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Presidente Vereador Luiz Leite; Havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus 
declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Carazinho do dia 24/03/08; Convido o Vereador Paulino de Moura, para proceder à leitura 
de um trecho da Bíblia e que todos para que se posicionem em pé; (leitura da bíblia); 
convido o Sr.secretário para ler a convocação do vereador suplente José Valdemar da 
Luz e posterior que leia o expediente da presente reunião; CARAZINHO, 24 DE MARÇO 
DE 2008.C O N V O C A Ç Ã O – 11/2008 Prezado Senhor: Pelo presente, estamos 
CONVOCANDO Vossa Senhoria para assumir na Câmara Municipal de Vereadores, no 
dia 24/03/2008, tendo em vista pedido de licença do Vereador João Mafalda, 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 Luiz Leite Presidente  MD. SUPLENTE 
DE VEREADOR DO PSDB JOSÉ WALDEMAR DA LUZ. Expediente da reunião de hoje 
Of. 052/08 do executivo municipal que encaminha projeto de lei nº 038/08 o qual autoriza 
abertura de credito especial no orçamento da FUNDETEC, no valor de R$ 500.00.  O 
presidente do HCC Muin Salin Rajale convida para assembléia geral ordinária que se 
realizará dia 27/03/08 as 18:30 hs Of. 101/08 do CMPP encaminha relatório Financeiro e 
de atividades desenvolvidas pelo CMPP para atender o contrato de gestão firmado com o 
município durante o ano de 2007. O conselho da comunidade de Carazinho Manifesta 
agradecimento pela ilustre participação do Poder Legislativo  no processo de retomada 
das obras do albergue de Carazinho. Telegramas do ministério da saúde informando 
liberação de R$ 107.790,25 do fundo nacional da saúde da mesma forma. of. Ao 
Presidente da Câmara Luiz Leite ao cumprimentar servimo-nos do presente para 
comunicar a comissão permanente da Habitação, cultura saúde e meio ambiente, 
promoção social a qual ficou assim constituída Vereador Jaime Fragoso presidente, 
Vereador Cláudio Santos secretário e Vereador Josélio Guerra déio membro, sendo o que 
se apresentava para o momento atenciosamente Vereador Jaime Fragoso Vereador 
Cláudio Santos e Vereador Josélio Guerra, of enviado ao presidente Luiz Leite  
Presidente Vereador Luiz Leite Colocamos em apreciação a ata da reunião ordinária do 
dia 17/03/08,  não havendo vereador querendo discutir  colocamos em votação, 
vereadores que concordam com o teor da ata permaneçam como estão e os contrários se 
manifestem. Aprovada a ata por unanimidade Primeiramente quero cumprimentar aos 
servidores da casa, srs.vereadores, a imprensa escrita, falada e televisada, cumprimentar 
as lideranças comunitárias que aqui se encontram, lideranças partidárias, eclesiásticas, 
enfim, a todos os presentes nosso cordial Boa Noite. Presidente Vereador Luiz Leite A 
seguir convido o secretário para proceder a leitura das indicações Secretário Vereador 
Cláudio Santos indicações: ementa: I. 516/284/08 Solicita ao Depto de Transito para que 
providencie com a maior brevidade possível à colocação de uma Placa indicando a 
Preferencial na Rua Pedro Vargas esquina Rua Marechal Deodoro;Vereador Cláudio 
Santos PSDB, I. 517/285/08 Solicita ao setor competente da Sec. de Obras para que 
realize o fechamento de uma boca de lobo na Rua Tamoios esquina Rua Campos Sales. 
Solicitação de moradores. Vereador Cláudio Santos PSDB I. 518/286/08 trabalhos do 
vereador Vilson Paese PDT Solicita trabalhos de conserto do calçamento da Rua Silva 
jardim e limpeza dos canteiros, pois a referida rua está em estado de abandono.  Solicita 
a realização do conserto do calçamento da Rua Goiás no bairro Oriental; Solicita a 
realização do conserto do calçamento ou manta asfáltica na Av. Pátria em toda sua 
extensão. Solicita a realização do conserto do calçamento da Rua La Salle, pois está em 



péssimas condições de trafegabilidade. Solicitação dos moradores; Solicita trabalhos de 
limpeza da Rua David Canabarro, trecho compreendido entre a rua Charrua e a rua 20 de 
Setembro; Solicita que seja efetuado o fechamento de um buraco existente na esquina da 
Rua 20 setembro com a David Canabarro; Solicita a realização do conserto de 
calçamento da Rua David Canabarro no bairro Princesa; Solicita que seja efetuado, 
trabalhos de patrolamento na estrada velha que vai do parque da cidade até a sede da 
propriedade do SR. Jorge Hockemback (Fazenda Paineiras). I. 519/287/08Solicita ao 
executivo municipal disponibilizar recursos financeiros para a sec. De obras concluir o 
asfalto da Avenida Pátria a partir do Posto de Combustíveis até o acesso ao Bairro 
Floresta. Solicitação dos moradores, pedestres e motoristas; Vereador Adroaldo De Carli 
PMDB I. 520/288/08 Solicita com urgência para que o Departamento de Trânsito coloque 
placas de sinalização junto ao semáforo na Av. Flores da Cunha esquina com a Rua 
Alferes Rodrigo – bairro Centro. Confuso o trânsito nesta região devido à falta de 
sinalização e fiscalização por parte dos  fiscais de trânsito. Solicitação dos motoristas e 
pedestres. Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 521/289/08 Solicita realização de 
melhorias, operação tapa buracos na Rua Presidente Vargas próximo ao nº. 27, Bairro 
Vargas. Solicitação dos motoristas; Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 522/290/08 
Solicita a realização de melhorias, limpeza e operação tapa buracos na Rua 
Expedicionário Claudino Pinheiro, Bairro Centro. Solicitação dos motoristas; Vereador 
Adroaldo De Carli PMDB I. 523/291/08 Solicita a realização de melhorias, limpeza e 
operação tapa buracos na Rua Alexandre da Motta próximo ao nº. 850, Bairro Centro. 
