouvirmos o presidente, entraremos aos debates não digo, mas sim à exposição dos trabalhos 
dos vereadores, é cinco minutos, como não existe grande expediente para ser um debate, a 
ordem nós colocamos a disposição de cada vereador discutir seus trabalhos aqui na 
comunidade, não posso Vereador Déio usar esse critério, essa ordem, porque não é o grande 
expediente então os trabalhos serão apresentados conforme os vereadores, para discutir 
então, questão de ordem Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos;  até para 
encaminhamento da votação gostaria de solicitar a vossa senhoria que fosse dado destaque 
aos dois pedidos de informação de nº 08 e 09; Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador 
Cláudio Santos; colocaremos então os dois pedidos em destaque, mas eu gostaria que vossa 
excelência lesse o nº dos requerimentos, e autor dos mesmos e após secretário o nº e autor 
das moções, que serão discutidas ao mesmo tempo então iremos ter a discussão de 
requerimentos e moções, porque isso já foi acordado a priori ; Secretário Vereador Cláudio 
Santos; requerimento de nº 01 Vereador Felipe Sálvia, PDT;  nº 02 Vereador Vilson Paese, 
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PDT; nº 03 Vereador Vilson Paese, PDT; nº 04 Vereador Luiz Leite, PDT; nº 05, Vereador 
Adroaldo De Carli, PMDB; requerimento pedido de informação de nº 08, autoria do Vereador 
Josélio Guerra, Vereador Adroaldo De Carli, PMDB e Vereador Felipe Sálvia PDT; nº 09, 
pedido de informação, Vereador Felipe Sálvia, PDT; nº 10 Vereador Cláudio Santos, PSDB; nº 
11 Vereador João Mafalda, PSDB; nº 12 Vereador Felipe Sálvia, PDT; nº 13 Vereador Antonio 
Azir, PTB; Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao secretário que faça a leitura do 
autor e nº das moções; Secretário Vereador Cláudio Santos; moção de nº 01 Vereador 
Adroaldo De Carli, PMDB; nº 02 Vereador Adroaldo De Carli, PMDB, subscrita por outros 
vereadores; nº 03 Vereador Adroaldo De Carli, PMDB; nº 04 Vereador Adroaldo De Carli, 
PMDB; nº 05 Vereador Adroaldo De Carli, PMDB; nº 06 Vereador Adroaldo De Carli, PMDB; 
nº 07 Vereador Josélio Guerra, PMDB; nº 08 Vereador Josélio Guerra, PMDB; nº 09 Vereador 
Jaime Fragoso, PSDB; nº 10 Vereador Jaime Fragoso, PSDB; nº 11 Vereador Cláudio Santos, 
PSDB subscrito pelo Vereador Jaime Fragoso; nº 12 Vereador Cláudio Santos, PSDB 
subscrito por outros vereadores; Presidente Vereador Vilson Paese; está em discussão 
requerimentos e moções, para discutir Vereador Adroaldo De Carli, bancada do PMDB; 
Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, são cinco minutos gostaria que o senhor me 
avisasse quando faltasse um minuto para nos prepararmos para finalizar, senhor presidente, 
colegas vereadores, eu quero dar uma satisfação e cumprimentar inicialmente a comunidade 
de Pinheiro Marcado, que está aqui presente em bom número nesta noite, nesta reunião, em 
especial a presidente dessa comunidade, senhor Francisco Scherener, e em seu nome 
cumprimento a todos nessa comunidade, também é uma satisfação cumprimentar a senhora 
Lisete Jarré, coordenadora da 39ª coordenadoria regional de educação do estado, ao 
vereador e secretário Gilnei Jarré, secretário do desenvolvimento, essa importante secretaria 
do desenvolvimento para o nosso município, também cumprimentar a vice-presidente da 
escola, Rosela Teresa Ramos Lampert, vice-diretora da escola e em seu nome cumprimentar 
todas professoras aqui presentes, também um cumprimento especial as jovens estudantes da 
escola aqui presentes, e a imprensa que está registrando a nossa reunião, é muito importante, 
fundamental o papel da imprensa, que e faça os registros, para que a comunidade de 
Carazinho saiba o eu aconteceu nessa reunião, o que foi discutido nessa reunião, senhor 
presidente, com bastante brevidade em face do tempo, nós apresentamos algumas moções, 
gostaria de destacar alguma, como a do Sr. Renato Süss, presidente do Consepro de 
Carazinho, está fazendo um brilhante trabalho frente a esse órgão, recebeu um troféu de 
destaque em Porto Alegre pelo seu trabalho frente ao Consepro, também o Ministério Público 
de Carazinho, a promotoria, o Senhor Promotor Denílson Delegante, e o Dr. Luciano Ledur, 
que está organizando senhor presidente, como a Câmara está fazendo, o Ministério Público 
está indo aos bairros da nossa cidade, também discutindo que a comunidade, questões de 
interesse comunitário, atende as pessoas em geral, os munícipes, para que tenham 
conhecimento de qual é o papel da promotoria pública, então como a Câmara de Vereadores 
está indo aos bairros, está vindo aqui no Distrito de Pinheiro Marcado, indo ao encontro real 
da nossa comunidade, para que tenham o tempo necessário para manter contato com seus 
eleitores, e discussões de interesse da comunidade, isso é muito importante, também um 
amigo meu, Everton Soares, que está em Santa Catarina, fui colega oito anos com ele no 
colégio La Salle, e hoje é um grande palestrante, autor de livros, está lançando um livro de 
grande repercussão no estado de Santa Catarina, a gente deve reconhecer, senhor 
presidente, os carazinhenses que são destaque fora da nossa cidade, também apresentamos 
alguns requerimentos, em especial um requerimento que vem ao encontro daquilo que nós 
pensamos, sobre a questão do interior para quem visite ou mora, no caso aqui em Pinheiro 
Marcado, nesse Distrito, bem falou a professora Aidê Wedy, que realmente, nós como 
legisladores, sempre apoiamos e aprovamos os trabalhos dos colegas e também 
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apresentamos os nossos relacionados de interesse do interior, porque vocês realmente estão 
com tantos problemas, como disse o presidente da nossa comunidade, estradas, a dificuldade 
que se tem nesses aspectos necessário  que são  educação , a saúde, na comunicação,  nós 
solicitamos também que as empresas de celular instalem aqui nesse distrito, uma antena para 
que o sinal seja realmente apropriado, para que as pessoas da comunidade tenham acesso 
melhor à comunicação, o que vai facilitar muito, por isso senhor presidente, nós pensamos 
que a comunidade deveria ser atendida em suas reivindicações, porque só assim nós vamos 
valorizar o homem da terra, o povo do interior, evitar o êxodo rural principalmente dar 
melhores condições de vida para aquelas pessoas, para em contra partida das suas 
dificuldades, tem que estar freqüentemente em busca de algum serviço, trabalho ou 
mercadoria que tem que ser dirigida a cidade, tem que ter boas estradas, deve ter uma boa 
iluminação elétrica, comunicação isso nós sempre aprovamos e vamos reivindicar sempre, a 
comunidade pode contar conosco, com esse vereador, com a bancada do PMDB, que assim 
faremos porque vocês são merecedores, esse é o nosso pensamento para nós valorizarmos 
quem está morando no interior, para que assim tenham melhor qualidade de vida, realmente, 
com melhor qualidade de vida, com melhor infra-estrutura, nós teremos mais pessoas e com 
certeza a comunidade vai crescer com isso, muito obrigado e um abraço a todos; Presidente 
Vereador Vilson Paese; continua em discussão, mas antes que o próximo vereador venha 
discutir, quero dizer para os alunos, professoras, e toda a comunidade aqui presente, podem 
anotar, fazer seus pedidos, mandar o bilhetinho para o seu vereador, das necessidades que 
de repente nós não apontamos aqui, e nem o presidente da comunidade e nem a professora 
Wedy, nem a vice-diretora, então podem anotar, mandar os bilhetinhos aqui para nós, eu faço 
um apontamento, e nós entreguem na saída para nós levarmos, continua em discussão 
requerimentos e moções, eu vou discutir requerimento e moções, mas eu quero falar sobre 
alguns trabalhos que nós apresentamos então, solicito ao Vereador Felipe Sálvia, que assuma 
os trabalhos da mesa, presidente Francisco, professoras, alunos, pessoas já nominadas e 
citadas, que na pessoa do Francisco eu saúdo a todos os senhores, senhoras, crianças, e 
amigos, que assim quero chamá-los,  e dizer que me sinto dentro da minha casa, e dizia, os 
colegas sabem, que nesse mês que esta findando é a quarta vez que eu venho neste distrito, 
então realmente eu venho muito mais fora da campanha que na campanha, eu dizia que a 
minha identidade está confusa, e difusa, eu não sei se nasci em Sanaduva, Porto Alegre que 
eu trabalhei muito tempo, ou Carazinho, ou aqui em Pinheiro Marcado que é nosso Distrito 
querido de Carazinho, e eu venho aqui e de vez em quando nós jogamos uma bocha, o meu 
querido amigo sabe, e joga muito bem, mas dizer aos senhores que nós apresentamos alguns 
trabalhos, então sabendo o trabalho que a prefeitura tem que fazer, que é o calçamento, mas 
para esse vereador é muito pouco, e o sub-prefeito Vilmar sabe disso, e acompanha minhas 
vindas e  idas se Pinheiro Marcado produz muito, se Pinheiro Marcado recolhe muito, em 
tributos a Carazinho, e nós só temos dois distritos, São Bento e Pinheiro Marcado, tenho 
certeza senhores, que tanto o executivo quanto o legislativo deve muito a Pinheiro Marcado, 
pela arrecadação que tem e pelo orçamento que nós temos hoje, nós já perdemos demais, 
perdemos três municípios, que levaram o bônus e nós ficamos com o ônus, e dizia o 
presidente dessa comunidade, que quase perdemos Pinheiro Marcado, Carazinho não quer 
perder Pinheiro Marcado, hoje a dificuldade é enorme, novos municípios certamente por muito 
tempo não sairão mais, mas mesmo que saíssem não queremos perder Pinheiro Marcado, 
vocês representam muito para Carazinho e para nós todos, apresentei um trabalho sim, para 
que se Pinheiro Marcado pede pouco e nós fizemos muito pouco à Pinheiro Marcado, que 
essas ruas estreitas, a não ser duas, as demais são pequenas, ruelas que nós temos aqui no 
Distrito, que todas elas sejam calçadas, que o custo não é tão alto assim, vamos buscar, 
tenho certeza que num esforço concentrado, essa Câmara também participa, e o novo 
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presidente e a nova mesa diretora é sensível a isso como nós somos agora na nossa 
administração, para ajudar entidades que tinham necessidade, tenho certeza que num esforço 
concentrado, e esse é o objetivo de nós trazermos a reunião para o interior, para que o povo 
fale, para que o povo diga o que sente, e nós temos que ouvir o clamor da comunidade, é por 
isso que nós estamos aqui, e eu estou muito feliz, estou dentro da minha casa, mais um 
requerimento, serei breve e vou cumprir o tempo, que é cinco minutos, em outro requerimento 
que eu pedi a Brigada Militar, pedi uma dupla para vir aqui, para esse educandário não ser 
apedrejado, para que a comunidade tenha segurança, para que tenha uma dupla prestando 
serviço aqui em Pinheiro marcado, e outro pedido e estou concluindo, que é ter uma 
ambulância uma vez por semana, para levar as pessoas que precisam fazer exames, para ir 
até o hospital, saindo de Pinheiro Marcado, indo a Capão Alto, Molha Pelego, Cruzinha, São 
Bento, Carazinho, com isso nós também estaremos atendendo, e que bom se nós 
pudéssemos sonhar, poder trazer uma pequena empresa, mas nós estamos sofrendo tanto 
também em Carazinho que nós temos dificuldade,  agora sim, está chegando o natal, nós 
estamos esperando que o Papai Noel chegue e chegue carregado, e que essa Aurora querida, 
realmente venha se estabelecer em nosso Carazinho, que vai crescer Carazinho, pinheiro 
marcado, a nossa região, o nosso rio grande do sul, muito obrigado e estaremos sempre as 
ordens de pinheiro marcado na Câmara em Carazinho, ou aqui presente na comunidade; 
Presidente Vereador Felipe Sálvia; devolvo os trabalhos ao Presidente  Vilson Paese; 
Presidente Vereador Vilson Paese; reassumo os trabalhos e continua em discussão os 
trabalhos dos vereadores, se não houver nenhum vereador que queira discutir nós iremos 
colocar em votação, desculpa Vereador Luiz Leite, meu querido colega da bancada do PDT; 
Vereador Luiz Leite; senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa 
representando, trabalhando nessa comunidade, direção, professores e alunos da escola Veiga 
Cabral, coordenadora da 39ª, secretárias aqui presentes,  lideranças políticas, comunidades, 
entidades, é uma satisfação muito grande estar aqui hoje em Pinheiro Marcado, onde, mesmo 
que a gente venha pouco, a gente não esquece da comunidade de Pinheiro Marcado, e por 
são apresentados vários trabalhos, não só por esse vereador, mas também pelos demais 
colegas que aqui se encontram, muitas vezes soubemos das dificuldades de conseguir as 
coisas, porque o vereador tem a incumbência de pedir, de requerer, de solicitar, a execução 
dos nossos pedidos muitas vezes esbarram lá no governo do estado, no governo federal, e 
algumas vezes também no governo Municipal, as dificuldades que assolam a nossa nação é 
incrível, porque a safadeza que se instalou nos nossos governos é algo pra ficar na história 
desse país, a corrupção está causando um dano terrível na educação, na saúde, na 
habitação, na segurança pública, em todos os segmentos, e vocês são testemunhas porque a 
gente ouve todos os dias nas reportagens, as dificuldades que vão criando ao nosso povo é 
muito grande, no interior, na cidade, no campo, eles não tem noção do crime que estão 
fazendo com os trabalhadores rurais, com os trabalhadores da cidade, com os Nossos 
pecuaristas, com a produção de grãos, com nossos agricultores, com nossos empresários e 
finalmente com todos os trabalhadores, os nossos aposentados então não tem nem o que 
discutir, é uma safadeza muito grande, o cidadão hoje da área rural como da área urbana se 
aposenta com cinco ou seis salários mínimos em pouco tempo está ganhando meio salário, 
um salário, e esse vereador vem reclamando muito, com o congresso nacional, com o senado 
federal, mas eu vou falar um pouco dos meus trabalhos, há poucos dias eu havia entrado com 
um pedido para todas as concessionárias de telefonia celular, para instalação de antenas na 
região toda para que a abrangesse não só Pinheiro Marcado mas também São Bento, Molha 
Pelego, Santa Terezinha, e outros, recebi uma correspondência da Claro celular, pensei que 
estava na pasta mas não está, mas posso enviar para vocês, dizendo que não estava no 
programa a instalação dessa antena para melhorar o sinal, mas em breve estaremos 
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estudando  para viabilizar a vinda do pessoal deles técnicos para fazer uma avaliação da 
região e instalar uma antena da claro celular, também entrei com um requerimento outro dia e 
entrei reiterando hoje, que faz muito tempo que trabalho nisso, inclusive na outra legislatura 
que é o asfaltamento dessa estrada que liga a 285, que liga São Bento até Chapada, e que 
denominasse essa estrada de estrada da produção, porque realmente aqui se produz, é do 
interior que leva pra nós da cidade o feijão, o arroz, o trigo, o leite, tudo que nós pensarmos, o 
azeite, nós da cidade, temos muito que nos preocupar com o interior, porque nós somos 
dependentes diretos de vocês, vocês merecem todo nosso respeito e consideração, muito 
obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir Vereador 
João Mafalda, PSDB; Vereador João Mafalda; senhor presidente, senhores vereadores, 

