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Ata da Reunião Ordinária do dia 03 de dezembro de 2007.....Ata 54 

 
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 03/12/2007, convido o 
Vereador Jaime Fragoso ara fazer a leitura de um trecho da bíblia e solicito a todos que 
permaneçamos em pé; convido o senhor Secretário Vereador Adroaldo De Carli   para fazer a leitura 
da convocação do suplente de vereador José Waldemar da Luz para a presente reunião: Secretário 
Vereador Adroaldo De Carli; convocação do Senhor Vereador José Waldemar da Luz, suplente de 
vereador da bancada do PTB: CARAZINHO, 03 de dezembro DE 2007. C O N V O C A Ç Ã O 
Prezado Senhor: Pelo presente, estamos CONVOCANDO Vossa Senhoria para assumir na Câmara 
Municipal de Vereadores, no dia 03/12/2007, tendo em vista pedido de licença do Vereador Cláudio 
Santos , por motivo de saúde, conforme dispõe Regimento Interno, art. 11, inciso II, alínea e, desta 
Casa. Sem outro motivo, colhemos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e 
distinta consideração. Atenciosamente. Vereador Vilson Paese. Presidente. Correspondência do 
Vereador Cláudio Santos solicitando então a licença do dia 30/11/2007, da reunião ordinária do dia 
03/12/2007, dirigindo-se aos excelentíssimos senhor Presidente Vereador Vilson Paese, anexo 
atestado médico do Dr. Gerson Luis Urnau concedendo o atestado de  saúde ao Vereador Cláudio 
Santos; Presidente Vereador Vilson Paese; a seguir solicito ao secretário para a leitura do 
expediente da presente reunião, e também aproveitando a oportunidade já solicito ao Vereador 
Adroaldo De Carli que faça a leitura da emenda modificativa ao projeto do Vereador Antonio Azir que 
denomina o nome da praça Santo Muneroli, e também dizer aos amigos que nos dão o prazer da 
presença e da visita na Câmara da noite de hoje, que o cafezinho está ai do lado direito, e o lado 
esquerdo dos senhores; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; Of. 239/07 do executivo municipal, 
encaminha  ao projeto de lei n° 173/07, o qual estima a receita e autoriza despesa do município de 
carazinho para o exercício financeiro de 2008 e da outras providencias. Of. 240/07 do executivo 
municipal, encaminha  ao projeto de lei n° 174/07, o qual autoriza a concessão de auxilio financeiro 
transferência de subvenções sociais no exercício de 2008 para entidades de na realização de 
eventos oficiais do município e menciona e da outras  providencias. Of. 241/07 do executivo 
municipal, referente ao OP 177/2007 encaminha copia do expediente recebido da Secretaria 
Municipal da Fazenda e do controle interno com esclarecimentos pertinentes as adequações do 
projeto de lei n° 166/07. Of. 242/07 do executivo municipal, encaminha  ao projeto de lei n° 175/07, o 
qual inclui meta nas leis municipais n° 6.256 PPA 2006/2009 e n° 6.450 LDO/2007. Of. 243/07 do 
executivo municipal, encaminha projeto de lei n° 176/07,  o qual autoriza a remissão de débitos de 
divida ativa tributária e não tributaria e dá outras providencias, para apreciação sob regime de 
urgência. Of. 244/07 do executivo municipal, encaminha projeto de lei n° 177/07,  o qual autoriza a 
concessão de auxilio financeiro para sercesa, mediante abertura de credito suplementar e 
transferência de recurso orçamentário do legislativo para o executivo, no valor de R$ 1.000,00. Of. 
245/07 do executivo municipal, encaminha projeto de lei n° 178/07,  o qual autoriza o poder executivo 
firmar convenio com o estado do Rio Grande dói Sul, através do departamento estadual de transito – 
DETRAN/RS, para apreciação sob regime de urgência. Of. 246/07 do executivo municipal, encaminha 
projeto de lei n° 179/07,  o qual autoriza a cessão de uso de bens moveis do patrimônio do município 
ao sindicato dos servidores públicos municipais de carazinho,  para apreciação sob regime de 
urgência. Of. 247/07 do executivo municipal, encaminha projeto de lei n° 180/07,  o qual autoriza a 
administração publica direta e indireta a utilizar-se de meio eletrônico para movimentação financeira, 
junto ao Banco do Brasil, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, banco Santander e Caixa 
Econômica Federal, para apreciação sob regime de urgência. Projeto de lei de autoria da mesa 
diretora, que altera a redação das leis 6.514/07 e 6.515/07 e dá outras providencias . Of. 644/07 da 
BNDES, informa liberação de recursos financeiros para o município no valor de R$ 833.525,00. Of. 
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075/07 da Secretaria de Planejamento referente ao OD 1148/07. Of. 440/07 da Previdência social 
solicitando informações. Of. 150/07 da Câmara dos deputados, convida para o seminário sobre o 
Poder Legislativo.Of. 022/07 do Poder Judiciário em resposta ao OD 1305/07.Convite da Escola 
Veiga Cabral, para as apresentações do 6° festival de talentos. E-mail do Ministério da agricultura 
referente ao OD 1343/07. Correspondência do INLEGIS, convidando para curso Encerramento do 
exercício de 2007 e controle interno. Correspondência da Industria de Alimentos Santa Maria, 
informando a instalação da empresa no município e convidando para conhecer o processo de 
fabricação. Convite da CEFOR, para a realização de seminário. Correspondência do SEBRAE, 
convidando para curso. Convite da ASCAM,  para realização de cursos no mês de dezembro. Convite 
do IVER, para a realização de cursos. Convite do UVEPAR, para a realização de congresso. 
Correspondência do Consepro solicitando espaço na reunião ordinária para prestar esclarecimentos. 
Correspondência da Secretaria de Saúde, convidando para abertura do dia mundial de luta contra 
AIDS. Correspondência da FUNDESCAR, encaminhando informações sobre  competição referente 
ao 60 anos deste poder.  Convite da JCI. para a realização de cerimônia de posse do Conselho 
diretor. Convite do sindicato dos trabalhadores da construção e do  mobiliário. Convite da SMEC, 
para solenidade de conclusão do 4° ciclo do ensino fundamental. Diversos cartões de natal de 
empresas e entidades de Carazinho. Era isso senhor presidente o expediente da presente reunião; 
Presidente Vereador Vilson Paese; registramos a presença da Ana Maria Leal, rádio Gazeta, o 
Leandro Diário da Manhã, e Marcos Soares, suplente de vereador, professor Jefferson nosso amigo, 
Vanderlei Lopes e filho, ex-presidente dessa casa também, ex-vereador, amigo sempre do Poder 
Legislativo, sejam bem vindos, Irineu Graebin, Renato Suss, o Renato ia até hoje fazer a prestação 
de contas, e nós pedimos á ele que estendesse que hoje teriam duas pessoas que iriam usar parte 
do grande expediente, o Clóvis por 5 minutos do nosso educandário e também o Tamimi que vinha 
falar sobre o povo palestino, sobre o aniversário, mas o seu Tamimi houve algum problema com ele e 
não veio, mas o Renato, talvez a prestação de contas que vinha juntamente com o Orgüim também, 
acompanhando a vossa senhoria, então ficou para o dia 10 na próxima reunião nessa casa, Almiro 
Silveira, Antonio José de Quadros, nosso amigo também, funcionário da prefeitura, Clóvis 
Nascimento, Giovani Batista, que é presidente do grêmio estudantil juntamente com os estudantes 
que fazem parte do grêmio estudantil, o Juliano Scarton, Tais Batista, Luana Muller, Bruna Ferreira, 
Daniela de Paula e se existe mais alguma pessoa que não foi saudada faremos isso ao longo da 
reunião, solicito de imediato enquanto o secretário toma um fôlego, toma uma água, para fazer a 
leitura das indicações apresentadas pelos vereadores na noite de hoje; Secretário Vereador 
Adroaldo De Carli; indicações apresentadas pelos vereadores para a presente reunião: 
3671/1415/07: Solicita com urgência para que o Executivo Municipal disponibilize recursos para a 
canalização de 30 metros do esgoto e águas das chuvas na Rua Barão do Cotegipe esquina com a 
Rua Arthur Bernardes localizadas entre os Bairros Sassi e São Miguel. Solicitação dos moradores, 
Vereador Adroaldo De Carli; 3672/1416/07: Solicita para que a Secretaria de Obras realize com 
URGÊNCIA melhorias e construção de proteção lateral na ponte localizada na Rua Visconde de 
Pelotas, Bairro Central. Solicitação dos motoristas e moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 
3673/1417/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize melhorias no trecho do calçamento em 
toda a extensão da Rua Tijucas, Bairro Central. Solicitação dos motoristas e moradores, Vereador 
Adroaldo De Carli; 3674/1418/07, Solicita para que a Secretaria de Obras finalize o asfalto, colocação 
de tubulação e trabalhos de limpeza em toda a extensão da Rua Coimbra, Bairro Operária/ Central. 
Solicitação dos motoristas, moradores e pedestres, Vereador Adroaldo De Carli; 3675/1419/07, 
Solicita para que a Secretaria de Obras realize melhorias no trecho do calçamento e recolhimento de 
entulhos em toda a extensão da Rua Ivalino Brum, Bairro Vila Rica. Solicitação dos motoristas e 
moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 3676/1420/07, Solicita para que a Secretaria de Obras 
realize melhorias no trecho do calçamento e recolhimento de entulhos em toda a extensão da Rua 
Otto Albino Guerardht, Bairro Sommer. Solicitação dos motoristas e moradores, Vereador Adroaldo 
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De Carli; 3677/1421/07, Solicita para que a Secretaria de Obras realize melhorias no trecho do 
calçamento em toda a extensão da Rua Rufino De Souza Leal, Bairro Sommer. Solicitação dos 
motoristas e moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 3678/1422/07, Solicita reparos no abrigo de 
ônibus, localizado na rua Tangará no bairro São LUCAS; Solicita reparos na pavimentação asfáltica 
da rua Ipiranga, esquina com Avenida São Bento no bairro Glória; Solicita reparos na rua Monte 
Alegre, no bairro Floresta. Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de patrolamento, 
cascalhamento, compactação e limpeza da rua Artur Pedro Diehl no Residencial Aparecida; Solicita 
trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua Camilo Scherer, no bairro 
São Sebastião; Solicita a realização de operação tapa buracos em toda a extensão da rua 
Tupiniquins no bairro Conceição; Solicita trabalhos de capina e limpeza da rua Carajás no bairro São 
Jorge. Solicitação dos moradores; Solicita reparos no calçamento da rua Flávio Antônio Gobbi, no 
bairro Boa Vista; Solicita trabalhos de capina e limpeza das ruas São Tomé e Beira Rio no bairro 
Central; Vereador Luiz Leite; 3679/1423/07, Solicita a Secretaria de Obras a realização de 
patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua Ipanema, B. Princesa; Solicita ao setor 
competente a realização de vistoria em toda a extensão da Rua Antonio José Barlette realizando um 
levantamento do número de propriedades que não possuem passeio público, e posteriormente seja 
tomado às medidas cabíveis para o cumprimento da Lei Complementar nº 89/03, Vereador Jaime 
Fragoso; 3680/1424/07, Solicita a Secretaria de Obras a realização de operação tapa buracos na Rua 
São Sebastião, B. alvorada; Solicita a Secretaria de Obras a realização de operação tapa buracos na 
Rua Gaviões, B. São Jorge, Vereador Jaime Fragoso; 3681/1425/07, Solicita a Secretaria de Obras a 
realização de operação tapa buracos na Rua São Sebastião, B. alvorada; Solicita a Secretaria de 
Obras a realização de operação tapa buracos na Rua São Sebastião, B. São Alvorada, Vereador 
Jaime Fragoso; 3682/1426/07, solicitando a secretaria de obras a realização de patrolamento, 
cascalhamento e compactação da rua Ipanema, Vereador Jaime Fragoso; 3683/1427/07, O vereador 
abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio 
ao Senhor Prefeito Municipal, para que no próximo ano, sejam realizadas pavimentações em toda a 
extensão de ruas que não possuem a pavimentação ou que possuem e encontram-se intransitáveis, 
pois ocorre que estão realizando pavimentação apenas em determinados trechos das vias, deixando 
alguns metros de rua sem pavimentação, e em estado precário, também há lugares como no bairro 
Braganholo em que duas ruas ao redor da praça foram calçadas, nada contra este fato, mas não há 
nenhuma residência neste trecho e na rua ao lado, que é inclusive corredor de ônibus não foram 
feitas sequer melhorias. Qual seria a intenção? Dizer por aí que foram pavimentadas “tantas” ruas? 