Solicitação dos motoristas Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 524/292/08 Solicita a 
realização de melhorias no asfalto da Rua Pedro Vargas próximo ao nº. 846, Bairro 
Centro. Solicitação dos motoristas; Vereador Adroaldo De Carli PMDB I. 525/293/08 
Solicita a realização de patrolamento, cascalhamento e compactação das ruas do 
Residencial Passo D’Areia, B. São Jorge; Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 526/294/08 
Solicita a realização de visita técnica na Rua São Paulo, 617, B. Oriental, para solucionar 
problema de bueiro localizado em frente à residência citada; Vereador Jaime Fragoso 
PSDB I. 527/295/08 Solicita a realização de melhorias na Rua Antonio Pasin, B. Dileta 
Vereador Jaime Fragoso PSDB;  I. 528/296/08 Solicita a realização de melhorias na 
pavimentação da Rua Gaviões, B. São Jorge Vereador Jaime Fragoso PSDB; I. 
529/297/08 Solicita a realização de melhorias em toda a extensão da Rua Rio Negro, B. 
Floresta. Vereador Jaime Fragoso PSDB I. 530/298/08 Trabalhos do Vereador Luiz Leite 
PDT Solicita trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua 
Caetés, no bairro São Jorge. Solicita trabalhos de capina e limpeza na rua José Gobbi, no 
bairro Boa Vista.  Solicita reparos na pavimentação asfáltica da rua João Kraemer, no 
bairro Sommer.  Solicita trabalhos de capina, limpeza e canalização da rua Tamoios, no 
bairro Conceição.  Solicita trabalhos de capina e limpeza da rua Anita Garibaldi, no bairro 
Braganholo.  Solicita reparos no calçamento da rua Tupiniquins no bairro Conceição.  
Solicita reparos nas estradas que dão acesso a Colônia Dona Júlia. Solicita trabalhos de 
retirada de entulhos em frente ao Cemitério Municipal na rua dos Pinheiros. Solicita 
reparos no calçamento da rua Monteiro Lobato, no bairro Loeff.  Solicita trabalhos de 
capina e limpeza na rua Bagé, no bairro São João.  Solicita reparos na pavimentação 
asfáltica da rua Diamantino Conte Tombini, no bairro Oriental, Solicita trabalhos de 
patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua Giácomo Reali no Bairro 
São Jorge. Trabalhos estes do Vereador Luiz Leite PDT I. 531/299/08 Solicita que sejam 
tomadas providências quanto visibilidade das placas de sinalização, especialmente as 
colocadas recentemente em razão das mudanças efetuadas no trânsito de nossa cidade 
Vereador Felipe Sálvia PDT I. 532/300/08 Solicita ao setor competente que realize com a 
maior brevidade possível, melhorias na rua Maurílio C dos Santos, no bairro Floresta. 



Vereador Felipe Sálvia PDT I. 533/301/08 Solicita ao Executivo Municipal, para que 
realize estudo no sentido de viabilizar a implantação de uma Escola de Educação Infantil 
no bairro Santo Antônio e arredores. Vereador Paulino de Moura PTB I. 534/302/08 
Solicita ao setor competente o estudo no sentido de realizar a pavimentação asfáltica das 
Ruas Francisco rosa Marcondes e Henrique Teodoro Schultz no bairro Ouro Preto; 
Vereador Josélio Guerra PMDB I. 535/303/08 Solicita a realização de operação tapa 
buracos na Avenida Flores da Cunha, entre as ruas Polidoro Albuquerque e a rua 
Gonçalves Ledo Vereador Josélio Guerra PMDB. I. 536/304/08 Solicita a Secretaria de 
obras realize operação tapa buracos na rua Alexandre da Motta esquina com a Avenida 
Mauá; Vereador Josélio Guerra PMDB Presidente Vereador Luiz Leite Solicito ao 
secretario para que proceda a leitura dos requerimentos  Secretário Vereador Cláudio 
Santos requerimentos R. 537/072/08 Solicita que seja enviado oficio com votos de 
profundo pesar aos familiares do Sr. Arazi Oliveira Brás, pelo seu falecimento ocorrido no 
dia 20 de março do corrente; Vereador Vilson Paese PDT R. 538/073/08 Solicitam que 
seja enviado oficio de profundo pesar ao colega vereador desta Casa Gilnei Jarré e 
demais familiares pelo trágico falecimento do Sr. Rodolfo Jarré ocorrido no dia 
23/03/2008, o qual expressamos nossos mais profundos sentimentos pelo infausto 
acontecimento. Assinado pelos dez vereadores. R. 539/074/08 Solicita que, seja enviado 
oficio ao Departamento de Tratamento Penal da Superintendência dos Serviços 
Penitenciários -SUSEPE, na pessoa de seu diretor Sr. Luiz Galbarí da Silva, para que 
providencie com a maior brevidade possível vistoria na rede de esgoto do Presídio 
Estadual de Carazinho, realizando as melhorias necessárias uma vez que está ocorrendo 
uma proliferação de roedores, o que vem trazendo um grande risco de doenças como a 
leptospirose aos detentos. Sabe-se que este Departamento atua no atendimento às 
necessidades de saúde do preso, portanto aguardamos uma resposta favorável a tal 
solicitação, pois apesar dos mesmos efetuarem delitos são seres humanos e estão 
respondendo legalmente por seus atos sendo merecedores de uma maior atenção e 
dignidade em respeito ao caso relatado. Vereador Luiz Leite PDT R. 540/075/08 Solicita 
que seja enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do 
Sr. Carmoni de Jesus, pelo seu falecimento ocorrido no dia 20 de março do corrente; 
Vereador Vilson Paese PDT R. 541/076/08 Solicita que seja enviado oficio com votos de 
profundo pesar aos familiares do Sr. Marminio Brum, pelo seu falecimento ocorrido no dia 
14 de março do corrente. Vereador Vilson Paese PDT R. 542/077/08 Solicita que seja 
enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sr. Olmiro 
Marques de Oliveira, pelo seu falecimento ocorrido no dia 17 de março do corrente; 
Vereador Vilson Paese PDT R. 543/078/08 Solicita que, seja enviado ofício as Centrais 
Elétricas de Carazinho – Eletrocar, na pessoa do Sr. Diretor-presidente, Romeu 
Giacomelli, solicitando ao departamento técnico da empresa para que seja feita a troca 
das lâmpadas fracas e colocação de lâmpadas mais potentes em toda a extensão da Rua 
1º de Maio localizada no Bairro Centro. Solicita também a substituição das lâmpadas 
fracas por lâmpadas mais potentes na Rua F. Lopes, localizada no Bairro Sommer. 