comunidade de Pinheiro Marcado, os professores, os alunos, enfim todos que estão presentes 
nessa reunião hoje, quero parabenizar a pessoa do Presidente Vereador Vilson Paese pela 
iniciativa de trazer essa reunião para o interior, Pinheiro Marcado, fico feliz também como os 
demais colegas, eu sei que a iniciativa partiu desse presidente, vou falar sobre alguns 
trabalhos que entrei nessa casa de Pinheiro Marcado, um reivindicação de melhorias na 
pracinha local, que é um projeto meu, na gestão passada, e agora está  precisando de novos 
cuidados, melhorias e fiz também uma reivindicação que  seja feito um campo de futebol, e sei 
que o executivo será sensível a esse nosso pedido, e quero também parabenizar o executivo 
Municipal pelo calçamento que está sendo feito de Pinheiro aos matadouros, junto ao 
executivo para que seja feito elo menos um pedaço da via principal porque a poeira aqui era 
insuportável, eu fiz inclusive um abaixo assinado, e graças a Deus aos poucos esta sendo 
feito o calçamento  que é reivindicado pelos moradores, gostaria de dizer ao Vereador Vilson 
Paese que se fosse feito nas ruas laterais mas se não se pode fazer tudo pelo menos a via 
principal seja feita , a gente tem que ter os pés no chão, saber que não é fácil, pois Carazinho 
também necessita, tem muitos bairros lá que deixam a desejar, eu antes escutava o 
presidente da comunidade, o seu Francisco estava falando a respeito do êxodo rural, e queria 
dizer que eu fico muito feliz com a vinda da Aurora, já é um projeto concreto essa empresa, 
vai trazer muitos empregos para Carazinho e região, são três mil empregos diretos, e mais os 
indiretos e com certeza essa empresa vai beneficiar principalmente o produtor rural, o 
pequeno agricultor, que vai poder contar com a ajuda da família, para desenvolver m trabalho 
junto aos aviários que vão ser instalado nessa região, que parece que mais de mil aviários, em 
torno de mil e cem, e isso com certeza vai segurar o jovem no campo, isso é de extrema 
importância, vai desenvolver toda a região, empresa desse porte sonhada por todas cidades 
do Brasil queriam uma empresa dessa, quero dizer que o executivo foi muito feliz, teve muita 
sorte, nós tivemos bastante o apoio do presidente Nei Mânica da Cotrijal, pessoa que foi de 
extrema importância nesse processo da vinda da Aurora para Carazinho, mas quero dizer que 
o prefeito também intercedeu junto ao governo do estado que é PSDB, aceitou uma série de 
incentivos fiscais para que essa empresa viesse a Carazinho, com certeza todos estão de 
parabéns, e em breve estará em Carazinho e com certeza vai melhorara ávida de todos nós, 
muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese;  continua em discussão, Vereador Déio, 
bancada do PMDB para discutir; Vereador Josélio Guerra; senhor presidente, senhores 
vereadores, público presente, quero cumprimentar a imprensa, o Diário da manhã, gazeta, a 
Delegacia de ensino, quero cumprimentar o Tio Olimpio e em nome dele cumprimentar todos 
os senhores aqui presentes, quero cumprimentar a D. Elbia e em nome dela cumprimentar 
todas as senhoras aqui presentes, quero cumprimentar o Leandro em nome dele todos os 
jovens aqui presentes, senhor presidente até então não iria falar, mas não posso me calar 
senhor presidente, é por isso que eu fui eleito, é por isso que estou aqui, mas o presidente fez 
um requerimento pedindo continuidade do calçamento aqui do nosso distrito de Pinheiro 
Marcado, dizer para todos os senhores que conhecem a história de Pinheiro Marcado, tenho 
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certeza, 1897 pra ser mais exato, foi onde deu o inicio de Pinheiro Marcado, pelo que foi me 
passado, através dos trens onde foi denominado aqui de estação de Pinheiro Marcado, isso 
faz mais de um século, mais de dois séculos na verdade, e Pinheiro Marcado senhor 
presidente eu vejo como está hoje, com muita tristeza, a gente vê municípios menores, 
embriões de Carazinho que acabaram virando municípios, um exemplo Almirante Tamandaré, 
Santo Antonio do Planalto, um amigo meu de Santo Antonio que está hoje aqui prestigiando, o 
Jesus, que residia lá, aquilo é um brinco de cidade, um exemplo de cidade, o que é Pinheiro 
Marcado hoje, nós estamos implorando aqui para dar continuidade num trecho de calçamento, 
eu estive hoje visitando a prefeita de Almirante Tamandaré, onde naquela cidade você não vê 
buracos, é um brinco aqueles asfaltos, calçamento, posto de saúde, banco, enfim tudo, o que 
está ficando para Pinheiro Marcado, eu não estou criticando essa administração, mas sim a 
todas as administrações de Carazinho, que assumem os mandatos, eu não vou vir aqui fazer 
demagogia, eu só pergunto, eu quero que vocês todos chamem, para assim trabalhar, para 
fortalecer Pinheiro Marcado, essa administração que esta aí, eu votei, fiz campanha, mas se 
arrependimento matasse estava morto, acredito que grande parte de vocês, agora se nós 
ficarmos parados, vai continuar da mesma forma como está, eu sei que vou ser criticado 
depois, não queriam que eu falasse, mas eu vou falar, ninguém ia falar, estavam esperando 
para depois me criticar, parei antes no bar do Gringo, falou, Déio depois vai vir o cão lá, o cão 
vai depois pra cima de ti, eu não tenho medo de cão, e digo pra vocês, eu estou aqui 
realmente para fazer o meu trabalho, a gente sabe das dificuldades, mas infelizmente Pinheiro 
Marcado, está virando pó, e se nós ficarmos calados, não cobrarmos, vai continuar, está vindo 
eleição ano que vem gente, agora vão ver uma amarelinha por aí, coisa que vocês não viram, 
mas agora vamos estar conscientes, vamos estar unidos para cobrar dos próximos candidatos 
melhorias, aqui para Pinheiro Marcado, seria isso senhor presidente, muito obrigado, 
Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir Vereador Antonio 
Azir, bancada do PTB; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores vereadores, 