Não, não foram, foram pavimentados pequenos trechos de determinadas ruas, como é o exemplo da 
Rua Silva Jardim, da Avenida Antônio José Barlete, da Rua Victor Hugo, da Rua Marcílio Dias, e o 
restante das mesmas continuam em sua grande maioria em estado precário, Vereador Felipe Sálvia; 
3684/1428/07, 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 depositados em diversas ruas dos Bairros Boa Vista e São Pedro, 
pois os pedestres e veículos tem que andar desviando os entulhos que estão jogados em via pública, 
dificultando o trânsito. Esperamos do setor competente, imediatas providências quanto à resolução 
deste problema, Vereador Felipe Sálvia; 3685/1429/07, 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 imediata realização de melhorias na Rua General Cassal 
Martins Brum, no bairro São Pedro. A presente indicação justifica-se em virtude de que esta é uma 
rua bastante movimentada, com trafego intenso de veículos, pois dá acesso a diversas empresas 
localizadas nas proximidades, necessitando então, de reparos urgentes. Mais uma vez queremos 
deixar claro que vamos continuar solicitando, insistindo na realização de tais melhorias, que já vem 
sendo requeridas há um bom tempo pelos moradores das proximidades, Vereador Felipe Sálvia; 
3686/1430/07, Solicita o conserto do sifão da boca de lobo da Rua Gonçalves Ledo, pois o mau 
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cheiro é insuportável. Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de limpeza nos canteiros centrais 
da AVENIDA Pátria, para melhorar a estética e também a segurança. Solicitação dos moradores; 
Solicita trabalhos de conserto do calçamento da Rua João Néri Domingos no bairro Ouro Preto. 
Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de conserto do calçamento da Rua Cassal Martins 
Brum, pois a mesma se encontra em péssimas condições de trafegabilidade. Solicitação dos 
moradores; Solicita trabalhos de conserto do calçamento da Rua 13 de Maio. Solicitação dos 
moradores; Solicita trabalhos de recapeamento asfáltico da Rua Senador Salgado Filho no bairro 
Conceição. Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de recapeamento asfáltico da Rua Ibaré no 
bairro Floresta. Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de conserto do calçamento da Rua 
Sergipe no Bairro Oriental. Solicitação dos moradores, Vereador Vilson Paese; 3687/1431/07, Solicita 
a realização de operação tapa buracos em toda extensão da rua Carlos Gomes no Bairro Hípica, 
Vereador Josélio Guerra; 3688/1432/07, Solicita para que o Executivo Municipal realize uma visita 
técnica na Rua Gabriel Prompt no Bairro Braganholo para realização de projeto e orçamento 
quantitativo da pavimentação de paralelepípedos da referida rua e trabalho de limpeza da mesma 
conforme pedido dos moradores realizado junto a Prefeitura Municipal com numero de protocolo 
107984 do dia 17/10/07. Segue em anexo os protocolos, Vereador Josélio Guerra; 3689/1433/07, 
Solicita a realização de operação tapa buracos na Avenida Flores da Cunha enfrente a Ótica Visão, 
Vereador Josélio Guerra; 3690/1434/07, Solicita a realização de operação tapa buracos em toda 
extensão da rua Ipiranga no Bairro Hípica, Vereador Josélio Guerra; 3691/1435/07, 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 colocação de decoração 
natalina também em toda extensão da Avenida Marechal Floriano, pois a exemplo da Avenida Pátria 
e Avenida São Bento, é uma via de trânsito constante de automóveis e pedestres, há uma grande 
movimentação de veículos diariamente e ininterruptamente, especialmente em razão de ser um 
desvio da Avenida Flores da Cunha, nos horários de pico e  para caminhoneiros já que não lhes é 
permitido circular pela avenida principal, quando carregados. Nada mais justo que oportunizarmos 
também a decoração natalina nesta via, proporcionando aos que por ali trafegam uma bela imagem 
de nosso município, já que por muitas vezes alguns não chegam a circular pela Avenida Flores da 
Cunha, Vereador Felipe Sálvia; Presidente Vereador Vilson Paese; a seguir solicito ao secretário 
para a leitura dos requerimentos apresentados pelos vereadores; Secretário Vereador Adroaldo De 
Carli; requerimentos dos senhores vereadores: 3692/357/07, O Vereador abaixo subscrito requer, na 
forma regimental, que depois de ouvido o Plenário, seja registrado em Ata e oficiado aos familiares 
votos de profundo pesar, pela perda irreparável do Amigo desportista JORGE RODRIGUES DA 
ROCHA, o “CANECO”, ocorrido no último dia 1º de dezembro. Caneco, como era chamado por todos, 
tinha um vasto relacionamento na comunidade carazinhense, nascido em Santa Cruz do Sul, fez 
parte também das categorias de base do Sport Clube Internacional, em nosso município, atuou pelas 
equipes do Glória e Veteranos, sempre envolvido com o futebol, revelou muitos jovens atletas e 
atualmente estava no comando de sua escolinha de futebol, “a escolinha do Caneco”. O Caneco tinha 
uma amizade muito grande, e todos tinham um imenso respeito e admiração por sua pessoa, que ao 
longo da vida trabalhou incansavelmente em favor do esporte, merecendo por parte do Poder 
Legislativo o reconhecimento em homenagem póstuma à sua memória. A todos os familiares e 
amigos do inesquecível ”Caneco”, nossos sinceros sentimentos pelo infausto ocorrido. “Disse Jesus: 
Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá; e todo aquele que 
vive e crê em mim nunca morrerá.”   Jô 11, 25-26, Vereador Felipe Sálvia; 3693/358/07, Solicita que, 
seja registrado em Ata e oficiado votos de profundo pesar aos familiares do Sr. JORGE RODRIGUES 
DA ROCHA (CANECO) pelo seu falecimento ocorrido no dia 01.12.2007. CANECO como era 
conhecido, nasceu em Santa Cruz, jogou nas categorias de base do Internacional de Porto Alegre, no 
Glória e Também no Veterano em nossa Cidade. A esse Grande desportista nossos agradecimentos 
por sua dedicação ao esporte. Aos familiares do Sr. JORGE RODRIGUES DA ROCHA, os nossos 
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mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, Vereador Vilson Paese; 3694/359/07, 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 da  rua Barão do Cotegipe 
no Bairro Sassi e Rua Visconde de Pelotas no Bairro Central para que seja feita a troca das lâmpadas 
queimadas e colocação de lâmpadas mais potentes nesta região, Vereador Adroaldo De Carli; 
3695/360/07, Solicitam que seja enviado oficio a Direção da Coviplan, propondo a alternativa de Pista 
Dupla, do Posto do Baixinho até o Distrito Industrial e do Trevo Diógenes Martins Pinto até a Policia 
Rodoviária Federal, pois o tráfego é intenso e o risco de acidentes é eminente, Vereador Paulino de 
Moura e Vereador Antonio Azir; 3696/361/07, Solicitam que seja enviado oficio com votos de 
profundo pesar aos familiares do Sr. Jorge Rodrigues da Rocha “Caneco” pelo seu falecimento 
ocorrido no dia 1º de dezembro do corrente, Vereador Paulino de Moura e Vereador Antonio Azir; 
3697/362/07, Solicita que seja enviado oficio com votos de profundo pesar, aos familiares do Sr. 
Jorge Rodrigues da Rocha “O Caneco”, pelo seu falecimento ocorrido no dia 1º de dezembro do 
corrente, Vereador Josélio Guerra; 3698/363/07, O Vereador abaixo assinado solicita que após lido 
em plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado ofício com os mais sinceros votos de 
profundo pesar aos familiares do Sr. Gilson Roberto Siqueira da Rocha, pelo seu falecimento ocorrido 
no dia 02 de dezembro de 2007 em nossa cidade, os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto 
ocorrido, Vereador Adroaldo De Carli; seriam esses os requerimentos apresentados pelos senhores 
vereadores para a presente reunião;  Presidente Vereador Vilson Paese; registramos a presença 
do amigo Paulo Muller, presidente da UACC, também da rádio comunitária, solicita ao secretário para 
a leitura das moções; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; moções: 3699/619/07, Solicita que, 
seja enviado ofício parabenizando a Radio Diário AM-780 e a todos os seus Funcionários, pelo 
Aniversario de cinco anos que foi comemorado com uma grande festa realizada no dia 29 de 
novembro de 2007 na Praça Central de Carazinho. Parabéns a Radio Diário AM-780 e a todos os 
seus Funcionários pelo grande festa realizada na Praça que contou com a presença de inúmeros 
ouvintes da Radio, colaboradores e patrocinadores. A festa foi animada pelas bandas San Marino, 
San Francisco e Céu e Cantos. Manifestamos nossos reconhecimentos a toda equipe da rádio que 
vem ao longo destes anos proporcionar aos ouvintes informações, cultura e entretenimento, motivo 
este que fazem desta rádio um referencial em nossa cidade fazendo sucesso por e certamente ainda 
fará muito mais nesta nova Instalação trazendo muita musica e informação para a população de 
Carazinho e toda Região, Vereador Josélio Guerra; 3700/620/07, Solicita que, seja enviado oficio de 
cumprimentos ao senhor ABDEL KARIM MUSA TAMIMI e a todo o povo palestino neste 29 de 
novembro pela passagem do DIA INTERNACIONAL DE SOLIDARIEDADE AO POVO PALESTINO. 
O povo Palestino tão massacrado pelo exército Israelense precisa da solidariedade internacional para 
que possam realizar eleições diretas em todos os níveis, sem interferência do Estado de Israel, pois 
não haverá paz enquanto houver ocupação militar e continuação de barbáries, opressão, matanças e 
insanidades por parte dos israelenses. Nesta época de modernização e civilização o Povo Palestino 
quer a paz no Oriente Médio, respeitando seus direitos e os direitos dos outros, querem uma paz 
justa. O Povo Palestino faz parte do contexto internacional e seus direitos devem ser respeitados 
como de todos os povos do mundo. Não podemos dar as costas para o conflito israelopalestino, pois 
o silêncio do mundo só produzirá mais vítimas inocentes, Vereador Vilson Paese; 3701/621/07, 
Solicita que, seja enviado oficio de cumprimentos a FUCCAR – FUNDAÇÃO CULTURAL DE 
CARAZINHO, na pessoa de sua Presidente, Senhora ALDA SCHIPPER, pelo aniversário de 10 anos 
desta fundação que tanto orgulho e tantas alegrias nos proporciona, com seus espetáculos. Um 
trabalho de amor e dedicação à cultura e ao povo de Carazinho, Vereador Vilson Paese; 
3702/622/07, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado 
ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho à Equipe Tetra Campeã Estadual 
Categoria Iniciação da SERCESA, cumprimentando-lhes por tão importante e significativa conquista a 
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nível estadual. A disputa do título, ocorreu na cidade de Santa Cruz do Sul, no último final de semana, 
quando a equipe de meninos da Sercesa venceu as equipes do CEPE de Canoas, Horizonte de 
Santa Maria e ACBS de Soledade, conquistando assim, mais uma vez um título para nosso 
município.  Recebam os cumprimentos do Poder Legislativo Municipal de Carazinho, por tão 
admirável conquista, que só vem a elevar o nome de nosso município, e o desejo de que ao longo da 
carreira que está apenas iniciando, possam ter muitas conquistas, revelando ainda mais grandes 
craques do nosso futsal, Vereador Felipe Sálvia; 3703/623/07, seja enviado oficio de cumprimentos a 
Sra. Jussara Alberton Sirena, diretora do grupo Diário da manha em Carazinho pelos 05 anos da adio 
diário da manhã em nosso município, Vereador Luiz Leite; 3704/624/07, Solicita que seja enviado 
oficio parabenizando a Sra. Guiomar Loss e demais membros do Conselho Municipal do Idoso, pela 
posse transcorrida no dia 28 de novembro do corrente, Vereador Luiz Leite; 3705/625/07, O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício parabenizando o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
Comdicacar, na pessoa do Senhor Presidente  Irineu Graebin, pela  organização do processo de 
seleção dos novos conselheiros tutelares eleitos de carazinho no dia 26 de novembro de 2007. 