Solucionando definitivamente este problema da escuridão nas ruas, zelando pela 
segurança dos pedestres, universitários, motoristas e moradores destas localidades. 
Solicitação dos moradores, motoristas e pedestres; Vereador Adroaldo De Carli PMDB R. 
544/079/08 Solicita que seja enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar 
aos familiares de Sr. Auri Wagner, pelo seu falecimento ocorrido no dia 19.03.08, em 
nossa Cidade;....... Vereador Jaime Fragoso PSDB  R. 545/080/08 Solicita que seja 
enviado oficio a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil em nosso município, na pessoa de 
seu Presidente, Sr. Luciano Feldmann, convidando-o, a comparecer a esta Casa em 
Reunião Ordinária da próxima semana usando o espaço do Grande Expediente a fim de 



explanar os trabalhos desenvolvidos pela OAB local. Vereador Jaime Fragoso PSDB  R. 
546/081/08 solicita que seja enviado oficio ao Conselho Municipal de transito do município 
de Carazinho solicitando se o mesmo foi consultado sobre as alterações e mudanças no 
novo transito implantado em Carazinho na área central, caso positivo informar qual a 
sugestão deste conselho referentes as alterações do transito desde o dia 25/01/08. 
justifica-se o referido requerimento por ser de grande importância de que os vereadores e 
a comunidade carazinhense tem ciência de todas as informações do conselho municipal 
de transito do nosso município Vereador Adroaldo De Carli PMDB. Presidente Vereador 
Luiz Leite Solicito ao secretario para proceder a leitura das moções Secretário Vereador 
Cláudio Santos moções M. 547/096/08 Solicita que, seja enviado ofício de cumprimentos 
a Sra. Jussara Sirena Diretora do Jornal Diário da Manhã Carazinho e Rádio Diário AM-
780 extensivo aos demais jornalistas e departamento de comunicação, parabenizando 
pela excelente cobertura jornalística durante a Expodireto Cotrijal 2008 na cidade de Não 
Me Toque; Vereador Luiz Leite PDT M. 548/097/08 Solicita que, seja enviado ofício 
parabenizando o prefeito de Vitor Graeff, Sr. Flávio Lammel, pelo sucesso da Sétima 
Edição do “Festival Nacional da Cuca com Lingüiça”, realizado nos dias 10 a 14 de março 
de 2008. Vereador Luiz Leite PDT M. 549/098/08 Solicita que, seja enviado ofício de 
cumprimentos ao Sr. Marcelo Muller, Coordenador da Pastoral Universitária Ulbra – 
Carazinho, extensivo aos acadêmicos participantes, parabenizando pela campanha “Trote 
Solidário”, finalizada no último dia 15/03/2008. Vereador Luiz Leite PDT M. 550/099/08 
Solicita que, seja enviado ofício de cumprimentos a Secretaria Municipal de Educação na 
pessoa da secretária Sra. Elisabete Medeiros e Empresa Glória na pessoa do Sr. 
Deolindo Capitâneo, parabenizando pelo lançamento do projeto “Leitura: enriquecendo 
caminhos”. Vereador Luiz Leite PDT e M. 551/100/08 do mesmo teor Vereador Vilson 
Paese PDT M. 552/101/08 Solicita que, seja enviado ofício de cumprimentos à professora 
Sabrine Basso Batalha profissional do Colégio La Salle - Carazinho, parabenizando pelo 
projeto “Responsabilidade Social na Escola – Páscoa Solidária, Fraternidade e Defesa da 
Vida”. Vereador Luiz Leite PDT M. 553/102/08 Solicita que, seja enviado ofício de 
cumprimentos, parabenizando a Escola de Educação Infantil do Sesc - Sesquinho pela 
iniciativa tomada de adotar a Praça Paul Harris e através desta iniciativa poder oferecer a 
comunidade um lugar agradável e bem cuidado. Que Deus abençoe vocês por esta 
iniciativa; Vereador Cláudio Santos PSDB M. 554/103/08 Solicita que, seja enviado ofício 
de cumprimentos, parabenizando o Sindicato Varejista de Carazinho em nome do 
Presidente Erselino Zottis pela iniciativa tomada de adotar a Praça Paul Harris e através 
desta iniciativa poder oferecer a comunidade um lugar agradável e bem cuidado. Que 
Deus abençoe vocês por esta iniciativa. Vereador Cláudio Santos PSDB M. 555/104/08 
Solicita que, seja enviado oficio de cumprimentos ao Excelentíssimo Senhor Élio Freitas, 
Prefeito Municipal de Santo Antônio do Planalto, pela passagem do 16º Aniversário de 
Emancipação deste município, comemorado no dia 20.03.2008. Conhecemos a história 
de sucesso e desenvolvimento desta cidade com tantas conquistas e pujança do seu 
povo, por isso, sentimo-nos honrados em prestar esta homenagem em data tão especial. 
Que o Senhor Élio Freitas e a toda a população santo-antoniense receba nossas 
congratulações, e votos de sincera estima e reconhecimento. Vereador Vilson Paese PDT 
e M. 556/105/08 moção no mesmo teor Vereador Adroaldo De Carli PMDB M. 557/106/08 
Solicita que, seja enviado ofício ao chefe interino da PRF de Carazinho Sr. Roberto 
Ataides Weber, parabenizando pela fiscalização excelente realizada durante a Operação 
Semana Santa. Vereador Luiz Leite PDT M. 558/107/08 Solicita que, seja enviado ofício 
parabenizando o Município de Coqueiros do Sul, na pessoa do Exmo.Sr. Prefeito 
Municipal Acácio Scheidt de Souza, pela comemoração aos 16 anos de emancipação 
política, ocorrido no dia 20 de março de 2008, desejamos sucesso a todos; Vereador 



Adroaldo De Carli PMDB M. 559/108/08 Solicita que, seja enviado ofício de cumprimentos 
ao gerente da agência Itaú de Carazinho Sr. Talles Duarte, parabenizando pela 
modernização da agência  local onde proporcionou melhorias importantes aos seus 
clientes no sentido de oferecer uma melhor estrutura interna, como sanitários de fácil 
acesso, incluindo o uso para deficientes físicos e também a disponibilidade de cadeiras 
para que os clientes possam aguardar o atendimento mais confortavelmente. Vereador 
Luiz Leite PDT M. 560/109/08 Solicita que seja enviado ofício parabenizando a Equipe 
Baiká, na pessoa de seu Presidente Sr. Victor Zanatta, que sagrou-se campeão no 
Campeonato Municipal de Futebol de Salão realizado no dia 20.03.08, na Acapesú..... 