quero saudar especialmente o Chico Schreiner o presidente da comunidade, o seu Nicolo,  
acho que uma das pessoas mais idosas aqui e se faz presente nesta sessão, também quero 
saudar o Seu Egon Kraemer com sua esposa que vem de Carazinho até aqui prestigiar esta 
sessão, saudar o meu ex-companheiro de futebol naquela época eu era magrinho ainda, 
saudade, o Jorge Esteris a secretaria de obras, Vilmar Siqueira o nosso sub prefeito aqui de 
Pinheiro Marcado, o Marcos Soares suplente de vereador também funcionário da secretária e 
obras, saudar a diretoria, professores e alunos da escola Veiga Cabral, saudar a Deise, 
saudar a Lisete a Sandra e as outras colegas delas que representam a CRE, saudar a 
imprensa que se faz presente, enfim saudamos a todos os presentes,  o senhor Magliarini 
também vejo lá nos fundos, um dos moradores mais antigos aqui de Pinheiro, a nossa 
saudação a todos, eu conheço Pinheiro marcado há muitos anos, até porque tem uma 
identidade muito grande com esta localidade, sou nascido logo ali em São Bento, meus avós 
paternos estão até enterrados aqui no cemitério de Pinheiro, então há muito tempo que eu 
venho para Pinheiro Marcado, infelizmente alguns vereadores não conheceram Pinheiro 
Marcado há alguns anos atrás, e hoje falam aqui como se conhecessem a realidade de 
Pinheiro Marcado há algum tempo atrás, o Chico schreiner, que é uma pessoa dessa terra, 
disse com muita propriedade, Pinheiro Marcado, foi aqui que iniciou a população de  toda esta 
nossa grande região, em todo esse período Pinheiro Marcado foi conhecer o paralelepípedo 
agora através do prefeito Alexandre Goelnner, já fez calçamento e está fazendo mais 
calçamento, nós queremos dizer que mais um calçamento está para se iniciar, hoje a 
canalização já está sendo feita, e a cancha para receber o calçamento já está praticamente 
pronta, nós também temos que lembrar, do posto de saúde, antigamente não se possuía 
nada, aqui em Pinheiro Marcado, nada mesmo, hoje nós temos um posto de saúde, 
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enfermeira padrão 40 horas, hoje nós temos, eu encontro seguidamente, ambulância trazendo 
pessoas, levando pessoas, aquelas mais necessitadas, nós temos um investimento por parte 
da Eletrocar de mais de um milhão de reais da rede elétrica que foi feita toda nova, desde 
Carazinho até aqui, bom eu diria que Pinheiro Marcado melhorou muito de alguns anos para 
cá, o Vilmar lembra a briga que era a questão da água, cano arrebentando, aquelas 
mangueiras pretas arrebentando todos os dias, caixa de água caída, hoje não existe mais 
isso, hoje tudo está regularizado, eu queria dizer ao Vereador Déio, que se eu me lembro 
muito bem, nas eleições anteriores o Deputado Marcio Biolchi prometeu uma verba para se 
fazer um pavilhão nessa comunidade, isso até confirmo e me parece que não veio nenhum 
tostão, porque eu não vi nenhum pavilhão erguido aqui nesta localidade, então quero dizer a 
todos vocês, senhoras, senhores, alunos, porque é muito fácil criticar, como é fácil dizer que 
tudo está errado, é a mesma coisa chegar aqui nesta escola e dizer que tudo está errado, que 
tudo tem que mudar, mas eu sei que as professoras lutam diariamente para que essa escola 
seja boa, porque sempre falta alguma coisa, e assim acontece também com o poder público, 
assim acontece também com a administração pública, como acontece com nossas famílias, às 
vezes nós queremos algo melhor mas não conseguimos dentro do nosso orçamento, a própria 
escola aqui para receber o ensino médio, para que as pessoas aqui possam fazer o 2º grau 
nesta localidade, receber apoio do Poder Legislativo, quis o poder executivo que essa escola 
fosse beneficiada com o ensino médio, então eu quero deixar uma reflexão a todos, milagre 
não existe, existe sim é vontade de fazer, possibilidade de fazer e muitas coisas estão sendo 
feitas, mas infelizmente muitas pessoas não querem ver o que está sendo feito, obrigado; 
Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir Vereador Felipe 
Sálvia, bancada do PDT; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, 