Nossos parabéns aos novos conselheiros tutelares eleitos para o triênio 2008 / 2010 na pessoa das 
Sras. Elisete Adiers, Cleusa Pithan da Silveira, Sandra Regina Loss Carneiro, Suzana Castanho 
Rodrigues e o Sr. Anderson Cassol Dozza e Suplentes na pessoa das Sras. Vivaldina Brunetto de 
Oliveira, Betina Mendes de Ávila, Cláudia da Silva Costa, Fernanda Soares Dias Rodrigues e Elaine 
Barbosa, Vereador Adroaldo De Carli; 3706/626/07, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício   parabenizando, a  
Rádio Diário AM 780 KHZ Carazinho, na pessoa da  Sra. Jussara Alberton Sirena, - diretora do grupo 
Diário da Manhã de Carazinho pela comemoração dos 05 anos de sucesso no ar e de atividades no 
município de Carazinho. Manifestamos nossos reconhecimentos a toda equipe da rádio, que vem ao 
longo destes anos proporcionar aos expectadores e ouvintes, informações, cultura e entretenimento, 
motivo este que fazem desta rádio um referencial em nossa cidade e região, Vereador Adroaldo De 
Carli; 3707/627/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Liga Feminina de Combate ao Câncer 
de Carazinho,  na pessoa da Senhora Presidente  Susanita Velloso Gibbon, pela comemoração aos 
25 anos de fundação da liga realizada no dia 23 de novembro de 2007 na Ópera Bier. A direção e 
demais colaboradores, nossos parabéns pelo trabalho e ações de assistência às pessoas portadoras 
de câncer, Vereador Adroaldo De Carli; 3708/628/07, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a 
Diretoria do SEST – Serviço Social do Transporte e o SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Transporte na pessoa da Senhora Gerente Elizângela Kaminski Bandeira, pela campanha da 
Valorização da Mulher 2007 realizada no dia 23 de novembro de 2007. Evento dedicado 
exclusivamente para mulheres, contou com espaço da saúde e beleza da mulher que ofereceu 
diversas atividades gratuitas para as participantes. A direção e demais colaboradores, nossos 
parabéns pelo desenvolvimento de projetos junto a nossa comunidade, Vereador Adroaldo De Carli; 
3709/629/07, Solicita que seja enviado oficio parabenizando a Direção e funcionários da Rádio Diário 
da Manhã, pela passagem do seu 5º Aniversário, comemorado no dia 29 de novembro na Praça 
Albino Hilebrandt, que contou com um expressivo número de pessoas, Vereador Paulino de Moura e 
Vereador Antonio Azir; 3710/630/07, Solicita que seja enviado oficio ao Secretário Estadual do 
Turismo Luís Augusto Lara, pela passagem em nosso município, participando e apoiando a abertura 
do Natal Alegria de Carazinho, Vereador Paulino de Moura e Vereador Antonio Azir; 3711/631/07, 
Solicitam que seja enviado oficio parabenizando a Primeira Dama do município de Carazinho 
Senhora Taíse Albuquerque e equipe pelo sucesso da abertura do Natal Alegria em nosso município, 
Vereador Paulino de Moura e  Vereador Antonio Azir; 3712/632/07, Solicita que seja enviado oficio de 
congratulações a ADRIANA ALVES XAVIER, nova Enfermeira Chefe do PSF do Bairro Sassi, 
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parabenizando a pela conquista e desejando muito sucesso em suas atividades, Vereador Jaime 
Fragoso; 3713/633/07, seja enviado oficio a Escola estadual de º grau Marques de caravelas na 
pessoa de seu diretor, Senhor Clóvis nascimento, cumprimentando o presidente do GEMAC Giovani 
Batista a todos os integrantes deste grêmio estudantil por suas realizações neste ao que se finda, 
Vereador Vilson Paese;  são essas senhor presidente as moções apresentadas pelos senhores 
vereadores para a presente reunião; Presidente Vereador Vilson Paese; pergunto a bancada do 
PDT na pessoa do Vereador Luiz Leite, se faremos intervalo regimental, ninguém pediu questão de 
ordem, então pergunto as bancadas; Vereador Luiz Leite; depende do acordo de lideranças, os 
partidos aí; Presidente Vereador Vilson Paese; pergunto a bancada do PMDB, Vereador Déio; 
Vereador Josélio Guerra; senhor presidente, supressão; Presidente Vereador Vilson Paese; 
bancada do PTB; Vereador Paulino de Moura; concordamos senhor presidente; Presidente 
Vereador Vilson Paese; suprimimos o intervalo regimental, bancada do PSDB; Vereador Jaime 
Fragoso; pelo acordo presidente, não só o intervalo como também o grande expediente, pelo acordo; 
Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Jaime Fragoso, eu até entendo as bancadas pediram, 
todas as bancadas, foi esse acordo de bancada? Suprimindo o grande expediente? O intervalo e o 
grande expediente? Só dizer a vossa excelência de que nós temos o Vereador Zeca que assumiu 
hoje, certamente ele tem alguma coisa para comentar, então eu peço a compreensão dos 
vereadores, para que na discussão de requerimentos e moções, o vereador também possa usar esse 
tempo e antes de nós iremos direto para a votação dos requerimentos, eu quero pedir aos lideres de 
bancada que recepcionem o professor Clóvis, que o professor tem cinco minutos para expor mas se 
precisar de um minuto ou dois a mais nós seremos tolerantes com a vossa senhoria, cinco minutos 
para o diretor, e dois minutos para o presidente até 3 minutos para o presidente do grêmio estudantil, 
o Giovani com a palavra então o diretor do Marques de caravelas o professor Clóvis; Professor 
Clóvis Nascimento; senhor presidente, vereadores e público aqui presente, nosso cordial boa noite, 
é uma satisfação podermos entramos aqui dirigindo algumas palavras também em função de escola, 
sempre escola, e não poderíamos deixar de dizer também que dia 29 quinta-feira passada, fomos 
muito bem recebidos aqui, por um grupo heterogêneo de alunos pertencentes também ao grêmio 
estudantil, eu quero salientar também que fomos recebidos pelo nobre Vereador Luiz Leite, e também 
pelo João Mafalda, que aqui estavam em expediente, mas representaram todos os demais, quero 
dizer também que lição de vida, e aprender sobre legislativo também é escola, nós que estamos, 
tanto eu, como esses meninos e meninas que estão aqui, o Giovani que hoje é o atual presidente do 
Grêmio estudantil do Marques de Caravelas, sem dúvida nenhuma tem conduzido muito bem, com 
uma extrema liderança, porque a gente motiva, a escola tem na sua proposta pedagógica também a 
formação de lideranças, ou seja a oportunizarão para os diversos campos, o político de amanhã nós 
que infelizmente, que bom que isso não acontece em Carazinho, infelizmente estamos rodeados a 
nível nacional de maus exemplos, como vocês mesmo são testemunhas, e graças a Deus em 
Carazinho isso não acontece, então o que a gente faz, para que amanha essas meninas e esses 
meninos, os Giovanis e os Julianos, venham a se decidir pela caminhada política, sejam realmente os 
exemplos, como educadores, temos a obrigação da oportunização, e é isso aí que a gente tem feito, 
na nossa proposta pedagógica da escola, que fomos bem recebidos aqui, tivemos uma profunda 
explanação através do João Mafalda, do Luis Leite, sobre o que é a dinâmica do legislativo, eles 
incansavelmente, mostraram todos os setores que muitos daqueles pequeninos não conheciam, só 
vêem falar, então quem conduz quem orienta somos nós, também fomos recebidos muito bem pelo 
Presidente Vereador Vilson Paese, não poupou atenção na sua sala e também orientação, essas 
pessoas, esses futuro políticos, esses futuros cidadãos de Carazinho jamais vão esquecer isso, claro 
que alguns que estavam aqui, porque os que não estavam, a gente sabe que a caminhada dos 
vereadores é intensiva para atender as suas comunidades, mas Vereador Luiz Leite, Vereador João 
Mafalda, Vereador Vilson Paese, representaram muito bem todos vocês, posso repetir de novo, que 
graças a Deus, Carazinho só produz bons exemplos na política, temos os desgastes, temos às vezes 
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os deslizes, no afã de tentar conseguir o melhor para Carazinho o melhor para o município, isso é 
normal, mas quero dizer que a minha visão pessoal é que Carazinho dá exemplo para o Brasil, mas 
eu quero senhor presidente, senhores vereadores, pedir uma oportunidade, afinal de contas, o que eu 
estou fazendo aqui, estou tendo a oportunidade, mas a oportunidade significativamente é para aquele 
futuro líder que está aí, chama-se Giovani Batista, hoje eu não tenho receio nenhum de dizer, que em 
matéria de grêmios estudantis, o melhor grêmio que tem em Carazinho, chama-se grêmio estudantil 
Marques de caravelas,pelas suas ações, e nada melhor que o seu presidente Giovani Batista que 
venha aqui e explane as suas metas o que já foi feito e o que ainda pretendemos alcançar nesse ano 
de 2007, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, muito obrigado pela 
oportunidade; Presidente Vereador Vilson Paese; passamos de imediato a palavra ao presidente do 
grêmio estudantil da escola Marquês de caravelas, Giovani, com a palavra; Presidente do Grêmio 
estudantil da escola Marques de Caravelas, Giovani: primeiramente boa noite a vossas 
excelências, presidente da casa e também aos demais vereadores, gostaria mais uma vez de 
agradecer pela recepção que a gente teve essa semana na quinta-feira, pela parte do presidente e 
também dos demais vereadores, e também pela noite de hoje em ceder um espaço para nós 
comunidade para nós também como estudantes, quero expor aos senhores vereadores e à 
comunidade aqui presente, que a gente realizou vários projetos, durante o ano, podemos citar alguns 
principais que foi a realização de uma campanha da solidariedade onde à gente arrecadou donativos 
que doamos par as entidades  carentes, também podemos destacar que na ultima semana de 
novembro a gente realizou um ciclo de palestras envolvendo diversos temas, além das atividades 
internas na escola, interseries, atividades de dia dos professores, dia dos pais, tipo de atividade que 
agente vem  realizando, e dizer que para nós estar participando como um grêmio para que a gente 
através dessa liderança que a gente desenvolve daqui um tempo a política atual que a gente vem 
presenciando não é muito boa, então a gente vem desenvolvendo uma coisa séria e competente para 
que daqui um tempo não se ouça mais falar da política desonesta que nem a gente vê no momento 
atual, acho que é essa a colocação, é um trabalho que a escola vem fazendo com a gente, 
desenvolvendo uma capacidade melhor de formar melhores cidadãos e melhores representantes da 
comunidade, a gente tem várias metas para o ano que vem inclusive a gente está programando um 
cronograma para desenvolver no ano que vem e gostaria de contar com a presença dos senhores 
vereadores, porque os senhores vereadores são os Representantes da comunidade, representam 
nós, então para que se fizessem mais presentes na nossa escola também, porque infelizmente a 
gente tem que dizer que poucos vereadores se fizeram presentes lá na escola, que no ano que vem a 
gente tivesse um apoio maior também do Poder Legislativo e também que nos ajudassem para que 
pudéssemos desenvolver trabalhos melhores e projetos melhores não só para a escola mas também 
para a comunidade que foi como essa campanha da solidariedade que se realizou dentro da escola, 
fica a disposição de algum vereador alguma pergunta sobre algum projeto, alguma meta que a gente 
tenha, a gente está aí a disposição dizendo que a gente está se preparando para que daqui a um 
tempo a gente possa estar aqui talvez representando a comunidade, fazendo uma política séria e 
competente; Presidente Vereador Vilson Paese; dizer a você Giovani, ao professor Clóvis, a esses 
meninos que integram o Grêmio estudantil, essas meninas, que realmente vocês são o futuro, falava 
aquele dia e certamente os demais vereadores também levaram esse mesmo dialogo com vocês, e 
queremos em nome do Poder Legislativo também parabenizar vocês; Presidente do Grêmio 
estudantil da escola Marques de Caravelas, Giovani; a gente agradece; Presidente Vereador 
Vilson Paese; essa moção que foi feita hoje realmente será votada daqui a pouco tenho certeza será 
votada por todos os vereadores, e será assinada por todos os vereadores, eu acho que é assim que é 
assim que o jovem, que a comunidade faz seu trabalho, presta o serviço, e acompanha o trabalho 
dos vereadores, se a conjuntura nacional não é boa, nós estamos aqui todos falando a mesma 
linguagem, nós não concordamos, porque se há corrupção e a certeza da impunidade nesse pais, e 