Vereador Jaime Fragoso PSDB subscrito por outros vereadores. M. 561/110/08 Solicita 
que, seja enviado ofício parabenizando ao Esporte Clube Raízes, na pessoa de seu 
Presidente Sr. Sandro Alberto Alves, que sagrou-se campeão no Campeonato de Bola 9 
na final realizada no último sábado na Sociedade Recreativa Harmonia;..... Vereador 
Jaime Fragoso PSDB  Presidente Vereador Luiz Leite  como houve acordo entre as 
lideranças para que fosse suprimido o grande expediente destinamos agora o espaço 
para a sra. Tânia Scheuer, representante do bairro Ouro Preto a qual usará a palavra pelo 
espaço de 15 minutos. Gostaria ainda Tânia de  dizer a você e aos demais moradores do 
bairro ouro preto que só houve um contratempo  no dia em que você havia solicitado em 
decorrência do falecimento do prefeito João Domingos, prefeito de Tamandaré e tivemos 
que adiar a sessão, mas hoje esta aqui a sua disposição a tribuna. Senhora Tânia 
Scheuer excelentíssimo sr. Presidente da Câmara de vereadores, srs.vereadores e 
demais presentes.  Estou neste momento representando os moradores do bairro ouro 
preto  e vim aqui para fazer algumas colocações. Primeiro quero agradecer o pouco, 
quase nada, o ínfimo que o poder publico fez em nosso bairro, que a bem mais de dez 
anos almejávamos, sabendo que poderíamos ter recebido muito mais por merecimento, 
mas infelizmente dependemos da maioria de vossas excelências e essa maioria não esta 
vendo com bons olhos os moradores da periferia de toda a nossa cidade. Poderia dizer 
que estão colocando a sujeira em baixo do tapete, claro o centro da cidade esta muito 
bem obrigado, confortavelmente com suas câmeras de segurança, mas as nossas 
dificuldades que sofremos dia a dia onde moramos, não possuem câmeras de segurança, 
mas as nossas  dificuldades que sofremos dia a dia onde moramos, não possuem 
câmeras filmadoras para registrar nosso sofrimento a não ser a câmera da imprensa que 
filmaram a nossa indignação e apelo, posso vos garantir que minhas palavras não 
passam de  um desabafo em público, isso mesmo, desabafo senhores, porque não 
acreditamos que algum de vocês ouvirá nosso apelo, e se alguém nos ouvir são tão 
poucos que sua representatividade é desprezada diante do nepotismo que circula nos 
corredores desta casa. Estamos nos sentindo discriminados e ofendidos em nossa 
integridade moral, pelas pessoas que  escolhemos para nos representar, na vã esperança 
que o bairro que existe a mais de trinta anos, possa ter o mesmo conforto que tem a 
avenida flores da cunha, centro, não, senhores, não estamos exigindo luxo, até 
concordamos em ter um centro luxuoso, não somos contra, esta é a nossa cidade, temos 
que ter orgulho dela. Senhores legisladores, alguns dos senhores deve estar 
perguntando. O que querem essa gente? Ensaibramos o bairro, patrolamos as ruas sem 
pavimentação, asfaltamos a rua Leonel Rocha, asfaltaremos duas quadras da rua 
Francisco de Assis,  uma quadra da rua Jornalista Edemar Ruwer e quatro quadras da rua 
Francisco Rosa Marcondes, quatro apenas. Boa pergunta senhores, agora que já esta 
tudo decidido, porque não perguntam aos moradores onde esta a prioridade , com isso 
senhores, acreditamos que por trás dos bastidores existem um favoritismo, ou nepotismo 
como os políticos costumam dizer. Ruas mortas, sem transito, sem movimento, são 
pavimentadas, como a rua Edemar Ruwer e a Francisco de Assis e tantas outras. 



Perguntamos, porque não pavimentam toda a rua, do inicio ao fim ou será que em 
determinadas quadras, mora alguém especial? Alguém que seja melhor do que aquele 
que mora na quadra seguinte? É muito estranho o critério de escolha da rua a ser 
beneficiada, a nosso ver seriam prioritárias as perimetrais, as artérias de escoamento do 
transito, as que encurtam caminhos e que desafogam a avenida flores da cunha, é e aí 
esta a nossa ferida. A rua Francisco Rosa Marcondes e a rua Henrique Teodoro Schultz, 
uma importante via de acesso ao centro da cidade, vila rica e BR 285, recebe apenas 
quatro quadras ficando oito quadras de chão no intervalo da vila rica e outro preto. 
Propomos, senhores, se não há privilégios para as ruas mortas que citamos, retirem a 
verba destinada a elas e repassem para a conclusão da artéria tão desejada pelos 
moradores do nosso bairro, sabendo-se que há falta de recurso como declarou na 
imprensa o  secretário de obras. E por falar em discurso está é a justificativa que ouvimos 
a uma década toda vez que solicitamos um melhoramento, estamos cansados de 
mediocridade desta administração, a própria cidade só agora no quarto ano de mandato 
pudemos ver algum resultado, referindo-se a saneamento e pavimentação. Estaremos 
aguardando uma resposta afirmativa para nossos problemas, ou termos que manter a 
humilhação de bloquear as ruas numa vã mendicância por um direito que também é 
nosso. Moradores do bairro Ouro Preto. Muito Obrigado. (aplausos) Presidente Vereador 
Luiz Leite deixamos em aberto a palavras para os vereadores que quiserem fazer uso em 
decorrência da solicitação e também das colocações da representante do bairro ouro 
preto sra. Tânia. Esta aberto a palavra aos srs. Vereadores. Vereador Josélio Guerra 
PMDB, por três minutos vereador. Vereador Josélio Guerra  sr. Presidente, srs. 