pessoa s que assistem a reunião aqui essa sala da escola Veiga Cabral, não vou citar todas 
as pessoas porque o Paese citou, o Adroaldo citou, o Azir citou, eu vou saldar a professora 
Aidê Wedy, saudando ela eu saúdo todas as mulheres, saudar seu Siqueira, sub-prefeito, 
saudando ele saúdo todos os homens, dizer que o vereador, ele está para discutir, ele é eleito 
para discutir, como o Vereador Déio disse antes de começar a reunião, ele queria fazer 
grande expediente, quando os vereadores se pronunciam mais tempo, mas como eu tinha 
dado a palavra para o Azir, que eu não ia fazer grande expediente, eu votei com eles, então 
quero dizer, mas o Vereador Déio quando fala aqui que os outros municípios tipo Tamandaré 
se emanciparam, Santo Antonio cresceu, é uma verdade gente, também temos que 
reconhecer que Pinheiro Marcado...seria ignorância da minha parte dizer que não, a gente tem 
que reconhecer, mas também tem que reconhecer que eu vim para cá, eu vim de carro, e tem 
um buraco, é uma cratera ali, no lugar que a professora falou, a gente tem que reconhecer e 
tem que cobrar isso, e nós fomos eleitos para isso, para cobrar, e para fiscalizar os atos do 
Poder Executivo, e dizendo isso quero dizer que eu entrei com um trabalho, indicação para o 
prefeito, vocês sabem da eletrocar, os funcionários nessas tormentas que deram, foram uns 
heróis, aí os funcionários foram pedir, para que comprassem dez dias das férias, quinze dias 
das férias, como licença prêmio, as outras diretorias compravam, mas eu não estou dizendo 
que esses que não querem comprar, essa diretoria que está ai, não está certa, ele disse não, 
não vou comprar, não vou comprar de ninguém licença e nem férias de ninguém, a empresa 
da não vai comprar, agora o que não pode, a informação que eu tenho, quero ouvir da 
bancado do governo que está ai, que o Mik César, esse cidadão, para esse foi comprado às 
férias, será porque ele é secretário do PSDB, eu gostaria Cláudio, a outra vez u me fiei, sobre 
aquele caso que foi  revelia  era verdade, eu gostaria que mais uma vez esse cidadão fosse 
fiscalizado, porque o tuquinho aquele que anda no barro, na poeira, ta tormenta, na chuva, 
para esse não dá, agora, pro doutor dá, então fiscalizem, também gostaria mais uma vez de  
aqui dizer para vocês, que u vereador que ganho pouco aqui dentro, mas muitas vezes 
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quando sou cobrado, um ano atrás eu e o Vereador Luiz Leite fizemos uma emenda para 
Capão Alto, se não me engano, Capão Alto, um poço artesiano, a tubulação do poço artesiano 
nós destinamos verba e até hoje não foi feito, sempre quando a gente é Conrado a respeito do 
transporte, a gente é cobrado quando falta transporte à gente luta, não vou dizer que sou um 
vereador como o Vereador Vilson Paese que vem bastante aqui mas quando procurado o 
Vereador Felipe Sálvia, eu procuro fazer a minha parte de vereador, dizer para vocês 
vereadores mais uma vez que eu estou cansado de cobrar já, a falta de medicamento no 
posto de saúde, está faltando tudo que é remédio, quando falaram em ambulância aqui para 
Pinheiro Marcado, se levantaram umas quantas mãos lá atrás, então a saúde não esta bem, 
falta remédio de uso continuo e há tempos eu venho cobrando e os vereadores sabem disso, 
é ruim quando a pessoa sofre e precisa de Gardenal e não tem, precisa de um remédio pra 
febre de criança, para dor no estomago e não tem, vai ao posto de saúde com aquela receita 
do postinho vai buscar o remédio e não tem, tem gente que pode comprar, agora o pobre não 
tem dinheiro, não tem, precisa do remédio, e o município tem que fazer sua parte sim, então 
senhores vereadores eu gostaria só de deixar esse eu trabalho só, teria mais para falar, mas 
apitou a campainha já, era isso, muito obrigado;  Presidente Vereador Vilson Paese; 
próximo Vereador Cláudio Santos, bancada do PSDB; Vereador Cláudio Santos; senhor 
presidente,  colega Vereador Vilson Paese, demais vereadores, pessoas que já foram 
anteriormente nominadas, eu falo com muita tranqüilidade senhor presidente até porque já vim 
várias vezes nesse distrito, e não tive voto na eleição passada, então tenho tranqüilidade para 
pra falar, talvez mais difícil alguns que fizeram alguns e que nunca vieram, tivemos com o 
registro e a justiça vai ser feita, no dia que o Vereador Cláudio Santos for à comunidade, 
merecer por na ter feito nada, ou quase nada na Câmara sair de lá, é o povo que vai me tirar,  
eu gostaria senhor presidente de fazer justiça,  que a ...vem, gritos saem, mas um dia em que 
foi discutido o plano diretor aqui em Pinheiro Marcado, somente esse vereador que não teve 
voto em Pinheiro Marcado e o secretário do desenvolvimento, o também Vereador Gilnei 
Jarré, estiveram aqui, ...tudo aquilo que era angustia, que era sofrimento, vim representar, eu 
não alo nomes, mas vim representar trabalhos, mirabolantes à Pinheiro Marcado, quando 
aproveitam que é uma reunião ordinária é feita aqui em Pinheiro Marcado, aí fica meio 
complicado de acreditar, eu não apresentei nenhum trabalho para Pinheiro Marcado, porque 
pode ser apresentado numa ordinária lá em Carazinho, semana que vem tem, esses 
problemas são  elencados e eu não falo de vossa excelência presidente, porque sei o quanto 
vossa excelência vem para essa comunidade, mas falo de alguns que se viraram hoje para 
Pinheiro Marcado, eles se viraram para o bairro Oriental em Carazinho quando a reunião 
ordinária de Carazinho foi no Bairro oriental, que vão se virar para outros bairros de Carazinho 
quando a reunião for em determinado bairro de Carazinho, então acho que não há 
necessidade de se pedir por Pinheiro Marcado, quando se vem obrigatoriamente na reunião 
ordinária de Pinheiro Marcado, se pode pedir em outras ocasiões,  pode ser pedido em outras 
segundas feiras, ou outras reuniões ordinárias, ou eu viria aqui fazer um discurso inflamado 
dizendo que Pinheiro Marcado mora no meu coração, e mora, mas não fiz voto, e não é hoje 
que eu vou pedir, com demagogia para Pinheiro Marcado, eu acho que tem que se lutar sim, 
para pegar sinal de telefone celular em Pinheiro Marcado mas não hoje, já há algum tempo 
atrás como disse o Vereador Luiz Leite, que pediu lá em Carazinho, se pediram iluminação, 
será que vieram por qual estrada? Disse o Vereador Antonio Azir, e eu tenho a prova aqui, 
são mais de um milhão de reais investidos com a Eletrocar em Pinheiro Marcado, nós temos 
que ver, quais os que vieram por essa estrada aqui de São Bento, e eu acredito Vereador Luiz 
Leite, porque nós viemos, não tem problema algum, pelo menos nós pensamos que está bom, 
mas quem sabe eu não conheço como é  exatamente a estrada  do interior, mas eu acredito 
que a estrada esteja em estado bom, várias coisas são feitas, e acho que isso também deve 
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ser elencado, mas no dia que foi discutido o plano diretor, aqueles que vieram com discurso 
inflamado, aquele discurso por Pinheiro Marcado, porque não estiveram aqui discutindo com a 
comunidade, porque não estiveram aqui para saber o que a comunidade pede, como disse 
muito bem o Vereador Antonio Azir, estamos vacinados disso gente, em outras épocas não se 
faz, em outras épocas se critica, mas no momento em que aproveitam, simplesmente aí é que 
não deve ser levado em consideração outras coisas, porque Pinheiro Marcado pertence a 
Carazinho sempre, não somente hoje, as dificuldades que foram elencadas hoje elas não 
vieram hoje para cá, elas já existem há um bom tempo, então que pensemos em Pinheiro 
Marcado, lá de Carazinho, não há necessidade de vir aqui na reunião ordinária da Câmara 
para que se faça demagogia a essa população que merece respeito, parabéns ao  Esteris por 