nós aqui não tem vereador que não bate muito em cima disso, feliz desse colegiado, dessa casa que 
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realmente quero fazer minhas as tuas palavras e do Clóvis, que aqui não tem vereador envolvido, 
nem no passado, nem anteontem, nem ontem e nem hoje, e esperamos que seja para toda vida, que 
não haja, porque um dia os políticos tem que criarem vergonha, os que estão lá em cima, Deus 
oportunizou, o povo acreditou eles tem que trabalhar, para o povo, muito obrigado a vocês, continuem 
com esse trabalho que a comunidade de Carazinho merece e precisa de vocês, obrigado professor, 
obrigado Giovani, obrigado a todos; Presidente do Grêmio estudantil da escola Marques de 
Caravelas, Giovani; obrigado, a gente agradece mais uma vez a oportunidade que os senhores 
vereadores nos ofereceram, e também convidar, a gente já passou o convite para o senhor, que no 
dia 07 a gente estará realizando uma promoção da escola aqui em frente na Gitana, na festa de 
escolha da Rainha da escola e fica aberto o convite a todos os demais vereadores que se façam 
presentes a partir das 21:30 horas; Presidente Vereador Vilson Paese; muito obrigado e queremos 
convidar  vocês que permaneçam na reunião na noite de hoje, mas fiquem muito à vontade, se vocês 
tem outro compromisso fiquem bem à vontade, mas nós gostaríamos que vocês permanecessem na 
casa, obrigado; Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente uma questão de ordem; Presidente 
Vereador Vilson Paese; questão de ordem Vereador Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De 
Carli; eu solicitaria ao senhor presidente e ao plenário para que apreciássemos em bloco os 
requerimentos, as moções, como também os projetos; Presidente Vereador Vilson Paese; bancada 
do PDT, OK; bancada do PMDB, certamente foi o pedido do Vereador Adroaldo De Carli; bancada do 
PSDB, OK; bancada do PTB, OK; serão votados requerimentos, moções e projetos em bloco; e 
solicito ao Secretário Vereador Adroaldo De Carli; Vereador Antonio Azir; questão de ordem 
Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; eu gostaria do projeto P-2186/214/07, seja votado 
em separado; Presidente Vereador Vilson Paese; esse projeto se não me engano é de vossa 
excelência; Vereador Antonio Azir;  exatamente; Presidente Vereador Vilson Paese; colocaremos 
então em destaque esse projeto será votado em separado a pedido do autor do mesmo, solicito ao 
Secretário Vereador Adroaldo De Carli que proceda a leitura dos requerimentos somente autor e 
numero; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; requerimentos para apreciação em bloco, 
requerimento Vereador Adroaldo De Carli, PMDB, nº 03; Vereador Paulino de Moura, Vereador 
Antonio Azir PTB, nº 04; seriam esses dois requerimentos senhor presidente; 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 requerimentos com as 
urgências já aprovadas, para discutir Vereador Paulino de Moura na tribuna; Vereador Paulino de 
Moura; senhor presidente, senhores vereadores, imprensa escrita e falada, ao companheiro e amigo 
Waldemar, irmão em Cristo, ao nosso suplente de vereador Marcos Soares e em especial á uma 
pessoa que eu tenho um apreço, uma admiração muito grande, tivemos um relacionamento muito 
amigável mesmo sendo de partido diferente, de idéias diferentes, mas sempre convergindo para o 
desenvolvimento do nosso Carazinho, Wanderlei Lopes, com toda humildade, com toda sinceridade 
eu quero aqui te prestigiar por tudo que fez nesta casa, por esta casa, e pela comunidade de 
Carazinho, que você se sinta no nosso coração, senhor presidente eu gostaria de me manifestar em 
duas situações, referente a BR 386, onde hoje nós temos uma dificuldade muito grande de transito 
naquele local que é do posto do baixinho até o distrito industrial, onde em horário de pico o transito é 
complicado, você faz uma fila indiana para poder chegar do distrito até o posto do baixinho, eu estou 
a horas solicitando a Coviplan que através do DAER que é concessionária dessa rodovia, hoje quem 
explora é a Coviplan, então ela teria na minha visão obrigação de fazer isso, que seja feita a pista 
dupla, tanto no sentido Carazinho a Porto Alegra, como Porto Alegre a Carazinho, porque isso, para 
facilitar o fluxo de pessoas que hora passam ali que os carros, caminhões, ônibus, então esse pedido, 
esse vereador está fazendo juntamente com o Vereador Antonio Azir, para que seja viabilizado uma 
construção de uma pista dupla nesse sentido, também senhor presidente, senhores vereadores, 
referente a 285, quem dos senhores não sabe quantas vidas foram ceifadas, na saída da conceição e 
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da santa Terezinha, também esse vereador esta fazendo essa solicitação que haja a possibilidade de 
se fazer ali também duas pistas, onde você dá facilidade para o transito fluir, dá facilidade para as 
pessoas poderem caminhar, para poder ir para as suas residências, então esse vereador, juntamente 
com o Vereador Antonio Azir está fazendo essa solicitação para que venha ser feito ali um 
alargamento da pista, fazendo pista dupla, na 285 até o trevo Diógenes Martins Pinto, mas eu 
entendo que eu aí estudando-se entendendo-se até a ULBRA, e eu quero aqui deixar um 
agradecimento a Coviplan, pelo trabalho que ela fez no trevo do baixinho, esse trevo do baixinho para 
nossa felicidade, comunidade, pessoas  e imprensa não houve mais um acidente com vitima e vocês 
se recordam que o ultimo acidente foi ceifado em torno de quatro a cinco vidas, então hoje nós temos 
essa possibilidade  de pedir a coviplan que viabilize melhor o trafego no trânsito ali, porque para nós 
comunidade, nós que vivemos em Carazinho, seria de suma importância, também senhor presidente, 
já concluirei, quero me reportar ao meu pai, meu irmão, os senhores não sabem mas o Caneco 
ajudou a me criar, enquanto pequeno, me limpava, me botava fralda, então quando eu tive a noticia 
na tarde de ontem chegando de Porto Alegre, fiquei muito entristecido, porque o Caneco, senhor 
presidente, senhores vereadores, tem tirado muitos jovens das drogas, muitos jovens da 
marginalidade, porque quem passa, quem sofre, quem tem na carne um sofrimento sabe o que é 
isso, o que é um filho passar dificuldade, necessidade e a gente querendo socorrer e a gente não 
consegue porque esse mundo aí fora ele está muito perverso, ele subtrai os nossos filhos e nós não 
conseguimos buscar e o Caneco fez um trabalho excepcional com as crianças, com os jovens, com 
os adultos, então quero deixar assim de público o meu sentimento pelo meu segundo pai, pelo meu 
irmão, Caneco que muito me deu alegria, dizer para encerrar, que a vida é isso, a vida vai e a vida 
vem, hoje eu estou feliz, porque a minha filha passa no vestibular, levei ela sábado em Porto Alegre 
no IPA, ela passou para fisioterapia, então aí está a essência da vida, vão uns e ficam outros 
buscando seus espaços, que Deus abençoe a cada um de nós, ilumine a cada um de nós, que nós 
possamos divergir, mas convergindo, seria isso senhor presidente, senhores vereadores, muito 
obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que 
se manifestem, aprovados os requerimentos por unanimidade; solicito ao secretário que proceda a 
leitura do autor e numero das moções; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; moções:  moção de 
nº 01, Vereador Josélio Guerra, PMDB; também do mesmo teor Vereador Luiz Leite, PDT; Vereador 
Adroaldo De Carli, PMDB e Vereador Paulino de Moura juntamente com o Vereador Antonio Azir, 
PTB; moção de nº 02, Vereador Vilson Paese, PDT; nº 03 Vereador Vilson Paese, PDT; nº 04 
Vereador Felipe Sálvia, PDT; nº 06 Vereador Luiz Leite, PDT; nº 07, Vereador Adroaldo De Carli 
PMDB; nº 09,  Vereador Adroaldo De Carli, PMDB; nº 10 Vereador Adroaldo De Carli, PMDB; nº 12, 
Vereador Paulino de Moura e Vereador Antonio Azir PTB; nº 13, Vereador Paulino de Moura e 
Vereador Antonio Azir PTB; nº 14 Vereador Jaime Fragoso, PSDB; nº 15 Vereador Vilson Paese, 
PDT; Presidente Vereador Vilson Paese; são quinze moções senhores vereadores que nós iremos 
colocar em votação na noite de hoje, não antes de nós registrarmos a presença do Aldemar Albrech, 
seja bem vindo a casa nosso vizinho e amigo, está em discussão a urgência das moções, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem, aprovada a urgência por unanimidade das quinze moções; 
está agora em discussão as moções, com as urgências já aprovadas, para discutir Vereador Adroaldo 
De Carli, bancada do PMDB; Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, senhores vereadores, 
imprensa aqui presente, o Clóvis Nascimento, diretor da escola Marques de caravelas a nossa 
saudação, ao Giovani e em seu nome cumprimentar os alunos e alunas aqui presentes, dizer que é 
uma grata satisfação Tê-los aqui nessa casa, Paulo Muller da UACC, nobre satisfação, José 
Waldemar hoje assinando como vereador suplente, nossa satisfação, colegas do PMDB, Vanderlei 
Lopes, Renato Suss, do Consepro, Senhor Irineu da Condicacar também uma grata satisfação, 
Marcos Soares também suplente do PTB, Senhor presidente, nós em primeiro lugar quero vir aqui 
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também reconhecer e dizer que tenho uma grata surpresa e apoio totalmente esse requerimento dos 
colegas Vereador Paulino de Moura e Vereador Antonio Azir, da duplicação das BRs, realmente 
muito interessante, Carazinho já merece ter essa duplicação, porque são trechos que realmente não 
há espaço para que se faça ultrapassagem, é pouco espaço ou até nenhum, realmente é um trecho 
muito perigoso, e muitos condutores na pressa poderão ate ocasionar acidentes irreparáveis, então 
parabenizo a bancada do PTB, muito interessante, apoio totalmente acho que assim que temos que 
pensar, para frente, só um pequeno detalhe, na questão do trevo do baixinho, seria o trevo 
Governador Leonel Brizola, que foi assim denominado por essa casa de autoria do Vereador 
Ronaldo, demais também, uma grata surpresa professor Clóvis Nascimento, trazer seus alunos aqui, 
e ver a maneira que o colégio está instruindo seus alunos como transformadores, como cidadãos que 
pensem pelo bem da comunidade, que pensem na questão política isso é muito importante, que nas 
escolas já se faça esse trabalho de conscientização política do nosso jovem é ali que esta a grande 
esperança de um Brasil melhor, começa pelas escolas, onde a juventude não fique a mercê dos 
maus políticos, dos maus conselhos, então que realmente a escola faça esse trabalho, faça palestras, 
que venha até a Câmara de Vereadores, se precisar a Câmara de vereadores ir até lá, se precisar os 
vereadores fazer alguma palestra, mas enfim nós temos que fazer esse trabalho, parabéns, parabéns 
ao Giovani também que demonstra bastante maturidade política, porque queira ou não, senhor 
presidente, o grêmio estudantil é também uma função política, é política estudantil, já começa por aí, 
até porque as grandes lideranças nacionais, estaduais, municipais, principalmente nacionais, elas 
foram lideranças estudantis antes de serem lideranças políticas, então esperamos que essa liderança 
positiva que é do que estamos precisando, para nossa comunidade, nosso estado e com certeza para 
o nosso Brasil também, também senhor presidente quero falar de nossas moções, ao presidente do 
Condicacar que está aqui presente, Senhor Irineu Graebin, pela organização do processo de seleção 
dos conselheiros, que realmente deixou alguma duvida na comunidade, a maneira como foi feita essa 
escolha, que muitas pessoas não entenderam a finalidade dessa escolha, mas nós até que 
aprovamos essa lei, entendemos perfeitamente e acredito que agora a comunidade após o processo 
todo realizado, entendeu a importância de nós realmente selecionarmos, através dessas etapas que 
foram realizadas, porque inicialmente qualquer cidadão poderia se inscrever, e assim foi também 
agora, mas esse processo seletivo através dessas etapas, acho interessante, para que as pessoas 
realmente preparadas, e tenham vocação para isso, que realmente vão assumir, então Parabéns, 
presidente Irineu Graebin, pelo seu trabalho junto a condicacar, que foi até um exemplo a nível 
estadual, comentado muito em jornais a nível estadual essa maneira que foi realizado esse processo, 
também a diretoria do Sest que fizeram um belíssimo trabalho, a senhora Gerente Elisangela C. 