Vereadores, publico presente, imprensa, quero cumprimentar o presidente do bairro sr. 
Jurandir. Eu venho a esta tribuna sr. Presidente, de um pedido, de um apelo dos 
moradores da nova ouro preto, porque a gente fica sensibilizado pelo que esses 
moradores vem passando, não é de hoje, é de muito tempo comendo poeira. O que mais 
a gente vê que revolta os moradores é que em determinadas campanhas eleitorais certos 
candidatos comparecem no determinado bairro, ou determinados bairros, na época de 
eleição, próximo a eleição, prometendo melhorias, inclusive assinando compromissos, 
termos de compromisso, de fazer as referidas melhorias e buscando voto. Passa as 
eleições as coisas não acontecem, vem de novo a eleição, vem de novo a cobrança, mas 
em cima de votos da população, a gente sente a magoa desses moradores, gente 
também fica sensibilizado a todos vocês moradores do bairro e pode ter certeza que a 
gente vai cobrar, pode ter certeza a gente vai ficar a parte da situação, a gente vai cobrar 
e eu vou continuar sempre cobrando sempre neste poder trabalhei desta forma, mesmo 
estando do lado da situação, quando estava sempre cobrando, jamais ficando 
encabrestado, e dizer como a amiga colocou aquela rua a Henrique Teodoro Schultz e a 
Francisco  Rosa Marcondes é um acesso que realmente desafoga inclusive o transito do 
centro  de Carazinho que acessa a ULBRA, e acessa varias empresas naquela região e 
os moradores estão cansados, estão surrados por causa daquela poeira, e pode contar 
com o apoio deste vereador que vai continuar trabalhando sempre em prol desta situação 
e a gente espera que o Poder executivo faça a sua parte, seria isso sr. Presidente. 
Presidente Vereador Luiz Leite  continua a disposição a palavra Vereador Paulino de 
Moura Vereador Paulino de Moura  sr. Presidente, srs. Vereadores, servidores da casa, 
a imprensa escrita e falada, aos meus amigos do bairro ouro preto, Olimar e a sua 
esposa, e em nome deles eu saúdo a todos vocês, esta briga ela é antiga, mas eu vou 
centralizar o meu discurso no que o Vereador Déio veio a esta tribuna dizer. Porque o 
Vereador Déio até a pouco tempo era parte do governo afora lê esta cobrando, porque 
que o Vereador Déio não pediu o asfaltamento ou calçamento daquela via, se ele estava 
neste governo, se lê ajudou este governo a ganhar, porque que ele não foi e fez agora a 



indicação pedindo o calçamento, pedindo o asfaltamento  desta via. Então gente eu estou 
cansado de ver demagogia e falsidade. E quero deixar claro quem executa é o executivo, 
quem vai legislar é os legisladores, é os vereadores, e eu dizia sempre lá quando fizemos 
aqueles movimentos, nós não temos forças de fazer, mas nós temos força de reivindicar e 
quem julga é o judiciário. Nós não podemos nos enganar pensando que esta casa vai 
asfaltar, vai calçar ou vai mudar a rubrica que hora já foi feito nas ruas hoje pré 
estabelecidas. Então eu n]ao agüento, eu não posso vir a este plenário, eu não posso vir 
a esta câmara de vereadores e eu sei o quanto dói o quanto eles fizeram pra que eu não 
conseguisse a minha eleição e hoje eu estou de volta aqui e vou dizer aos senhores 
lutarei ate o ultimo instante , reivindicando melhorias para a sociedade carazinhense 
porque é o meu dever e minha obrigação. Mas eu não vou usá-los como instrumento 
político pra dizer pra vocês que iremos fazer isso que iremos fazer aquilo, não é poder do 
vereador, o vereador pode se  unir aos 10 vereadores e ir lá e solicitar ao poder executivo 
para executá-lo e mudar rubrica não se muda o que já esta sendo executado. Então eu 
preciso deixar claro porque em uma ultima reunião que teve aí com o sindicato dos 
comerciários me viraram as costas porque eu disse a verdade, hoje eu estou dizendo do 
fundo do meu coração então a verdade e o Vereador Déio tinha que ter essa sabiencia, 
tinha que ter esse compromisso de quando governo executar e pedir para o executivo já 
que essa via é de suma importância que nós sabemos que é, ele tinha o poder porque ele 
estava no governo e eu vou dizer agora dando sustentação a este governo eu irei cobrar 
do prefeito Alexandre, que ele reveja a situação da rua Henrique Teodoro Schultz, porque 
eu não posso dizer que ele vai fazer porque não é obrigação deste vereador. O vereador 
vai lá pra legislar e fiscalizar, quem executa é o poder executivo ele que faz as obras, ele 
que bota a rubrica onde quiser botar. Então eu gostaria de deixar bem claro, é um 
desabafo infelizmente com um colega vereador mas eu tenho que dizer que infelizmente 
ele tava no poder, ele podia fazer se assim ele esta dizendo que vai lutar por vocês, ele 
poderia ter executado a obra, seria isso sr. Presidente muito obrigado. Presidente 
Vereador Luiz Leite continua a palavra a disposição Vereador Adroaldo De Carli 
bancada do PMDB  Vereador Adroaldo De Carli sr. Presidente,  srs vereadores, 
imprensa aqui presente, funcionários da casa, moradores da ouro preto, cumprimentando 
o sr. Jurandir, presidente da associação cumprimento a todos, um cumprimento especial a 
Tânia que teve aqui presente, também fazendo os seus comentários, seu 
pronunciamento, a respeito da sua  insatisfação deste governo. Eu acredito que ninguém 
mais que o sr. Presidente tem o dever de vir aqui nesta tribuna porque nós do PMDB e eu 
estava lá, auxiliamos  e ajudamos a eleger este governo, isso nós temos que dizer a 
comunidade, assim como ter que vir abrir pedir desculpas a comunidade porque nós 
vereadores infelizmente não obtivemos a força política que nós desejamos e nós 
havíamos combinado em data posterior da campanha política e deixar muito claro que o 
sr. Prefeito municipal nunca convidou nós vereadores e esse foi um dos motivos do 
rompimento desta coligação a participar de projetos destinados de verbas publicas e por 