essa estrada que nós viemos porque acredito que dá para se chegar a Pinheiro Marcado com 
tranqüilidade, merecem muito mais, sem duvida, trago, porque conversei com o prefeito 
Alexandre hoje por volta de meio dia, onde ele me dizia, Pinheiro Marcado há muito tempo 
esperava pela estrada de paralelepípedo, nenhum outro prefeito fez, talvez semana que vem, 
não sei, mas logo estará sendo feita a segunda etapa do calçamento e muito mais virá, 
certamente virá, porque vocês também são lembrados, pelo executivo, pelo prefeito 
Alexandre, por outros vereadores, não somente em reunião ordinária, e tomara que outras 
discussões que aconteçam aqui em Pinheiro Marcado os vereadores compareçam, venham, 
para que possam saber os anseios da população, não em futura reunião ordinária que venha 
a acontecer no ano que vem que eu acredito que o presidente Vereador Luiz Leite, vai trazer 
para cá uma reunião ordinária que é projeto do Vereador Vilson Paese, parabéns presidente, 
parabéns vereador por esse projeto que pode aproximar os vereadores da comunidade, muito 
embora estejamos constantemente a disposição, o boa noite a todos; Presidente Vereador 
Vilson Paese; próximo vereador para discutir Vereador Paulino de Moura, o Papai Noel, 
bancada do PTB; Vereador Paulino de Moura;  senhor presidente, senhores vereadores, 
comunidade de Pinheiro Marcado, a nossa secretária de educação da 39 ª CRE, a Lisete 
Jarré, vossa senhoria tem nome, a nossa adjunta Deise Arsego, a qual nos representa muito 
bem, e a equipe que a acompanha, a direção e professores da escola Veiga Cabral, que numa 
certa oportunidade o Papai Noel aqui esteve a fazer distribuição de doces para as crianças, ao 
nosso querido amigo Jorge esteris, que muito luta pelo interior, Pinheiro Marcado, São Bento, 
Cruzinha, ao nosso suplente de Vereador Marcos Soares, a toda comunidade e imprensa 
escrita e falada, eu quero dizer algumas coisas, para clarear, existe na Câmara de Vereadores 
um projeto de lei, do executivo Municipal, para contratar oito maroeiros Jorge Esteris, oito 
maroeiros, o que esse maroeiros faz, quebra pedra, para botar no calçamento de vocês aqui, 
o Vereador Déio que faz parte da comissão  de ordem econômica e social ainda não deu 
parecer, e cobra calçamento para vocês aqui, eu gostaria que vossa excelência tivesse 
postura, se vossa excelência não tem postura eu quero lembrar uma coisa só, bem bonitinho, 
bem afeiçoado, e deu no que deu, a pessoa tem que ser votada pela qualificação que tem, 
pelo trabalho que ele desenvolve, eu quero deixar bem claro isso e dizer para a comunidade 
de Pinheiro Marcado ,o executivo Municipal tem uma patrola permanente aqui em Pinheiro 
Marcado, não se ..., mas nós os dez vereadores, inclusive o Vereador Déio, vamos cobrar do 
executivo para que melhore, mas só vai melhorar se nós dermos condições, e na próxima 
segunda-feira votar esse projeto dos maroeiros que vão ser contratados para quebrar pedra, 
para fazer o calçamento, então é muito fácil criticar e não dar alternativa para  poder público 
funcionar, também quero dizer aos senhores, que o projeto que esta para se executar é o 
projeto a Aurora, onde nós vamos trazer para Carazinho, região, Pinheiro Marcado, São 
Bento, Cruzinha, vários aviários, que os vossos filhos, vão permanecer no campo, vão 
trabalhar, vão gerar emprego, renda, para Pinheiro Marcado, é isso que o executivo Municipal 
se propõe a fazer é o que ele quer, e é o objetivo dos dez vereadores fazer isso, quero dizer 
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aos senhores, e as senhoras que através da FGTAS, nós vamos buscar recursos, o Vereador 
Cláudio Santos que faça justiça estava junto, recurso para qualificar essas pessoas para que 
possam trabalhar na Aurora, vão dizer, agora só falam da Aurora, mas a Aurora vai alavancar  
Carazinho e região, é através da Aurora, então nós ,eu, o Vereador Cláudio Santos, o 
secretário Jarré, estamos buscando recursos para que possam qualificá-los para que vocês 
possam entrar no mercado de trabalho, a primeira etapa vai ser a qualificação da mão de obra 
pesada, onde as pessoas vão ser treinadas para eletricista, carpinteiro e pedreiro, e na 
segunda instancia para trabalhar dentro da fabrica da Aurora, então quero dizer aos senhores 
que está se fazendo muito com pouco, continuaremos fazendo e iremos fazer em prol do 
nosso município, e não adianta vir aqui e dizer, que criticam, tem que colaborar, eu assumi a 
vaga do colega Paulo Silva, estou à disposição da minha comunidade, e mesmo em Porto 
Alegre eu estou buscando recurso para desenvolver o meu município, o nosso interior do 
nosso município, dizer, eu não gostaria de dizer mas vou ter que dizer, dizer ao Vereador 
Déio, a vossa senhoria não conhece nem o regimento interno, porque  regimento interno nos 
permite votar, e mais, a vossa senhoria não tem palavra, porque é a segunda vez eu a vossa 
senhoria aceita um acordo de lideranças, o Vereador Adroaldo De Carli está dizendo que não, 
ele chegou atrasado, ele não estava na reunião quando o Déio fez o acordo, o Vereador 
Felipe Sálvia sim, é um cidadão de oposição, mas que honra com a sua palavra, eu gostaria 
de dizer a comunidade de Pinheiro Marcado, a discussão Aidê, é salutar, senão não haveria 
democracia, é preciso discutir com as pessoas, e as pessoas que estão a nos assistir que 
tirem as conclusões que for melhor para ela e para sua comunidade, eu vou discutir sempre, 
porque eu não gosto disso Vereador Déio, eu cometia essas gafes e eu tive humildade de 
aprender, a gente tem que ter humildade de aprender, seria isso senhor presidente, senhores 
vereadores muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; apos a conclusão dos 
vereadores e não havendo mais nenhum vereador que queira discutir, colocamos em votação, 
primeiro requerimentos, naturalmente com destaque para os dois requerimentos que já estão 
em destaque para depois discutir, todos os requerimentos serão votados em bloco, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovados 
todos os requerimentos por unanimidade, coloco agora em votação as moções,  solicito ao 
secretário que proceda a leitura, não Vereador Felipe Sálvia, somente a leitura do autor e 
numero dos requerimentos que estão em destaque; Secretário Vereador Cláudio Santos; 
requerimento de nº 08, requerimento pedido de informação, autoria dos Vereadores Josélio 
Guerra PMDB, Vereador Adroaldo De Carli PMDB e Vereador Felipe Sálvia PDT; 
requerimento de nº 09, autoria do Vereador Felipe Sálvia, 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, aprovada a urgência por unanimidade, está em discussão os dois 
requerimentos pedido de informação, está em discussão Vereador Felipe Sálvia, vossa 
excelência como autor, naturalmente qualquer vereador pode discutir, Vereador Felipe Sálvia 
para discutir; Vereador Felipe Sálvia;  senhor presidente gostaria de discutir esse pedido de 
informação sobre a Eletrocar, a Eletrocar contratou, ou diz que contratou, fiz esse pedido de 
informação pra descobrir, a empresa que se chama FATEC,  ou FUNDAE, essas duas 
empresas são ligadas à universidade de Santa Maria, o que me estranha que foi sem licitação, 
e eu não tenho certeza mas há informações que me chegaram, e essas informações me 
chegam através de funcionários, que dizem que foi contratada sem licitação, e essa empresa 
FATEC está envolvida naquele rolo do Detran, lá no estado, quando se contrata empresa que 
está envolvida em rolo, aí estranha, só quero saber se é verdade ou não, através do pedido de 
informação, com relação ao outro pedido de informação, discutimos várias vezes, mais de 
duas horas de discussão, é sobre a Sprinter a ambulância aquela que foi gasto oito mil reais, 