Bandeira, na campanha da valorização da mulher, dia 23 de novembro, que foi bonito de ver, Sest 
realizou ali, montou ali no centro umas barracas, fez um trabalho magnífico com as mulheres, 
valorizando o espaço da saúde, da beleza, enfim coisas assim que a gente tem que reconhecer aqui 
nesta casa, também a liga feminina de combate ao câncer, que já faz 25 anos que está em 
Carazinho, é uma liga bastante forte, o trabalho dessas mulheres, trabalho intenso, visando sempre 
amenizar  o sofrimento das pessoas, principalmente das mulheres que sofrem de câncer que 
procuram essa instituição, e acredito que nós devemos sempre dar apoio à esses movimentos e 
principalmente essas entidades que são entidades que agregam pessoas voluntárias nesse trabalho, 
e isso é muito bonito, enquanto tivermos esse voluntariado em Carazinho, como é o caso da liga 
feminina de combate ao câncer, a gente fica muito gratificado de participar de uma comunidade como 
essa, e nós temos que valorizar sim esse trabalho, para deixar essas pessoas sempre motivadas a 
darem andamento e prosseguimento e aumentar cada vez mais esse trabalho voluntariado isso é 
muito importante que as grandes comunidades podem ter certeza, muitas idéias, muitas ações 
partiram dessas entidades que abrigam voluntários, que eles trabalham com amor e com dedicação e 
com vocação pela causa que escolheram, seria isso senhor presidente, senhores vereadores, e 
espero dos colegas a aprovação das nossas moções, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson 
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Paese;  continua em discussão, para discutir Vereador Jaime Fragoso, bancada do PSDB; Vereador 
Jaime Fragoso; senhor presidente, colegas vereadores, especial o Zeca que hoje esta assumindo os 
trabalhos nessa sessão ordinária, todas as pessoas amigas que estão hoje aí, em especial o 
Marques de Caravelas, uma satisfação muito grande ver vocês expondo, trazendo a juventude, para 
mostrar os trabalhos que fazem na casa legislativa, na casa do povo, falando em um requerimento, 
um pedido, da duplicação da BR 386, esse ano que passou, não esse ano, o ano que passou, eu já 
entrei com um requerimento, fiz reunião com a Coviplan, eles estavam pleiteando aumentar mais dez 
anos no contrato deles, quinze anos, e junto disso reivindicações para que seja duplicada, não só ali, 
como a primeira lombada que tem ali depois, indo a Passo Fundo, primeira lombada que tem eles iam 
duplicar também, porque ali é um perigo tremendo, ele disse que não esta contemplado, Alemão, só 
para ter uma idéia, no contrato original que tem não esta contemplado essas melhorias, então eles 
não tem nem como fazer, uma das solicitações deles e pleiteando é claro o aumento de anos, seria 
essa da duplicação, que a gente foi atrás, eu participo do sindicato das empresas transportadoras de 
Carazinho e região, onde a gente discute muito isso, realmente é um perigo, se não fizer isso, ainda 
mais que no ano de 2009 nós vamos ter aí a Aurora, e nós temos que tentar melhorar o transito não 
só dentro da cidade, como nas BRs nossas, também eu quero falar sobre a retirada do meu projeto, 
projeto esse que deu uma polemica tremenda, que eu coloquei um projeto de lei dando condições 
das livrarias e papelarias abrirem nos sábados a tarde no mês de fevereiro, e hoje eu decidi retirar, 
uma porque houve um acordo de dois sábados entre os sindicatos dos comerciários e o sindicato 
varejistas, dando o dia 16 e 23 de fevereiro, e o prefeito achou por bem baixar um decreto, então já é 
lei, em 2008 esses dois dias, esses dois sábados, esta contemplado então, resolvi retirar para acabar 
com a polemica, porque foi uma polemica muito grande, hoje eu entrei, tomara que não seja uma 
polemica muito grande, com um projeto de lei, que o que esta acontecendo na cidade, até já teve um 
requerimento de autoria do colega Vereador Felipe Sálvia, a respeito das agencias de emprego, a 
gente sabe que é colocado nas agencias de emprego tal emprego, e a pessoa tem que se cadastrar, 
paga trinta, trinta e cinco reais, muitas vezes a pessoa desempregada arruma emprestado esse 
dinheiro, se cadastra, vai passa seis meses que é o tempo que vale e não arruma o emprego, e essa 
lei diz o seguinte, que só poderá cobrar, depois de efetivado o trabalho, ou seja, a pessoa estar 
empregada e pode cobrara até 20% do primeiro salário, então creio eu vai pro IGAM, não  sei se vai 
vir constitucional ou não, mas sei que esse projeto é de anseio da comunidade, todos reclamam, vem 
várias pessoas não só reclamar para o colega Vereador Felipe Sálvia, mas para mim já houve esse 
tipo de reclamação, eu acho que o povo tem que ser assistido e nós temos que ajudar da melhor 
maneira possível, e sobre o Caneco, eu fiquei muito sentido, que eu recebi uma ligação até do colega 
que me contou o Vereador Adroaldo De Carli, eu fiquei sentido mesmo, porque faz uns dois meses 
atrás, ele estava bastante doente, e eu fiz uma visita para ele, e ele me contava e falava, Jaime, toda 
minha vida foi no esporte, tive um barzinho na avenida e ele me dizia assim, eu não tenho estudo, 
mas eu lia muito livro, para poder chegar nas pessoas com educação, isso eu me lembro que ele me 
disse muito bem, me contou como chegou em Carazinho, como ele foi contratado pelo veterano, vale 
para a juventude, todas as pessoas que tem uma passagem por Carazinho, que ainda estão em 
nosso meio, vale visitar, saber a história, aquelas pessoas que viram nascer à história de Carazinho, 
que pode servir a você no colégio, até pro seu futuro, seria isso Senhor presidente muito obrigado; 
Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir Vereador Paulino de 
Moura; Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, senhores vereadores, dizer ao colega 
Vereador Jaime Fragoso, que para nós, para os dez veneradores nada é impossível, nada, porque, 
porque nós temos que lutar, temos que buscar, e vou só dizer a ti, o trevo do baixinho estava na 
Ulbra, e a comunidade se envolveu de uma maneira, tão forte, tão boa através do presidente desse 
poder legislativo, Vereador Antonio Azir, e lá está o trevo do baixinho, então não em porque eu ser o 
pai da criança, eu acho que os dez vereadores temos que ir lá na Coviplan, expor para eles que a 
necessidade existe, e que tem que acontecer, então essa só é a situação que eu quero colocar a 
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vossa senhoria, também senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria e aí eu gostaria que a 
imprensa pudesse noticiar, a vida, e aí Wanderlei, por isso que eu gosto de ti, a vida te ensina, 
porque você entra bem cru aqui e você consegue amigos que conseguem te botar no caminho da 
verdade ou mais próximo da verdade, e você foi uma dessas pessoas que fez isso comigo, na troca 
de conversa, na troca de olhar, então assim o que eu quero dizer, eu estou aqui de público, 
parabenizando a primeira dama Taíse Albuquerque pela organização do natal alegria no nosso 
município, teve junto com a sua equipe de trabalho um trabalho incansável para poder levar para 
nossa comunidade um pouquinho de alegria, um pouquinho de felicidade, e eu quero dizer isso, eu 
aprendi a perdoar, o perdão é a melhor arma que eu posso ter para as pessoas que possam querer 
me prejudicar, não intencionalmente mas uma situação de momento, e eu tive essa grandeza, eu tive 
essa felicidade, Deus me deu esse poder espiritual de saber perdoar, então eu quero dizer a primeira 
dama Taíse, que ela teve um trabalho exemplar na organização do natal alegria, também senhor 
presidente, e eu fico bastante emocionado, porque o que estou hora dizendo é a mais pura verdade, 
nós podemos divergir, mas nós temos que convergir para o bom andamento deste parlamento, deste 
Poder Legislativo e aí está os jovens ouvindo escutando atentamente, nós precisamos sim ter a 
nossa linha de pensamento, a nossa linha de fazer as coisas, mas nós temos que convergir em prol 
do Poder Legislativo, em prol do desenvolvimento da nossa cidade, também senhor presidente, ao 
secretário de turismo, Luis Augusto Lara, secretário de turismo mora em Bagé, é um convite meu, eu 
digo Lara tu precisa conhecer o Natal de Carazinho, precisa ir até lá para ver o quanto é bonito, o 
quanto é bem feito o quanto é bem organizado, o secretario veio de Bagé com a sua esposa, e nos 
abrilhantou com a sua presença, isso demonstra que ele tem um carinho por Carazinho, porque 
senão ele não viria, não esta em época de eleição, não se tem beneficio nenhum, mas é uma pessoa 
que pensa na sua comunidade, e pensa no povo do Rio Grande, quero deixar aqui ao nosso amigo 
Luis Augusto Lara, secretário de turismo o meu agradecimento por ele vir, concluirei senhor 
presidente, dizendo a ti Leandro, que tu leve até a direção da rádio Diário da Manhã, o quanto essa 
emissora, tanto rádio como jornal, seu corpo de funcionários foram importantes à esse vereador, a 
esse cidadão, a esse Papai Noel, por tudo que levaram a comunidade à me conhecer, saber quem eu 
era, saber dos meus defeitos das minhas virtudes, porque a imprensa, jornal Diário da Manhã, e a 
rádio Diário da Manhã, quero estender a todas as emissoras, eu estou no foco por causa dos cinco 
anos da rádio Diário da Manhã que eu tive uma felicidade muito grande em ser parceiro dessa 
emissora, e eu não só recebi elogio, eu recebi muitas criticas, mas eu estive solidário ao corpo de 
funcionários, à direção da rádio, então você leve isso desse vereador para a tua chefia, seria isso 
senhor presidente, senhores vereadores muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese;  
continua em discussão, para discutir Vereador Felipe Sálvia, bancada do PDT; Vereador Felipe 
Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que assistem a reunião na noite de hoje, 
em especial, professor Clóvis, os alunos do Marques, dizer que, Clóvis, eu não pude assistir o teu 
pronunciamento, que estava com o pessoal de um bairro, atendendo , eu não pude ouvir, mas 
amanhã eu falo contigo e a gente vai saber o que tu falou aqui, vejo pela ata também, Paulinho 
Muller, presidente dos bairros de nossa cidade, da UACC, pessoal que assistem a reunião em 
especial, cumprimentando o Sr. Renato, o Irineu, o Wanderlei ex-vereador dessa casa, cumprimentos 
todos os homens que estão assistindo a reunião, dizer que eu gostaria de falar sobre duas 
indicações, se me permite, eu vou falar sobre uma moção que é sobre o Caneco, eu a meia noite de 
sábado, findada o dia de sábado eu soube que o Caneco tinha falecido, fiquei até as três da 
madrugada lá Alemão, senti, como todos  que aqui estiveram falando, senti muito a morte do Caneco 
que eu me criei também junto com o Caneco e o Alemão sabe disso quando o Caneco chegou em 
Carazinho ele colocou, os mais antigos sabem disso, o antigo bar Liberal, do lado ali do Renato, né 
Renato? O Caneco botou uma lanchonete, tinha uma lanchonete e vendia jornal ali, e eu como guri 
comecei ali a trabalhar, tinha uma grande admiração pelo Caneco, Caneco veio de Santa Cruz, para 
quem não sabe, jogou no Glória, no Veterano, e o trabalho comunitário que o Caneco fazia nessa 
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cidade era muito grande, tirava o jovem da rua e colocava a praticar o esporte, na ultima LDO eu 
coloquei uma emenda para a escolinha do Caneco, e hoje lendo o orçamento eu vi que veio no 
orçamento uma verba para a escolinha, fiquei muito contente, alguém deve continuar a obra do 
caneco, não pode parar, eu espero que alguém continue, dizer para vices também vereadores e 
pessoas que assistem, eu entrei com uma indicação pedindo, que eu tenho que reconhecer que o 
natal de Carazinho ninguém bate, na região, é muito bonito, os arranjos são muito bonitos, a 
iluminação é muito bonita, eu sei que se coloca a iluminação e arranjos de natal na Partia, na São 
Bento, todo na o se coloca e eu entrei com um pedido, para que o prefeito coloque na Marechal 
Floriano, a Marechal Floriano para quem não sabe é Avenida é uma lei minha de oito anos atrás, hoje 
é uma avenida a Marechal Floriano, hoje está muito bonita a Marechal Floriano, nós passamos por lá, 
ali mora minha mãe e o Paese mora ali perto, hoje a tarde eu estava vendo que o pessoal vem 
limpando, vai ficar muito bonita se iluminarem e botarem arranjos de natal, tem muito comércio na 