exemplo de infra estrutura, quais as ruas que devemos calçar, quais as ruas que os 
vereadores querem fazer compactação. E isso eu quero deixar muito claro e digo mais 
nos inclusive tivemos um desgaste muito grande nesta coligação que até o nosso vice 
prefeito do PMDB que nós elegemos, até este nós perdemos, infelizmente nunca 
defendeu as reivindicações de nós vereadores, vamos deixar muito claro a nossa situação 
e digo mais foi colocado aqui a questão da iluminação publica, quantas e quantas vezes 
nós batemos aqui  a questão da melhoria da iluminação publica, tenho certeza que muitos 
dos senhores devem pagar a taxa de contribuição de iluminação publica  e nós vimos que 
aqui na avenida deu uma melhorada mas e os bairros como é que está então realmente 
isso é uma posição muito clara que nós devemos vir aqui, nós do PMDB, esclarecer a 



comunidade da ouro preto, principalmente que esta aqui presente e para finalizar 
parabenizá-los, porque é assim que se faz um ato democrático um ato soberano da 
comunidade  da ouro preto, vem aqui se manifestar e nós como representantes da 
comunidade temos que ouvi-los, temos que saber entendê-los e temos que trabalhar 
pelas suas reivindicações e assim como a de outras comunidades de Carazinho. Mas 
vocês realmente são só exemplos, que vocês tiveram a capacidade de se organizar e vir 
fazer suas reivindicações. Pois não Vereador Déio. Vereador Josélio Guerra só pra 
complementar vereador, eu não entendi toda essa revolta  do Vereador Paulino de Moura, 
porque acho que o sr. Não estava quando este vereador entrou neste mandato  e dizer 
pro sr. Que tem registrado a cobrança destas ruas, o sr. Não precisa ficar nervoso, este  
vereador esta trabalhando sim e vai continuar trabalhando que é o que este vereador tem 
que fazer e acho que é o que todos que é cobrar do executivo, tem um abaixo assinado 
aqui de mais de quinhentos moradores do bairro reivindicando e cobrando, eu acho que 
não tem o porque nós entrar neste tipo de palavreado e demagogia, temos que realmente 
trabalhar para que a comunidade que realmente esta carente e quer que as coisas sejam 
resolvidas. Vereador Adroaldo De Carli e na realidade mais uma vez reconhecer o 
trabalho desta comunidade e dizer que nós do PMDB estaremos sempre atentos as 
solicitações da comunidade que é pra isso que nós estamos aqui. É pra reivindicarmos e 
ter uma sociedade melhor mais justa e mais qualidade de vida aos nossos munícipes, era 
isso sr. Presidente, srs. Vereadores, muito obrigado. Presidente Vereador Luiz Leite 
continua a disposição com a palavra Vereador Cláudio Santos PSDB  Vereador Cláudio 
Santos sr. Presidente, colegas vereadores, pessoas que já foram nominadas, pessoas do 
bairro ouro preto. É justa a reivindicação de vocês, se vocês não estivessem aqui 
buscando aquilo que vocês estão buscando a um bom tempo. Poderia vir eu aqui 
aproveitando a câmera da TV e erguer o cartaz, eu já vi isso, já passei isso quatro anos 
atrás, mas eu não posso deixar de dizer e me desculpe Vereador Adroaldo de Carli, o 
carinho e o respeito que eu tenho por vossa excelência, mas eu sou obrigado a fazer algo 
que não é normal que eu faça, eu sou obrigado a vir a essa tribuna olhando eu seus olhos 
e chamá-lo de mentiroso, da mesma forma como vossa excelência foi mentiroso na 
formação da mesa no ano passado. Eu venho de cara limpa Vereador Adroaldo, porque 
eu sai do bairro, vossa excelência tem indicações pelo seu assessor, vossa excelência 
não coloca o pé no barro, na poeira, eu nunca vi vossa excelência ir nos bairros a não ser 
quando acontece uma calamidade ou alguma coisa que aí todo mundo esta lá, agora vir 
aqui reivindicar algo que vossa excelência não conhece, é vergonhoso vereador, é 
vergonhoso eu respeito mas é vergonhoso. E não pensem os moradores do bairro ouro 
preto que pra mim isso aqui é surpresa, não é surpresa, vocês reivindicarem, tem que 
reivindicar. Se vocês não erguerem a bandeira de vocês outros não vão erguer, agora, 
essa palavra nepotismo, nós na câmara conhecemos que é que fala ela, eu tenho 
parentes, tenho familiares vereador que moram no bairro ouro preto e que me disseram 
que vossa excelência Vereador Déio esteve lá, dizendo que passaria a noite inteira e 
dando todo o suporte pra que ficasse lá com a ruas trancada a noite inteira se fosse 
preciso, não é dessa forma que se resolve essa situação vereador. Inclusive chame-me, 
chame-me  de mentiroso, se vossa excelência não teve no bairro Sassi, dizendo num dos 
seus comícios que quando o vereador fosse eleito vossa excelência iria baixar o valor da 
energia elétrica, então desconhece-se aqui na câmara o vosso desconhecimento.  Não 
tem, eu sou talvez, quem sabe, iluminação que essa este povo não tem, poderia ter tido, 
quando o Vereador Adroaldo foi diretor da eletrocar e que na época não comparecia como 
diretor e ganhava como diretor, tem que começar se dizer isso, porque é fácil vir aqui na 
frente de vocês e fazer discurso, porque? Porque tem que agradecer, vá buscar os seus 
podres então vereador Adroaldo, vamos ver quanto tempo vossa excelência comparecia 



ma eletrocar quando diretor financeiro ganhando uma babilônia, sem comparecer, chega 
de demagogia, chega de demagogia, nós temos que parar com isso, nós temos que parar 
com isso. A época da eleição vem, começam de novo. O Vereador Déio fez muitos votos 
na ouro preto, porque que no primeiro mandato, no primeiro ano, não pediu asfaltamento 
pra essa rua, hoje foi lá pedir pra vocês que é ano de eleição.  Nós não podemos, nós 
temos que mudar, me permite sr. Presidente, nós temos que mudar gente, nós temos que 
mudar. Eu dizia a Vera, a Vera, dizia a Vera, a três ou quatro anos atrás, permite sr. 