 23 

descobriram depois que foi gasto mais, acho que tem sindicância até, acho que tem, mas essa 
ambulância sta parada, senhor presidente, está parada essa ambulância, e foi gasto uma 
fortuna, foi comprado um motor usado para essa ambulância, quando poderiam comprar um 
novo com o dinheiro que foi gasto, a gente quer saber, através do pedido de informação, que 
é um meio legal da gente fiscalizar, e respeito à posição de todos os vereadores que quiserem 
votar contrários, mas eu gostaria que esse pedido de informação passasse para que o povo 
pudesse saber, que nós representamos o povo, então é isso; Presidente Vereador Vilson 
Paese; continua em discussão, para discutir Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio 
Santos; senhor presidente, até para informar o Vereador Felipe Sálvia, no tempo em que eu 
falei ates eu não me pronunciei sobre isso, mas pode ter certeza que amanhã mesmo nós 
estaremos junto a eletrocar investigando essa questão do contrato, sobre o jurídico da 
eletrocar, licença prêmio, vamos lhe informar com certeza, e com relação a esse outro pedido 
de informação, mais especialmente o da Sprinter, várias perguntas que o vereador coloca 
nesse pedido eu posso responder, até porque já foram respondidas, até porque não havia a 
necessidade de perguntar a quem de direito, tanto que se perguntasse ao jornalista 
responsável pela informação que saiu no jornal Diário da Manhã, ele mesmo já responderia, 
como já respondeu pelo jornal, já está sabendo, se a Sprinter está parada vereador, está 
parada sim, se quebrou o motor de novo, quebrou de novo, está quebrado, e isso está na 
sindicância, só que vossa excelência sabe, que no dia 14 de setembro, já havia sido aberto 
uma sindicância, e o que peço mais uma vez, como já pedi ao Vereador Luiz Leite, e não sei 
se ficou satisfeito ou não, foi feita uma sindicância, hoje pela parte da tarde, preocupado, não 
com vosso pedido de informação, mas preocupado com as informações que às vezes vazam 
e vazam de forma errada, que deixam a comunidade apavorada e depois não são da mesma 
forma, nós fomos conversar com integrantes dessa sindicância, e disseram que a 
determinação do prefeito Alexandre Goellner de que qualquer ilícito que venha a existir, que 
seja punido, ou punidas as pessoas, que praticaram esse ilícito, isso foi dito pelo prefeito 
Alexandre Goellner já à questão de três, quatro meses atrás, talvez no final da semana que 
vem já esteja pronta essa sindicância, e voto contrário até porque espero essa sindicância, até 
peço que vossa excelência retire esse pedido de informação, se for do seu entendimento, e  
assim que a sindicância estiver pronta entrego o resultado da sindicância como líder do 
governo entrego  em suas mãos para que vossa excelência fique a para daquilo que for 
colocado lá, mas sem dúvida, a participação veemente do prefeito na cobrança, Vereador 
Felipe Sálvia, de que os fatos sejam apurados, e que sejam trazidos, se tiver culpados que 
sejam punidos, se for preciso demitir serão demitidos, mas jamais, pode ter certeza, o prefeito 
Alexandre vai deixar que na sua administração algo venha denegrir a imagem dessa 
administração que esta trabalhando sério, então senhor presidente, só para finalizar, que se 
houver concordância de vossa parte, que haja a retirada desse pedido de informação para que 
eu possa lhe trazer em mãos quando finalizada o resultado da sindicância,  obrigado 
sinetinha, desculpe por ter passado o tempo; Presidente Vereador Vilson Paese; dizer aos 
vereadores que continua em discussão, mas nós iremos cumprir o tempo que é de três 
minutos, continua em discussão, para discutir Vereador Adroaldo De Carli, bancada do PMDB; 
Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, senhores vereadores, junto com o Vereador 
Felipe Sálvia e o Vereador Josélio Guerra nós também assinamos um pedido de informação, 
realmente nos estranha, Vereador Cláudio Santos, em setembro iniciou a sindicância, é isto? 
Vereador Cláudio Santos; a informação que nós recebemos é que há dificuldade na 
finalização dessa sindicância porque, o antigo responsável pelo CMPP, o Sr. Aristeu, ele não 
está sendo localizado, que por não ser funcionário da prefeitura ele não pode ser intimado a 
vir depor, já não mora mais em Carazinho,  e essa está sendo a dificuldade de finalizar a 
sindicância porque falta ouvir o Sr. Aristeu; Vereador Adroaldo De Carli; é isso mesmo, ele 