Marechal Floriano, então eu estou pedindo, o Mafalda também sabe disso, estou pedindo para que 
também coloquem arranjos de natal na rua Marechal Floriano, e também quero cobrar, senhor 
presidente, uma indicação, cobrar aqui na rua Bernardo Paz, e o Vereador Déio acho que entrou a 
semana passada com a Marechal Deodoro e a David Canabarro, as crianças saem do Polivalente, e 
passam ali para ir embora, nessa rua, não tem é outro buraco, vão dizer assim ele elogia e critica ao 
mesmo tempo, mas é  a função do vereador, o veresdor vê coisas boas tem que elogiar, larguei um 
elogio do natal, mas tenho que dizer que na Bernardo Paz, e vários vereadores já fizeram esse 
trabalho aqui de cobrança, e nós temos que cobrar porque a gente foi eleito para isso, as crianças 
saem dali e tem que desviar dos buracos, então fica aqui o meu registro, o meu pedido ao secretário 
de obras, Passarinho, para que a Bernardo Paz, a rua do Careca, aquele asfaltinho que tem ali, fica o 
meu pedido para que o secretario de obras leve o meu pedido, o líder do governo, para que arrumem 
aquela rua, porque as crianças passam por ali para ir na escola, realmente está muito feio, muito 
obrigado, senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para 
discutir o Vereador Antonio Azir, depois o Vereador João Mafalda; Vereador Antonio Azir; senhor 
presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar em especial o diretor, professor Clóvis da 
escola Marques de caravelas, os seus alunos que o acompanham, o presidente da UACC, Paulo 
Muller, a diretoria do PMDB que se faz presente, em especial ao ex-vereador dessa casa Wanderlei 
Lopes, que sempre foi um vereador comedido, coerente, de muitos trabalhos que até hoje beneficiam 
a nossa comunidade, a imprensa presente, através do Leandro, da Ana, os funcionários da Câmara 
Municipal, nossa saudação, não poderia deixar de registrar a noite de ontem que foi proporcionada 
pelo município de Carazinho, em conjunto com a escola Notredame, foi uma noite de reflexão, uma 
noite de momentos de fé, de momentos de alegria, e um encontro da população de Carazinho, 
realmente foi uma grande festa, está de parabéns a comissão organizadora, a todos que trabalharam 
incansavelmente para que a noite de ontem pudesse acontecer com pleno êxito, também parabenizo 
o colega de bancada Vereador Paulino de Moura, que conseguiu trazer o secretário do turismo em 
Carazinho e o secretario ontem mesmo já prometeu, inclusive estava junto, que o ano que vem 
Carazinho terá verba estadual através da secretária de turismo para que o natal seja ainda melhor, se 
torne um natal regional, então quando o Vereador Paulino de Moura pede a duplicação aqui das BRs, 
alguns trechos eu acredito, esse vereador já sonhou, já fez muita coisa que aconteceram quando a 
gente nem acreditava, também quero me manifestar a respeito do professor Caneco, como nós o 
chamávamos, nós que gostamos sempre do futebol, sempre tivemos uma ligação sempre com o 
Caneco, o caneco foi um guerreiro, muitas vezes até sozinho, lutando sempre com a sua escolinha, 
nunca desistiu, de manter as crianças praticando o esporte, principalmente o futebol, com certeza foi 
um grande exemplo para nós carazinhenses, que nós deveremos seguir, também quero dizer a 
respeito do trabalho de outros vereadores, nós hoje tivemos excelentes trabalhos, excelentes 
proposições, eu até andava preocupado senhor presidente, e lhe confesso que nas ultimas reuniões 
realmente nós tivemos alguns debates que em nada colaboraram para a grandeza desta casa, e hoje 
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essa reunião parece que transcorre em perfeita harmonia, creio eu que esse seja o resultado, o 
comportamento que os eleitores de Carazinho esperam de nós vereadores, quero fazer um 
cumprimento especial ao José Waldemar, mais conhecido como Zeca, novo diretor de trânsito de 
Carazinho, no primeiro contato com ele percebi que ele veio para resolver problemas e não criar 
problemas, isto é muito importante, o poder executivo precisa de pessoas com vontade, com garra, e 
acima de tudo, que queira resolver os problemas que existem e que não prejudiquem a vida do 
cidadão, e apenas criem realmente facilidades dentro das normas, dentro da lei, é claro, seja bem 
vindo Zeca, mais uma vez nesse Poder Legislativo, que você prossiga nesta nova caminhada com 
muito sucesso com muito êxito com certeza você tem muita competência para fazê-lo, obrigado; 
Presidente Vereador Vilson Paese; para discutir Vereador João Mafalda,bancada do PSDB; 
Vereador João Mafalda; senhor presidente,senhores vereadores, imprensa, senhoras e senhores, 
eu não poderia deixar passar em branco e deixar de fazer a minha manifestação e saudar o nosso 
colega o José Waldemar, meu amigo de infância, o Zeca, que hoje está assumindo a cadeira de 
vereador nesta casa, gostaria de parabenizar também o pessoal do PMDB que se faz presente, 
especialmente ao meu amigo Vanderlei Lopes, por quem eu já tinha uma admiração pessoal, pelos 
trabalhos prestados na comunidade de Carazinho, eu admiro ainda mais a pessoa do Vanderlei, 
saudar o professor Clóvis, pela sua brilhante iniciativa de vir a essa casa juntamente com seus alunos 
nos prestigiar, tomar conhecimento dos nossos trabalhos, isso é de extrema importância está se 
criando lideranças novas, eu quero dizer ao Giovani que eu também fui um dos lideres do Grêmio 
estudantil da escola Sorg, e lá que começou o nosso trabalho político, mas eu queria me reportar a 
ultima reunião que nós tivemos lá do Distrito de Pinheiro Marcado, no momento não caiu a ficha mas 
depois quando vinha vindo para casa estava me lembrando de um colega e sua manifestação, colega 
do PSDB, as vezes é colega, mas as vezes ele pisa nos calos e a gente não consegue se calar 
sempre, Vereador Cláudio Santos, fez uma manifestação lá e eu fui um dos últimos a falar, e eu acho 
que ele foi infeliz, porque ele fala para depois pensar, aí complicou, inclusive ofendeu a todos os 
vereadores que entraram com projeto naquela noite, dizia ele que estavam se aproveitando da 
oportunidade para entrarem com indicações, com trabalhos, com projetos em Pinheiro Marcado, que 
nós estávamos tirando proveito de alguma coisa, porque então a gente não apresentava trabalhos 
referente a Carazinho, porque lá em Distrito, justamente naquela reunião, e eu fiquei me 
perguntando, poxa mas se nós estamos fazendo uma reunião em Pinheiro Marcado o que interessa 
os bairros de Carazinho? Seja lá o bairro que for, Princesa, Marcondes, é pra lá da Pinheiro, e se ele 
não tem projeto o problema é dele, eu sei que o Paese tem, que outros tem, e eu tive e com orgulho 
aquela praça que está lá fui eu quem levei, levei nas costas, fiz a reivindicação para o calçamento lá, 
o Paese sabe desse trabalho, pegando assinatura de casa em casa, agora se o vereador não teve 
um voto eu não tenho culpa, eu tive 35 votos, o Paese 46, quer dizer nós se fizemos presente 
naquela comunidade, eu gostaria que ele estivesse presente aqui hoje mas infelizmente ele não deu 
as caras, mas tudo bem, seria isso então senhoras e senhores; Presidente Vereador Vilson Paese; 
eu solicito ao Vereador Felipe Sálvia que assuma os trabalhos da mesa, Vereador Felipe Sálvia por 
gentileza, solicito a vossa excelência que assuma os trabalhos para que eu possa me pronunciar; 
Presidente Vereador Felipe Sálvia; com a palavra Vereador Vilson Paese; Vereador Vilson Paese; 
senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, ao colega Zeca que assume hoje 
esse parlamento, seja bem vindo Zeca a todas as pessoas já nominadas pela presidência 
anteriormente, mas eu quero também fazer o registro do professor Savoff, ao presidente do PMDB, 
Romano Guerra, imprensa que registra mais uma vez os trabalhos desse legislativo, realmente eu 
não tenho inveja de ninguém, mas hoje quase eu fico com inveja do vereador Vanderlei Lopes, que 
coisa boa Vanderlei, quando todos os colegas referem a vossa senhoria e porque não dizer vossa 
excelência,  como eterno vereador, com essas palavras elogiosas que ce recebeu parabéns, 
parabéns mais uma vez, o legislativo reconhece e é o reconhecimento que vossa senhoria merece, 
Vereador Adroaldo De Carli, permita eu fazer minhas as tuas palavras quando se dirigiu ao Graebin, 
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porque o meu tempo é muito curto, quero fazer minhas as tuas palavras, dizer ao Clóvis, mas 
principalmente ao Giovani, você está preparado para concorrer, como está preparado o Junior filho 
do Vanderlei, também para ser candidato, e muitos outros jovens, que bom que aparece novas 
lideranças, precisa a renovação é salutar e muito importante, ao Renato Suss, muito obrigado por 
entender nós, que hoje nós achava até que o Tamimi já tinha me pedido tempo, mas parece que não 
se sentiu muito bem no final da tarde, mas nós já tínhamos acordado com ele, que ele vinha aqui na 
tribuna para usar cinco minutos para falar sobre o povo palestino, que é aniversário desse povo 
sofrido, então algumas pessoas, até alguns vereadores não tenham entendido, porque da nossa 
moção, nós fizemos uma moção porque, todo mundo conhece, a força de Israel e o sofrimento dos 
palestinos, são nossos irmãos também, são nossos irmãos também, então estamos encaminhando 
uma moção ao seu Tamimi que certamente ele vai encaminhar ao povo dele, que em  Carazinho 
lembraram deles, desse povo sofrido e que eu acho que o mundo tem que partir para acordos, 
solução, sem usar armas, a vida nossa é muito curta, e as pessoas não são tão poderosas no mundo, 
os paises mais poderosos, ao sofrimento das pessoas sofridas desse mundo, eu acho que quando a 
pessoa voltar um pouquinho para dentro dela e se encontrar com Deus, ela vai deixar de fazer 
guerra, e vai pensar em fazer o melhor, porque quando nós fizermos o melhor para o nosso irmão, 
nós estamos recebendo do criador a recompensada, e quando você vê certas pessoas com as 
maiores das dificuldades, pessoas sofridas, que são tetraplégicos, que são paraplégicos, e dão 
exemplo de vida, então realmente a gente ê que tem que aprender muito com eles, muito, e nesse 
sentido que nós fizemos a moção, com relação ao colégio Clóvis, eu já falava para o Giovani, 
parabéns, hoje tem muita gente que trabalha no anonimato,  faz bem para a comunidade, sem ganhar 
nada, e esse trabalho que faz o grêmio estudantil, é um trabalho exemplar, todos nós devemos fazer, 
dizer ao Vereador João Mafalda, vereador te conforme, não fique aperreado, não fica triste, a vida é 
assim mesmo, de repete o vereador meio sentido e não sei, eu não quero falar ele não esta presente, 
mas de repente a gente coloca as coisas mal colocadas, e eu não quero que venha aqui dizer que o 
Paese aproveitou e estava pegando o teu gancho, realmente nós fizemos muito e vamos continuar 
fazendo, que aquele povo de Pinheiro Marcado merece muito, contribui muito para Carazinho, e 
quando nós fomos lá, não fomos fazer demagogia, então prova que vocês todos viram, alegria 
daquele povo de receber os vereadores para trabalhar para aquele distrito, nós não fizemos nada 
mais que nossa obrigação, mas que bom se não deixar nenhum metro sem calçamento, claro que 
nós sabemos das dificuldades, todos nós sabemos, mas nós temos que pedir, o dia que parar o pó e 
o barro para eles, eles já estão felizes, não é verdade? Então isso é realidade, Vereador Paulino de 
Moura, Vereador Jaime Fragoso, senhores vereadores, já vou concluir, mas eu não posso deixar de 
falar sobre a duplicação, o Albrecht, o cara que quando usa a rádio, fala o Paulinho, fala da coviplan, 
dessas praças de pedágio que aprisionaram o povo de Carazinho, e pouco nos dá, e quando fizemos 
um requerimento em Pinheiro Marcado, e queremos resposta da coviplan, que será o inicio da nossa 
ação que iremos mover contra a coviplan, não fazem nada não e querem mais quinze anos, 
fracassaram na Argentina e vieram aqui explorar nós, onde que está a duplicação? Onde está? O 
povo morrendo, e as nossas BRs pedagiadas, em 10 Km dois pedágios, e o povo aí a mercê na mão 
de Deus, então parabéns Vereador Paulino de Moura, parabéns a você que pede a duplicação, mais 
um acidente, estava no hospital com minha filha no final da tarde, mais um acidente, não tem 