Presidente, não deixe que manipulem vocês, reclamem, tem que se reclamar, mas não 
deixe que manipulem, porque aqueles que foram lá e deixaram, a gente permanece indo 
lá, porque tem familiares e se criou no bairro ouro preto, acho que muito foi feito, muito 
ainda tem que se fazer, mas não desta forma, desta forma tentando usar mais uma vez 
vocês e enganando e isso eu não posso permitir, sr. Presidente, srs. Vereadores, muito 
obrigado.  Presidente Vereador Luiz Leite  continua a palavra a disposição doas 
senhores vereadores, Vereador Antonio Azir, bancada do PTB. Vereador Antonio Azir 
sr. Presidente, srs. Vereadores, a todas as pessoas na casa a nossa saudação, em 
especial aos moradores do bairro ouro preto, quero saudar especialmente a Vera, nossa 
amiga, nossa companheira, e dizer que a reivindicação de vocês é justa, e todos os 
vereadores desta casa já fizeram reivindicações no sentido de asfaltar essa rua. Creio eu 
que nem um vereador aqui já deixou de manifestar o seu desejo de ver esta rua que 
realmente é um acesso ao nosso município e hoje com a ULBRA  realmente é muito 
importante  esta via. O orçamento desta rua também já esta realizado, o projeto já esta 
realizado, e hoje esta sendo feito um terço deste projeto. Cremos que com a reivindicação 
de vocês e com o apoio dos vereadores, nós iremos conseguir sim, concretizar  este 
projeto. E vocês continuem reivindicando porque é um direito do povo as pessoas tem 
que se unirem e realmente reivindicar ordeiramente, organizadamente. Mas quanto ao 
vereador déio, quando falava aqui, defensor do povo, enquanto o PMDB tinha um 
deputado federal e um deputado estadual, porque que não conseguiram um pequeno 
recurso pra asfaltar esta rua, um acesso tão importante para Carazinho, e eu não vi os 
seus deputados remeterem um centavo, eu não vi o sr. Fazer um pedido nesta casa para 
que os deputados lhe atendessem. Eu vejo o Adroaldo que foi diretor da eletrocar falar em 
iluminação publica ruim nos bairros e concordo, e tem que melhorar, mas nós não 
podemos esquecer que o Vereador Adroaldo De Carli foi diretor sim da eletrocar e não 
melhorou a iluminação publica e é muito fácil vir aqui falar, é muito fácil falar de 
iluminação publica quando um próprio vereador desta casa esta sendo acusado, esta 
sendo investigado pela policia, investigado por este poder, que é o Vereador Déio, de ter 
roubado energia elétrica na sua fabriqueta de sorvete. Então a verdade tem que ser dita, 
tem que ser dita, é muito fácil ir até o povo e dizer e se fazer de santinho, ser o defensor 
que vai resolver e o Cláudio tem razão. Cláudio lá na sassi todos dizem que o Vereador 
Déio prometeu baixar a luz, mas ele baixou a luz dele, fazendo um gato, lá na empresa 
dele, a do povo ele não conseguiu baixar  nada. E ouro preto eu quero destacar aqui, 
vocês são testemunhas disto, que felizmente, nós queremos rua lá sim , porque o barro e 
a poeira é ruim, mas felizmente nós temos um poste de saúde de lá que é motivo de 
orgulho para todos nós, que atende muito bem, temos uma boa escola, temos creche e 
temos um povo maravilhoso e que certamente unidos nós iremos construir, mas sem 
demagogia, sem mentiras, sem enganar o povo, vamos ser sinceros, porque muitos dos 
vereadores que se fazem de santinhos aqui, estão roubando do patrimônio publico. 
Obrigado. Presidente Vereador Luiz Leite continua a disposição a palavra. Vereador 
Felipe Sálvia, bancada do PDT Vereador Felipe Sálvia sr. Presidente, srs. Vereadores, 
pessoas que assistem a reunião na casa do povo na noite de hoje, pra vocês ver chegou 
o ano da campanha política, começou já, não pode ver gente, que já querem ofender, 



machucar o outro colega, isso não leva a lugar nenhum, vocês vieram aqui pra saber da 
rua de vocês, (aplausos), dizer que o Vereador Antonio Azir diz com propriedade 
Presidente Vereador Luiz Leite  sr. Vereador, só gostaria de pedir pela questão do 
regimento interno que a platéia não pode se manifestar enquanto os vereadores estão 
usando da palavra. Vereador Felipe Sálvia o vereador disse com muita propriedade de 
que quem executa é o executivo, o prefeito, é o prefeito que executa, eu tive lá no dia do 
fechamento da rua pra dar um apoio, mas a gente não pode fazer nada, o vereador pede, 
grita, chora, na radio quantas vezes eu disse, e a moça disse com propriedade aqui. 