 24 

não está mais no comando, realmente nos estranha, porque está terminando novembro, 
entrando dezembro e é uma questão que a comunidade nos cobra, no dia a dia, na rua as 
pessoas nos cobram, como vereadores, a comunidade quer saber o que o vereador sabe 
sobre assunto, quando realmente o vereador não sabe aquilo que as pessoas querem saber, 
e às vezes nos criticam por isso, então nós como vereadores, legisladores, temos que ter 
conhecimento e gostaríamos de que essa sindicância deve ter prazo para encerrar, não sei 
porque tanto tempo, geralmente uma sindicância é de trinta dias, que realmente venha à tona 
o que aconteceu, só para esclarecer o pedido de informação para quem não sabe não é uma 
questão de colocar duvida, é uma questão de esclarecimento, isso é bom até para a própria 
administração, se está realmente de acordo, dentro dos critérios, como tem que ser, ótimo, 
excelente, ganha a administração, é isso que nós queremos, que realmente a comunidade 
saiba o que esta acontecendo, e se encerre de uma vez por todas essa questão da sprinter, 
que já esta se arrastando, acredito eu por demasia, obrigado; Presidente Vereador Vilson 
Paese; continua me discussão, para discutir Vereador Antonio Azir, bancada do PTB, por três 
minutos Vereador Antonio Azir  ; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores 
vereadores, esta questão também me preocupa, independente de ser chamado da base 
aliada do governo, tem situações que nós temos que resolver, temos que cobrar, eu quero 
dizer as pessoas aqui presentes que amanha mesmo nós tomaremos uma atitude, e tem que 
ter um final, tem que ter uma conclusão, pague quem estiver errado, não interessa quem seja, 
se for funcionário que se graça um inquérito administrativo e se demita, ms quem faz serviço 
errado no serviço público tem que prestar contas, e tem que ser apurado, tem que ser 
penalizado, porque é dinheiro do povo,  e essa sprinter realmente está se arrastando, e nós 
precisamos de uma solução, eu como vereador, mesmo que os outros não concordem, eu 
quero solução imediata deste caso, vou votar contra o pedido de informação hoje, mas manhã 
mesmo pela parte da manhã, estou convidando os senhores vereadores para que a gente se 
dirija até o prefeito Municipal, e peça para que esse assunto seja encerrado, se existir 
culpados que sejam punidos, e que devolvam o dinheiro aos cofres públicos, e que seja 
esclarecido, se não tiver culpado que seja esclarecido que não há culpa de ninguém, mas  não 
pode se arrastar por mais de 90 dias um problema como esse, eu acho que nós temos sim 
que ter uma solução, e os vereadores de oposição eu concordo realmente que haja essa 
cobrança, que eu como situação também faço essa cobrança, também quero esclarecimento, 
nós não vamos pactuar, nunca pactuamos, não vamos pactuar com algum ilícito que possa 
estar ocorrendo, então de minha parte eu quero solução e manhã mesmo estarei buscando 
ela, obrigado senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, 
para discutir Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, na 
linha de raciocínio do Vereador Antonio Azir, eu também voto contrario a esse pedido de 
informação, mas gostaria que na parte da manhã o líder do governo questionasse junto ao 
prefeito Municipal, para que nós possamos esclarecer essa situação por que ela já está se 
arrastando há mais de quatro meses, eu gostaria que o Vereador Felipe Sálvia, é um direito 
dos vereadores ter feito esse pedido de informação para que não haja o desgaste , eu gostaria 
que retirasse o seu pedido de informação e o líder do governo vai marcar amanhã de manha  
uma audiência com o prefeito Municipal, o que tem que terminar é isso, nós temos que ir até o 
prefeito Municipal, quando tivermos alguma duvida, porque claro que a nossa atribuição, é 
nosso papel tenho certeza, mas a nossa obrigação é resolver o problema da comunidade,... 
nós gostaríamos que tivesse uma solução final, então a minha sugestão senhor presidente, é 
que vossa senhoria comande os vereadores que estiverem disponíveis para a parte da manha 
uma audiência com o senhor prefeito Municipal, para nós clarearmos de imediato essa 
situação, seria isso senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado; Presidente 
Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir Vereador Déio, bancada do 
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PMDB; Vereador Josélio Guerra; senhor presidente, senhores vereadores, também como 
autor desse pedido de informação, o que me estranha realmente foi o valor pago para essa 
reforma desse motor, que é uma sprinter, motor a diesel, tendo em vista que eu tenho uma 
camionete diesel, estou fazendo o motor, está lá para provar para todos, para os senhores 
vereadores e para toda a população aqui presente, que não vai chegar nem a 10% do valor 
citado, tendo em vista que não tem garantia, pelo amor de Deus, é dinheiro público,  que está 
indo pelo ralo, pelo esgoto, a gente vê o Vereador Felipe Sálvia reclamar da medicação, a 
gente sabe que infelizmente da dessa forma, nós não vamos retirar pedido de informação, 
vamos colocar em votação, se os senhores acharem da melhor forma de votar contra, só para 
não pedir explicações pessoais, senhor presidente, de passar ao Vereador Alemão, que o 
projeto que ele quis me jogar contra a comunidade dizendo que eu era contra a votação do tal 
projeto, da contratação, o senhor que é experiente, que é mega experiente, trabalho muito 
forte, tanto é que tem dois empregos, relacionando a órgão público, dizer ao vereador que o 
projeto não veio na minha comissão ainda, não adianta não vou vir aqui fazer demagogia, vou 
dizer ao senhor que eu sou vereador de uma palavra, Vereador Antonio Azir sim perguntou 
pra mim e eu neguei, o Vereador Felipe Sálvia aceitou, eu neguei eu sou de uma palavra, 
seria isso senhor presidente muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; não 
havendo vereador que queira discutir, coloco os dois Requerimentos pedidos de informação 
em votação, estamos colocando os dois porque já foram discutidos vereador, foi discutido, 
vossa excelência Vereador Felipe Sálvia também discutiu, colocou com muita propriedade, os 
dois requerimentos então colocaremos os dois em bloco, pergunto a bancada da situação se 
tem algum requerimento que vossas excelências querem votar diferente do outro? Então 
vamos tirar a duvida do Vereador Felipe Sálvia, vamos votar separado, vamos votar nesse 
instante então o requerimento pedido de informação de nº 08,  vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, está rejeitado o pedido de 
informação por cinco a quatro, mas nós sabemos que os vereadores da situação pelas 
colocações certamente trarão depois de amanhã já à bancada, e já direi a vossas senhorias 
que eu gostaria de participar nessa audiência com o prefeito, mas a presidência amanhã viaja 
a Porto Alegre, e eu infelizmente não poderei estar presente, mas eu gostaria que todos os 
vereadores, os demais até a oposição fossem até o prefeito também para saber, está em 
votação o segundo requerimento pedido de informação  nº 09, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, está rejeitado o pedido também 
por cinco a quatro, certamente teremos as devidas informações ainda nessa semana; 
Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem senhor presidente; Presidente Vereador Vilson 
Paese; questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; gostaria senhor 
presidente de fazer um requerimento verbal para que os projetos fossem votados em bloco; 
Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Felipe Sálvia faremos isso até para nós 
agilizarmos o serviço mas queremos colocar agora as moções em votação, solicito ao 
secretario para a leitura do nº e autor das devidas moções, coloco então 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; está em discussão todas as moções com as urgências já 
aprovadas, e até nem está em discussão, porque já foi discutido, está em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovadas todas as 
moções por unanimidade; solicito ao secretário para que faça a leitura do nº e autor dos 
projetos que irão a votação hoje no nº de cinco projetos, por gentileza assessora de mesa, 
projetos com o secretário da mesa, enquanto os projetos não vem eu quero dizer que 
queremos para adiantar agradecer a direção do colégio, agradecer as professoras, a servente 
que fez a janta, a comunidade de Pinheiro Marcado, muito obrigado, dizer mais aos colegas 
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vereadores que quando o vereador e nós sabemos e queremos aqui registrar também que 
realmente nunca vi o caminho de Cruzinha até aqui tão bem como agora, mas as professoras 
disseram que tem outro caminho que não está bem, tem lugar muito perigoso, dizer que 
quando os vereadores pedem, sabemos que está saindo o calçamento, uma  parte da rua 
principal, mas natural que vossas excelências sabem que nós queremos pedir mais e que a 
gente consiga nem quem seja um presente, isso vai estar dentro do esforço de todos nós, por 
isso é um sonho mas nós temos que sonhar, que fique bom para carazinho e Pinheiro 
Marcado, muito obrigado, senhor secretário, para a leitura do nº e autor dos projetos, e solicito 
a vossa excelência também Secretário Vereador Cláudio Santos, que faça a leitura do parecer 
da comissão de justiça e finanças e também da ordem econômica ; Secretário Vereador 
Cláudio Santos;  Projeto de lei complementar. Autor executivo Municipal. P – 2077/204/07. Nº 
003/07. Ementa: altera os artigos nº 27, 111, 134, 138, 139, 159, 167, 169, 199 e 205 da lei 
complementar nº 110 – Código tributário do município. Projeto de lei. Autor executivo 
Municipal. P- 1451/140/07. Nº 080/07. Ementa: dispõe dobre a criação do conselho Municipal 
da cidade de Carazinho e o fundo Municipal de habilitação. Projeto de lei. Autor executivo 
Municipal. P- 3398/241/07. Nº 160/07. Ementa: autoriza abertura de crédito suplementar no 
orçamento do Capsem, no valor de R$ 69.000,00. Projeto de lei. Autor executivo Municipal. P 
– 3472/244/07. Nº 163/07. Ementa: autoriza abertura de crédito especial no valor de R$ 
13.200,00 e abertura de crédito suplementar no valor de R$ 11.500,00 no orçamento do 
Capsem. Projeto de lei. Autor executivo Municipal. P – 3526/251/07. Nº 169/07. Ementa: 
autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento da Fundetec, no valor de R$ 
58.698,31. Parecer da Comissão de justiça e finanças que é o mesmo parecer de todos os 
projetos: o presente projeto de lei é constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor. 
Vereador Felipe Sálvia, presidente e relator; Vereador Adroaldo De Carli, secretário e 
Vereador João Mafalda membro. Parecer da Comissão da ordem econômica e social: o 
presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia. Vereador Luiz Leite, 
Presidente e relator; Vereador Josélio Guerra secretário e Vereador Antonio Azir membro. 