pedágio, na estrada de Não me Toque, os guris aqui de Carazinho se acidentaram em quatro ou 
cinco, chegaram no hospital eu só vi alguém chegar na maca, não deu para mim constatar mas 
parece que não é nada mais grave, não vai ter perda de ninguém felizmente, mas meu Deus, andem 
nesses asfaltos e vejam a fila de quem paga pedágio, dizer que dá prejuízo, que não dá para fazer 
uma terceira via, daqui a Passo Fundo não existe terceira via, em lugar nenhum, e aí eles dizem que 
dá prejuízo, mas querem mais quinze anos; Vereador Paulino de Moura; me concede um a parte; 
Vereador Vilson Paese; eu não tenho mais tempo, se o presidente for tolerante comigo, terei o 
prazer em ouvi-lo; Vereador Paulino de Moura; ele concedeu, só para fazer justiça, que a vida ela é 
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feita de justiça e de injustiça, a coviplan no meu ver, deve acontecer uma situação de custo beneficio, 
tanto outra qualquer concessionária, e a coviplan, caso especifico, ela já nos concedeu e isso seria 
obrigação dela, mas ela já nos concedeu um trevo, onde esse é o Leonel de Moura Brizola, ela já nos 
concedeu as lombadas eletrônicas, na Ulbra, então eu acho assim senhor presidente, vou fazer uma 
sugestão até como amigo e admirador, que o senhor não precisa ter ciúmes do vereador Vanderlei, 
porque o senhor é uma outra pessoa que eu tenho um apresso muito grande, e é verdade eu tenho 
dito isso sistematicamente, não vou me cansar, como eu vou discutir com qualquer outro colega que 
eu divirja dessa participação, eu vou continuar dizendo isso porque eu penso que é a verdade eu não 
estou querendo jogar confete na vossa senhoria, se o senhor pudesse com os demais vereadores, 
marcarmos uma reunião na Coviplan, e nós acionarmos isso juntos, e também valorizar, Vereador 
Adroaldo De Carli  , o custo beneficio, que você é empresário você sabe, que você precisa vender o 
produto mas precisa ter um preço bom, a minha sugestão é que nós possamos ir até a coviplan, e lá 
nós discutirmos com a direção, onde se possa fazer melhorias para o nosso município, 
principalmente porque é todo pedagiado, mas eu sou a favor do custo beneficio, obrigado senhor 
presidente; Vereador Vilson Paese ; obrigado pelas palavras Vereador Paulino de Moura , concluo 
agora senhor presidente, Paulinho, te ouço com muita atenção e com muito respeito, mas pra mim 
até agora eles tiveram só beneficio, e o custo ficou para o povo pagar, muito obrigado; Presidente 
Vereador Felipe Sálvia; devolvo os trabalhos ao Presidente Vereador Vilson Paese; Presidente 
Vereador Vilson Paese; reassumo os trabalhos e não havendo mais vereador que queira discutir, 
passaremos para as votações das moções, são 15 moções, já votamos a urgência agora vamos votar 
então as moções, está em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários 
que se manifestem, aprovadas as quinze moções por unanimidade, iremos votar agora, sete projetos 
em bloco, seis projetos em bloco e um em destaque que é projeto de autoria do Vereador Antonio 
Azir , com uma emenda, solicito ao Secretário Vereador Adroaldo De Carli, que faça a leitura do autor 
e numero dos projetos e também, secretário, que seja lido o parecer da comissão de justiça e 
também de ordem econômica e social; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; encaminhamento 
dos Projetos para apreciação em voto: Projeto de lei executivo Municipal. P- 3395/238/07. Nº 154/07. 
Ementa: autoriza doação de área à associação de moradores do bairro Alvorada. Projeto de lei 
autoria executivo Municipal. P- 3664/262/07. Nº 177/07. Ementa: autoriza concessão de auxilio 
financeiro para Sercesa, mediante abertura de crédito suplementar e transferência de recurso 
orçamentário do legislativo para o executivo, no valor de R$ 1.000,00. Projeto de lei executivo 
Municipal. P- 3625/258/07. Nº 175/07. Ementa: inclui meta nas leis municipais nº 6.256 – PPA 
2006/2009 e nº 6.450 – LDO/2007. Projeto de lei executivo municipal. P- 3525/250/07. Nº 168/07. 
Ementa: autoriza abertura de crédito suplementar, mediante transferência de recurso orçamentário do 
legislativo para o executivo, no valor de R$ 3.000,00. Projeto de lei executivo Municipal. P- 
3475/247/07. Nº 166/07. Ementa: cria cargo no quadro de pessoa efetivo do município. Projeto de lei 
e autoria do Vereador Josélio Guerra. P- 3529/254/07. Ementa: da denominação a ruas localizadas 
no bairro Camaquã. Pareceres: parecer da comissão de Justiça e finanças dos seis projetos hora já 
apresentados e contém o mesmo teor, o qual diz: Parecer: o presente projeto de lei é constitucional e 
quanto ao aspecto financeiro nada a opor.  Vereador Adroaldo De Carli, secretário e relator; Vereador 
Felipe Sálvia, presidente e Vereador João Mafalda membro; também os pareceres dos seis projetos 
da comissão de ordem econômica e  social que contem o mesmo teor o qual consta: 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; coloco em discussão o 
parecer da comissão de justiça e finanças, todos os vereadores ouviram atentamente o numero e 
autor dos projetos e também os pareceres, agora estamos colocando em discussão o parecer da 
comissão de justiça e finanças, não havendo vereador que queira discutir coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários que se manifestem, estão aprovados 
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os seis pareceres por unanimidade; coloco em discussão os pereceres que são todos iguais, da 
comissão de ordem econômica e social, está em discussão, não havendo vereador que queira 
discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários que se 
manifestem, está aprovado o parecer da ordem econômica e social por unanimidade; coloco agora 
em discussão os seis projetos, com os devidos pareceres já aprovados, não havendo vereador que 
queira discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários que 
se manifestem, está aprovado por unanimidade os seis projetos; senhores vereadores, nós temos um 
projeto que está em destaque, que é de autoria do Vereador Antonio Azir , solicito ao secretário que 
faça a leitura do autor e numero do projeto, e também tem uma emenda a esse projeto que nós 
devemos votar a emenda antes de ir á votação o projeto; Secretário Vereador Adroaldo De Carli; 
projeto: Projeto de lei autoria Vereador Antonio Azir. P- 2186/214/07. Ementa: autoriza a 
denominação da praça 1º de maio, localizada na Avenida São Bento, esquina com a Benjamin 
Constant, no bairro Glória – Carazinho, para praça Santo Muneroli. o presente projeto contem uma 
Emenda modificativa d autoria dos Vereadores Luiz Leite, Vereador Antonio Azir, Vereador Vilson 
Paese, Vereador Jaime Fragoso e Vereador Cláudio Santos; o qual altera o art. 1º do processo 
2186/214/07 modificando o nome da praça 1º de maio para praça 1º de maio Santo Muneroli. 
Pareceres das comissões referentes a esse projeto, Comissão de justiça e finanças: o presente 
projeto de lei, com a emenda modificativa  é constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a 
opor. Vereador João Mafalda membro e relator; Vereador Felipe Sálvia presidente e Vereador 
Adroaldo De Carli secretário; Parecer da Comissão de Ordem econômica e social: o presente projeto 
de lei com a emenda modificativa 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; senhores vereadores,esse projeto nós fizemos inclusive uma 
audiência pública, e esse projeto foi bem debatido, discutido aqui nessa casa, naturalmente, se o 
autor pretende discutir e os demais vereadores, o espaço será para discussão, mas eu espero que 
sejamos muito rápidos, nas discussões desse projeto até porque é de conhecimento de toda 
comunidade já o que se trata esse projeto, para discutir Vereador Antonio Azir , para discutir a 
emenda modificativa Vereador Antonio Azir , mas vossa excelência poderá discutir o projeto em si; 
Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores vereadores, como vossa senhoria já comentou 
esse projeto já foi objeto de uma audiência pública, nós inclusive na oportunidade também fomos 
signatários da emenda até para que não houvesse uma discussão entre dois sindicalistas e a família 
do Santo Munerolli que estavam reunidos na casa, mas no decorrer dos dias nós fomos procurados 
por diversas pessoas da família onde entenderam que colocar o nome da praça 1º de maio santo 
Munerolli a nomenclatura inclusive não ficaria boa, nos comentaram inclusive que 1º de maio já há 
uma homenagem aqui em Carazinho com a rua 1º de Maio, que também há o monumento relativo 
alusivo ao 1º de maio naquela praça e que continuara fazendo parte da praça como monumento, 
então eu peço aos colegas, respeito aqueles que não votarem pela derrubada da emenda, peço aos 
colegas que a gente derrube essa emenda, e se transforme apenas em praça Santo Munerolli, acho 
que santo Munerolli já foi diversas vezes debatido nessa tribuna, todos os vereadores são 
conhecedores do seu trabalho pelo bairro Glória, pela sua comunidade, quero deixar todos os 
companheiros muito a vontade para essa votação, entendemos os motivos de cada um, mas  peço 
encarecidamente aos companheiros que votem comigo a derrubada da emenda, e esta praça fique 
sendo denominada Santo Munerolli, porque hoje esta praça é conhecida praça do Senai, praça da 
São bento, praça do João Mareck, praça da bandeira, como diz o Paese, tem diversos nomes e não 
há nenhum nome, inclusive não há nenhuma legislação que denomine essa praça como praça 1º de 
maio, nós tivemos aqui o sindicalista o Sergio, e também o sindicalista Fred dos bancários, que deve 
representar uns 40 funcionários hoje e creio eu que até hoje nunca estiveram naquela praça, nós 
todos conhecemos o trabalho da família do seu Santo Muneroli, não só de seu Santo mas de toda 
família o envolvimento que tem com a comunidade, creio eu que é uma justa homenagem e venho a 
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essa tribuna realmente pedir que seja derrubada essa emenda para que fique o nome original Santo 
Muneroli, obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir 
Vereador Luiz Leite  bancada do PDT; Vereador Luiz Leite; senhor presidente, senhores 
vereadores, servidores da casa, demais lideranças políticas que aqui se encontram, imprensa escrita 
e falada, lideranças comunitárias, essa polemica toda da praça primeiro de maio, praça da Glória, 
praça Santo Muneroli, nós havíamos acordado naquela audiência pública de ficar Praça 1º de maio 
Santo Muneroli, e surpreendentemente as coisas mudaram nesses dias, já era para ter isso à votação 
lá em Pinheiro Marcado esse projeto,aí  o autor retirou, porque a família o procurou para que a 
nomenclatura da praça que ficaria de uma forma indesejável pela família, então que fosse votado 
somente a praça Santo Muneroli, então vocês vejam a situação que agora nós ficamos, eu como 
autor dessa emenda acordada pelos sindicalistas que aqui representantes até da classe trabalhadora, 
e eu também Representando a classe empresarial e também trabalhadora, porque todo empresário é 
trabalhador, não só comanda mas também trabalha, em seus empreendimentos, não é Vanderlei, é 
assim, então a gente fica numa situação difícil, daí me perguntavam a pouco, como é que vai ficar 
isso aí, tanto que com todo respeito, ao colega Vereador Antonio Azir e também a família do Santo 
Muneroli que dispensa comentários sobre a passagem daquele cidadão por Carazinho e por todos os 
trabalhos prestados à nossa comunidade, ficou numa situação assim bastante delicada, pois não 
vereador; Vereador Josélio Guerra; gostaria de me pronunciar, hoje estou meio lesionado, fui ao 
dentista hoje e me fez duas no dente, está tudo amortecido, mas vereador, já que houve esse acordo 
é isso que me preocupa eu gostaria de fazer um pedido de vistas então nesse projeto então para nós 
analisarmos para depois colocarmos em votação, que geralmente fica uma polêmica; Vereador 
Antonio Azir; somos todos sabedores que audiência pública não define projeto, audiência pública 
não aprova e nem reprova projeto, ela serve como um balizamento para o vereador fazer a sua 
votação, não que o vereador vá votar pela decisão da audiência pública, ela simplesmente transfere 
demonstra ao vereador a vontade das pessoas que participaram, não que uma audiência pública 
defina o voto do vereador; Vereador Luiz Leite; então só para justificativa de voto, senhor 
presidente, senhores vereadores, eu continuo votando pela emenda, e infelizmente, caro colega 
Vereador Antonio Azir, terei que me abster de votar mas como há entendimento do plenário que não 
pode mais se abster de votar, eu terei que votar contra o projeto se  a emenda for derrubada, ate por 
uma questão de ética e de comprometimento perante a audiência pública, muito obrigado senhor 
presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir Vereador 
Adroaldo De Carli, mas o autor do projeto deixou muito a vontade os vereadores para votar os seus 
Consensos; Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, senhores vereadores, eu confesso que 
estava preparado para vir aqui e elogiar a atitude dos nobres vereadores, Vereador Luiz Leite, 
Vereador Antonio Azir, Vereador Vilson Paese, Vereador Jaime Fragoso e Vereador Cláudio Santos, 
pela emenda, eu estava presente na audiência pública e estava ate ao lado do Vereador Luiz Leite, 
quando ele colocou um pouco a história daquela praça do que representa o 1º de maio ao 
trabalhismo, inclusive vereadores do Partido Democrata Trabalhista, Partido Trabalhista Brasileiro, 
partido onde o próprio nome já diz, trabalho, trabalhismo , então na representação dessa classe o 
Vereador Luiz Leite tem bastante sabedoria, conhecimento, demonstrou para nós o que representa 
essa praça, mas senhor presidente, eu estive no ano de 2006, no inicio, onde o escritor Lew Bocorni 
escreveu um livro de Carazinho, está aqui, inclusive a Câmara tem um exemplar, e eu tenho um 
exemplar autografado por ele, pelo seu Odilo também, e eu tive trabalho a satisfação de ir lá verificar, 
Vereador Antonio Azir, o que representa essa praça naquele livro, que é uma história de Carazinho, e 
realmente lá conta que a praça 1º de maio, é esse o nome , a denominação da praça, que representa 
o trabalho, representa os trabalhadores, esses dias me encontrei com uma pessoa antiga em 
Carazinho e disse que o Sr. José Moises Medeiros, esse vereador que foi 30 anos vereador nessa 
casa, fazia seus comícios naquela praça envolvendo o trabalhismo, então eu realmente fiquei 
surpreso pensava que essa emenda realmente fosse apresentada, que o nome 1º de maio 
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mantivesse, e acrescentasse o Santo Muneroli que muito fez pela comunidade do bairro Glória, e eu 
tive a satisfação de conhecê-lo, o seu trabalho também, mas agora agente fica sem saber  que dizer  
como diz o Vereador Luiz Leite, eu esperava que a emenda tivesse prosseguimento, tivesse 
aprovação, mas eu também concordo com o Vereador Déio com o pedido de vista até porque, senhor 
presidente, o Vereador Cláudio Santos que também é autor dessa emenda modificativa não está 
presente, então quem sabe seja um voto que poderá decidir a emenda, acredito que por respeito que 
essa casa sempre tem demonstrado ao vereador autor que não está presente, deixar o projeto para 
quando os vereadores autores estiverem presentes para que haja um discussão mais ampla a 
respeito dessa emenda, eu aprecio, sou favorável a emenda, como o Vereador Luiz Leite, acredito 
que foi um consenso que foi trabalhado em audiência pública, apesar de não representar decisão, 
mas acredito que a ente tem que ser um pouco coerente, porque a discussão houve e senti ali dentro 
os familiares, os sindicalistas que todos concordariam com essa emenda, essa sensação que eu tive 
pelo menos senhor presidente, gostaria de reforçar o pedido de vistas do Vereador Déio, para que 
quando o Vereador Cláudio Santos estivesse presente, como ele é o autor; Vereador Antonio Azir; 
um a parte, só para justificar a ausência do Vereador Cláudio Santos, inclusive nós conversamos 
durante a semana ele também sabe do clamor da família sobre o nome da praça e ele também 
esteve conversando com o seu colega, o suplente de vereador que assume hoje, o Zeca, que 
também tem conhecimento de causa, tem, não diria autorização, mas sim lhe foi repassado pelo 
Vereador Cláudio Santos, a sua vontade se ele aqui estivesse para definir o seu voto, obrigado; 
Vereador Adroaldo De Carli; seria isso senhor presidente, senhores vereadores muito obrigado; 
Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Paulino de Moura, nós iremos colocar em votação o 
pedido de vistas vossa excelência deseja falar, eu coloco em votação o pedido de vistas que é 
solicitado por dois vereadores, Vereador Déio, bancada do PMDB e ratificado pelo Vereador Adroaldo 
De Carli está em votação, vereadores favoráveis ao pedido de vista permaneçam como estão, os 
contrários que se manifestem, está rejeitado o pedido de vista, então continua em discussão o 
projeto,  para discutir Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, 
senhores vereadores, demais pessoas que permanecem na casa isso é democracia, a gente tem que 
discutir, e eu gostaria de me posicionar da seguinte situação, ouvindo o colega Vereador Antonio Azir, 
me dá a garantia e me passa a sensação que não existe regulamentação nenhuma, nem como praça 
1º de maio, nem como praça do Senai, nem como qualquer outra praça do João Mareck, a minha 
visão é pela contribuição, tanto no ginásio João Mareck, como a praça em torno à família Muneroli, 
ela tem e o fez e continua fazendo para que essa praça, esse monumento, ele seja preservado, e 
todo o trabalho desenvolvido pelo seu Santo Muneroli, é que nós aqui estamos a elogiar, a situação 
do nosso querido Caneco, depois da sua partida, nós aqui não darmos essa oportunidade para a 
família, e eu respeito o trabalhador, respeito o empresário, mas eu não vejo que nós estaríamos 
tirando nome com a legislação e com o projeto de lei, não estamos tirando porque só se criou e aqui 
eu fui corrigido pelo Vereador Vilson Paese, a gente sai de Carazinho, a gente não sabe de tudo, o 
trevo do baixinho eu chamo de trevo do baixinho, é uma visa o que eu tenho sobre o trevo do 
baixinho, mas não hoje é trevo Leonel de Moura Brizola, então hoje nós regulamentamos ali no 
baixinho, eu entendo e respeito porque a democracia funciona como maioria eu entendo que a família 
deve ser prestigiada por tudo que o seu Santo Muneroli fez, não participei da audiência pública, quero 
aqui registrar o bom trabalho que o vereador Jorge Piva fez nesse parlamento, então eu entendo que 
é uma decisão muito complicada, é difícil de se fazer, mas é uma decisão que nós temos que tomar, 
ou favorável ou contrário, porque nós precisamos regulamentar a situação da praça, porque hoje ela 
não é regulamentada, ou nós votamos só 1º de maio, ou votamos só Santo Muneroli como coloca o 
Vereador Antonio Azir, solicito pelo passado, pela dinâmica, pelo desenvolvimento, por tudo que ele 
trouxe, tudo que ele trouxe para o município de Carazinho, para a própria praça, que nós votamos 
sim, praça Santo Muneroli, e daí se deixa Vereador Antonio Azir e colegas, o monumento 1º de maio, 
eu acho que esta sendo valorizada como bandeira, como luta, como questionamentos onde aquilo lá 
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foi um palco de grandes vitórias, de grandes conquistas, porque o monumento vai permanecer lá, o 
que nós vamos colocar como nome é a praça, a praça Santo Muneroli, eu queria senhor presidente 
para encerrar dizer aos senhores vereadores, que nós, um dia, e tomara que demore, um dia nós 
também teremos também aqui neste plenário discutindo, nos valorizando também depois da nossa 
partida, hoje eu acho que estou sentimentalista eu estou falando um pouquinho filosoficamente, eu 
quero dizer assim, que é a mais pura verdade, nós tivemos no seu Santo Muneroli um desbravador 
das cosias em prol da nossa comunidade e daquela praça também, seria isso senhor presidente, 
senhores vereadores, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Paulino de 
Moura eu acho que vossa excelência está mais assim com o espírito do chavista, como foi derrotado, 
Graças a Deus, para não levar para a América Latina se perpetuar no poder, mas é só uma 
brincadeira com vossa excelência, nós entendemos disso, não havendo vereador que queira discutir 
até para nós sermos breves, coloco em votação a emenda modificativa, vereadores favoráveis com a 
emenda modificativa permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, está rejeitada a 
emenda modificativa; está em votação agora o projeto, que o projeto já foi discutido, está em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado o projeto 
por seis votos a favor e 3 contrários; representações e cedências do auditório: No dia 27 de 
novembro de 2007 – terça-feira – às 11:00 horas, o Presidente Vilson Paese representou a Câmara 
Municipal na solenidade de posse dos Delegados de Policia Danilo Flôres, na Delegacia de Plantão, 
e João Batista Eglior de Souza, na DP. As posses ocorreram no Auditório desta Casa Legislativa; No 
dia 27 de novembro – terça-feira – às 12h e 15min, na TV Pampa, o Presidente Vilson Paese 
participou de entrevista sobre o Projeto Câmara Itinerante; No dia 28 de novembro de 2007- quarta-
feira – Aconteceu no Auditório da Câmara de Vereadores, às 14:00 horas, a entrega do Projeto de 
Orçamento para o ano de 2008, pelo Executivo Municipal, na pessoa da Funcionária Luciana Basso 
para esclarecer sobre dúvidas. Presente na ocasião o Vereador Luiz Leite; No dia 28 de novembro – 
quarta-feira – às 15:00 horas, estiveram na Casa do Povo, alunos do Grêmio Estudantil Marquês de 
Caravelas, que tem como presidente Giovani Batista e Vice, Márcio Oliveira, juntamente com o 
Diretor do Colégio, Professor Clóvis Nascimento. Acompanharam na visita a esta Casa, os 
Vereadores Luiz Leite e João Mafalda; No dia 30 de novembro – sexta-feira – O Presidente Vilson 
Paese e o Consultor Jurídico da Casa, Doutor Hélio Rocha, estiveram em Porto Alegre, onde 
visitaram o IGAM; No dia 30 de novembro – sexta-feira – O Presidente Vilson Paese esteve presente 
no Jantar Fandango Beneficente promovido pelas prendas do Grupo de Cavaleiros Sentinelas do 
Pampa e Grupo Reponte, no CTG. Vento Minuano; No dia 30 de novembro – sexta-feira – à noite, foi 
cedido o Auditório da Câmara, para uma palestra do Sr. Ari Parckert, com o tema: DINASTIA 
SOLUÇÕES FINANCEIRAS; No dia 02 de dezembro – domingo – à noite, o Vereador Jaime Fragoso, 
representou a Câmara Municipal na abertura do Natal Alegria/2007, no Palco em frente a Prefeitura 
Municipal, dizer que esse vereador não compareceu por motivos de saúde, para que hoje pudesse 
estar aqui com todo vigor trabalhando de manhã, a tarde e à noite; questão de ordem Vereador 
Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; senhor presidente até para aproveitar que o Vereador Adroaldo 
De Carli se encontra na reunião, chegou nesta casa hoje um projeto muito importante e nós temos 
que votar este ano por isso até peço o seu empenho como é habitual, e também das comissões, que 
é  projeto de lei 176/07, sobre a remissão da divida ativa aos carentes, retroativa às pessoas 
carentes; Presidente Vereador Vilson Paese; mas era isso Vereador Antonio Azir que nós 
queríamos, isso tem que ser votado anteontem, será em caráter de urgência urgentíssima para essa 
casa, pode ter certeza disso, questão de ordem Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de 
Moura; eu até côo justificativa eu quero dizer, deixar registrado o agradecimento para a votação do 
convenio com os marroeiros, porque nós cobramos que se execute obras, e não estávamos por 
questão administrativa ou legais, dando essa oportunidade, e também dizer do convênio que a gente 
está hora fazendo com a FGTAS/SINE onde senhor presidente, colegas vereadores, Vereador 
Adroaldo De Carli, Vereador Antonio Azir, a importância de já ter um recurso, senhor presidente, 
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predestinado para eu nó possamos fazer a qualificação do trabalhador que ira trabalhar na Aurora, 
então meus parabéns aos colegas vereadores, meus parabéns ao Poder Legislativo por entender 
isso porque isso é em prol de Carazinho e também da comunidade, obrigado; Presidente Vereador 
Vilson Paese: nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus declaro encerrada a presente 
reunião, convocando os vereadores para a  próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 
10/12/2007 as 19:15 horas, boa noite a todos.  
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