Presidente Vereador Vilson Paese; eu coloco em discussão os pareceres da comissão de 
justiça e finanças dos cinco projetos,  não havendo vereador que queira discutir o parecer, 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovados todos os pareceres da comissão de justiça e finanças por 
unanimidade; coloco agora em discussão os pareceres da comissão de ordem econômica e 
social, que os projetos de lei estão aptos a ser votados, mas tem um projeto que é de autoria 
do Vereador Antonio Azir, que é de autoria do executivo, o projeto tem uma emenda 
modificativa do Vereador Luiz Leite, do Vereador Adroaldo De Carli e antes de nós votarmos o 
projeto vamos votar a emenda, naturalmente vai ser votado o projeto, está em discussão à 
emenda, não havendo vereador que queira discutir a emenda, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, está aprovada  por 
unanimidade a emenda do projeto do Vereador Luiz Leite e do Vereador Adroaldo De Carli,  a 
emenda modificativa, esta agora em discussão todos os pareceres da comissão de ordem 
econômica e social, não havendo vereador que queira discutir, vai discutir parecer vereador? 
Não havendo vereador que queira discutir o parecer, vossa excelência irá discutir os projetos, 
está certo,  coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários 
que se manifestem, está aprovado todos os pareceres da ordem econômica e social por 
unanimidade; está agora em discussão todos os projetos com as emendas já aprovadas e 
com os pareceres da comissão de justiça e de ordem econômica  e social; Vereador 
Adroaldo De Carli; senhor presidente, senhores vereadores, eu não saudei então quero 
saudar agora o presidente do PMDB, Romano Guerra, demais integrantes da executiva aqui 
presentes, sempre tem acompanhado os senhores vereadores na sua atuação, e estão aqui 
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em Pinheiro Marcado prestigiando nesse distrito, nossa saudação, senhores da comunidade, 
só para explicar senhor presidente essa questão desse projeto que temos uma emenda eu e o 
colega Vereador Luiz Leite, na verdade existe uma emenda ao projeto do próprio executivo 
também que ontem o secretário do executivo, da fazenda me ligou solicitando porque o 
projeto realmente tinha essa agilidade de tramitação então nós da comissão brevemente e 
concordamos plenamente e agilizamos aqueles que o executivo nos solicitou, temos um 
excelente relacionamento com o secretário do executivo, é bom que se fale isso também, que 
nós sempre estamos em contato porque tem coisas, interesses em projetos que é da 
comunidade, não é uma questão política, isso a gente sabe separar muito bem, graças a 
Deus, dizer que nós estamos contemplando e nós estamos aperfeiçoando mais ainda com 
uma emenda que vai auxiliar muito principalmente na questão dos tributos, do ISSQN que é 
um dos principais tributos que o executivo arrecada, por mais que não há aceitação, que não 
haja...desse recurso, nós queremos,  Vereador Luiz Leite, que realmente  os prestadores de 
serviço e quem contrata os prestadores de serviço, tenha por objeto, na descrição da nota 
fiscal desse imposto e faça o recolhimento nos órgão públicos, nós temos que fazer isso aí, 
quando se fala em dinheiro publico, esse escasso dinheiro público, tem que fazer mecanismo 
mais possível para que os recursos não tenha oportunidade de fugir dos cofres, então acredito 
que foi uma boa emenda, agradeço os vereadores que aprovaram a nossa emenda, e dizer 
que esse projeto presidente, realmente é um projeto que houve uma falha, Vereador Antonio 
Azir, Vereador Cláudio Santos, que na reforma tributária, a economia de quem fez a reforma, 
realmente aumentou o limite de porcentagem da receita bruta sobre o ISS, por isso esse 
projeto vem exatamente agilizar essa emenda do executivo para que repasse esses 
percentuais que nós estávamos perdendo recursos perante outros municípios, então que se 
tenha um patamar de índices iguais a outros municípios que tenhamos igualdade, com isso vai 
aumentar a nossa arrecadação, apenas para justificar, senhor presidente, senhores 
vereadores nos demais projetos nós somos plenamente favoráveis, muito obrigado; 
Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir Vereador Luiz 
Leite; Vereador Luiz Leite; gostaria apenas de justificar senhor presidente e demais 
vereadores, população aqui presente, essa emenda, no sentido até de coibir a sonegação de 
imposto, porque pode acontecer, de muitas empresas prestadoras de serviços, muitas vezes 
retém o imposto, por uma situação complicada às vezes da empresa, acabam não repassando 
os impostos, e aí a arrecadação pública cai, isso é uma coisa lógica, mas a nossa emenda vai 
regulamentar, que o próprio prestador de serviço já vai deixar claro que toda nota fiscal vai o 
repasse desse valor em desconto na nota para quem solicitou o serviço de mão de obra, isso 
seria um avanço dentro ..tributária, é um avanço bom para a economia do município que  isso 
vai fortalecer nossa economia tenho certeza, ...vão ser beneficiados também, impedindo a 
sonegação de impostos, agradecer aos colegas vereadores que votaram a favor, muito 
obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação os projetos, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários 
que se manifestem, aprovados todos os projetos por unanimidade; quero antes de encerrar, 
até porque vai haver uma questão de ordem do Vereador Paulino de Moura, agradecer até o 
Vereador Déio, ao Vereador Paulino de Moura, que eles iam querer partir para as explicações 
pessoas, e aí haveria mais dez minutos, mas houve a compreensão dos vereadores, isso não 
vai ocorrer, até em respeito a nossa comunidade, obrigado a vocês que participaram dessa 
reunião ordinária, as professoras que colaboraram conosco, aos alunos que permaneceram 
em silencio, as mães que trouxeram as crianças, estão aqui e nós temos respeito a vocês, 
estamos fazendo uma reunião rápida, e poder encerrar num bom nível, não farei o 
encerramento sem antes ouvir a questão de ordem Vereador Paulino de Moura; Vereador 
Paulino de Moura; senhor presidente, demais pessoas da comunidade, vocês que são 
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pessoas bem esclarecidas, e ao Vereador Déio, eu quero dizer que vereador não é emprego, 
é eleito, a comunidade elege ou não, estou vereador porque era o segundo suplente, então 
não tenho emprego duplo, vereador eleito pela comunidade, tenho carteira assinada, pela 
Fundação Gaúcha de Trabalho e ação social, como terceirizado, e vou continuar exercendo 
essa função porque não me elegendo vereador eu me desloquei, tive a coragem de me 
deslocar para Porto Alegre , e quero dizer a esse vereador, que a função, senhor presidente 
eu preciso dizer isso, porque estou cansado de receber através do ministério público ações, 
eu preciso dizer a função do meu cargo lá, para deixar claro e ficar registrado aqui, quero ler 
para os senhores e deixar registrado aqui que na semana que vem eu vou entrar com um 
requerimento pedido de informação sobre, para a votação do plenário onde o Vereador Déio 
está sendo beneficiado com dinheiro público,;Agente operacional três: efetuar 
acompanhamentos dos resultados dos programas do sistema público de trabalho, emprego e 
renda, emitir relatórios; participar de reuniões, desenvolver e otimizar processos de trabalho 
na sua área de atuação, prestar apoio operacional e administrativo em diferentes programas, 
realizar outras atividades de acordo com as necessidades, então eu quero deixar claro senhor 
presidente,que eu estou vereador, mas continuarei a exercer o meu cargo trabalhando com 
carteira assinada sim, na FGTAS, fundação gaúcha do trabalho e ação social, que a lei me 
permite, muito obrigado pela sua compreensão eu gostaria de agradecer porque, pessoal do 
interior, esse vereador a pedido dessa Câmara foi lá e realizou um trabalho bem executado 
onde ele nos dá a vontade para que nós possamos discutir, meu muito obrigado pela sua 
atenção; Presidente Vereador Vilson Paese; obrigado Vereador Paulino de Moura, obrigado 
vereadores, funcionários da casa, ao que vieram a Pinheiro Marcado, já lhe darei questão de 
ordem Vereador Antonio Azir, mas antes agradecer a todos vocês, agradecer aos funcionários 
do legislativo que estão aqui em Pinheiro Marcado hoje trabalhando conosco, não mediram 
esforços para que essa reunião acontecesse, obrigado presidente da comunidade, em seu 
nome quero agradecer toda comunidade, que bom que vossa excelência ficou feliz que essa 
reunião aconteceu aqui, aqui nós podemos ouvir os clamores da comunidade, estavam 
presentes todos os vereadores, e eu tenho que agradecer este colegiado que nenhum deixou 
de vir a Pinheiro Marcado, questão de ordem Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; 
senhor presidente não poderia deixar de elogiar sua atitude de trazer a Câmara Municipal até 
Pinheiro Marcado,parabéns pelo seu projeto que também possibilita levar aos bairros de 
nosso município também o Distrito de São Bento então o nosso reconhecimento, senhor 
presidente, nós temos dois projetos muito importantes na casa a serem votados que é 
referente ao pagamento do funcionalismo público agora dia 30, essa administração não 
atrasou um dia sequer o pagamento do funcionalismo, e se esses projetos não forem votados 
nós teremos problemas para o pagamento da folha deste mês, então hoje à tarde eu e o 
Vereador Adroaldo De Carli, o Vereador Felipe Sálvia, conversamos e estamos propondo aos 
senhor presidente e também aos demais vereadores que se convoque uma reunião 
extraordinária para quinta-feira, sem remuneração para a votação desses dois projetos, 
porque aí nós teremos tempo hábil para elaborar a folha de pagamento e não trazer nenhum 
prejuízo ao funcionalismo publico; Presidente Vereador Vilson Paese ; Vereador Antonio 
Azir, já era pensamento da presidência até porque a secretária ligou para mim, a 
coordenadora  me ligou da necessidade de colocarmos em votação esse projeto, e vossa 
excelência sabe Vereador Antonio Azir, estamos convocando essa reunião, jamais queremos 
prejudicar em nenhum momento a administração, não queremos nós ser a causa de 
Carazinho perder ou ser prejudicado, não é nosso dever, não é nossa função, nossa função é 
trabalhar, muito obrigado mais uma vez minha querida comunidade, está convocada  a 
reunião extraordinária para o dia 29, não amanha porque amanha a presidência estará 
viajando , dia 29/11, na quinta-feira 09:00 horas da manhã, na Câmara de Vereadores, nada 



 29 

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 
03/12/2007 as 19:15 horas, e mais, quinta-feira 09:00 horas da manha reunião extraordinária, 
e que o povo saiba, todas as reuniões extraordinárias não tem remuneração para nenhum 
vereador e nenhum suplente, muito obrigado a todos, o nosso boa noite a todos.  
 
 
 
 

Vereador Vilson Paese   Vereador Cláudio Santos 
Presidente       Secretário 

 
 
 
 
 