Chegou o ano de eleição começaram a calçar a rua, começaram a fazer coisas, e eu vejo 
a tanto tempo, sou o vereador mais antigo da casa, também tive na situação, eu vi vários 
manifestos de pessoas, de abaixo assinados, de gente pedindo pra asfaltar. E o finado 
Iron, ele tinha uma vontade de fazer a avenida do saber, que cruzava a medianeira, 
cruzava ali o rodoviário, e saia lá na ULBRA, ele tinha uma vontade disso olha, eu tenho 
vontade de fazer isso daí, né, mas vocês eu nunca vi no tempo de vereador um manifesto 
tão bem feito como vocês do ouro preto e vila rica tão fazendo hoje, com cartazes, e a 
imprensa viu, a imprensa viu e vai alguma coisa vai dar, porque é somente num manifesto 
que desse jeito que vocês unidos, que vocês vão conseguir, e eu peço pros meus 
colegas, vereadores, de todas as bancadas, vamos fazer um requerimento de todos os 
vereadores juntos pedindo, vamos pedir pro prefeito pra ver se dá pra fazer mais quatro 
quadras, porque ali na av. Pátria onde é a eletrocar tão botando asfalto encima do 
calçamento, já tem calçamento pra que botar o asfalto em cima do calçamento, porque 
não botam o asfalto lá nessas ruas que precisam, eu vejo, a te a Jussara esposa do 
Rogério, eu vejo o pessoal não pode abrir a porta pra fazer almoço, não pode lavar uma 
roupa, se botar a estender lá fora foca amarela a roupa de poeira. E ali passa os 
caminhões da prefeitura Paese, passa todo o dia ali e é um poeirão grande, então eu to 
pedindo pros vereadores que quiserem fazer, nós podemos fazer hoje, ainda um 
requerimento pra mandar pro prefeito, pra ver se o prefeito faz alguma coisa, bom na 
época de eleição  ele faça.  Presidente Vereador Luiz Leite  continua a disposição a 
palavra Vereador Vilson Paese bancada do PDT Vereador Vilson Paese Sr. Presidente, 
nobres colegas, imprensa aqui presente, Jarbas ex-funcionário desta casa, meu amigo 
Veiga, Jurandir presidente do bairro, ao suplente de vereador o marcos, meu amigo 
seresteiro, a Tânia, que usou esta tribuna para colocar a situação do bairro, nós não 
queremos usar essa tribuna para fazer nenhum tipo de demagogia, eu só não concordo 
com o cartaz que eu li, quando o cartaz dizia que estão escondidos os representantes do 
povo atrás de uma capa. Esse cartaz eu achei que não, para mim, não cabe, agora cabe 
aqui nesta casa, vocês virem aqui e reivindicar um direito que é de vocês. E o prefeito 
sabe muito bem da importância desta rua porque eu acredito que todos os vereadores já 
devem ter se manifestado com esta rua Francisco Rosa Marcondes, eu visito seguido 
Vereador Adroaldo, Vereador Antonio Azir, Vereador Paulino de Moura, ao Felipe , ao 
Cláudio, ao Luiz , aos demais vereadores daqui, a VOLCAR, e a volcar sempre solicitou e 
eu quando concorria a vereador eu fui na Volcar, e eles me pediram vereador não 
esqueça de nós, e eu tenho e ta registrado varias solicitações e também esta não 
gravado, não porque o prefeito não deve ter gravado, mas ele sabe disso, se isso é 
verdadeiro que no gabinete do Alexandre, nós pedimos prefeito Alexandre a Henrique 
Teodoro Schultz, terminando com  a Francisco Rosa   que é só no final que ela tem esse 
nome, porque vai ao longo eu não sei se vai até a ponte, mas eu acho que vai até lá em 
cima, no morro, tem uma importância infinita essa rua, vamos asfaltar. Oh Vereador 
Paese, o custo desta obra é um milhão e setecentos mil e nós não temos no momento 
esse recurso mas dentro das possibilidades  nós iremos fazer alguma coisa para esses 
moradores. E nós sabemos, serei breve presidente, eu sou filho de Sananduva, e eu 



morei muito tempo a par do caminho que vinha de Paim Filho para chegar em 
Sananduva, no pó e no barro, pó vermelho. Não existe nada pior para a criança, para 
pessoas de idade, para qualquer idade morar a onde tem pó. Se agüenta o barro mas o 
pó é muito difícil e não tem casa que fique limpa então eu entendo que a sra. As 
senhoritas e os senhores e nós entendemos e esta casa pode ter certeza se dependesse 
do legislativo não teria um palmo de rua em Carazinho sem asfalto. A cidade fica mais 
limpa, mais bonita, mas nos ainda estamos com alguns problemas mas pode ter certeza 
com esse apelo que vocês estão fazendo aqui, com a imprensa acompanhando, com 
todos os vereadores aqui e eu sou da opinião também do Vereador Felipe Sálvia de nós 
os dez vereadores fazer um requerimento ao prefeito, para que ele redobre o esforço da 
administração pra poder pelo menos se não for tudo, mas eles querem tudo, são mais oito 
quadras, ou ao menos que diminua esse trajeto de pó e de barro para os senhores. Nós 
estamos aqui sim, para representar vocês, e toda a comunidade de Carazinho, porque é 
vocês que nos pagam. Esse é o nosso dever  e não estamos fazendo nada mais do que a 
nossa obrigação obrigado. Presidente Vereador Luiz Leite continua a disposição a 
palavra, peço ao vice presidente desta casa que assuma  a presidência para que eu 
possa me manifestar.  1º vice presidente Vereador Cláudio Santos  com a palavra 
Vereador Luiz Leite  Vereador Luiz Leite  Sr. Presidente, srs. Vereadores, demais 
pessoas que se fazem presentes no plenário já cumprimentadas por este vereador  no 
inicio da reunião. Por um lado eu digo a vocês que eu sou acostumado com esse tipo de 
manifestação, inclusive algumas ajudei a organizar, na educação, nos bairros, por outro 
lado não posso desmentir a vocês por que me sinto um pouco entristecido, porque a 
gente analisa, a forma que cada um tem de atuar na política, na sociedade, nas nossas 
entidades e também nos nossos bairros. Morei cinqüenta anos no bairro floresta, pra ser 
mais exato cinqüenta e um anos, sei das dificuldades que nós enfrentamos nos bairros, 
eu era um puxador Tânia, que nem você, eu era um batalhador, que nem o Jurandir, que 
nem cada um de vocês que estão presentes aqui. Porem as manifestações que eu 
ajudava a organizar eram um pouco diferentes, muitas vezes comissões representantes 
junto com o presidente da associação visitando o sr. prefeito, varias e varias vezes, outras 
vezes em reunião separado com os legisladores e numa terceira via, aí sim uma 
manifestação como vocês fizeram, em partes bonitas por vocês se desprenderem de 
tempo para vir até aqui reivindicar aquilo que vocês precisam para o seu bairro. E com 
certeza a única coisa que eu acho que fiquei um pouco entristecido foi alguns dizeres de 
alguns cartazes que eu não posso generalizar e nem responsabilizar a todos vocês, 
muitas vezes é um trabalho individual, o pensamento de uma pessoa que é respeitado 
pelos demais, mas dizer a vocês que este poder legislativo, é um poder aberto a todas as 
camadas, ao rico, ao pobre, ao preto, ao branco, ao gordo, ao magro,a imprensa, as 
pessoas que vem aqui todos os meses usar a tribuna do povo, colocar as suas idéias, 
fazer as suas reivindicações. Digo a vocês que o bairro ouro preto, este vereador em 
outras épocas trabalhou muito naquela creche, naquele colégio e também em algumas 
ocasiões onde a gente era solicitado. E nós andamos sim pelos bairros não temos o 
tempo necessário muitas vezes pra chegar na casa de um por um, mas nos deslocamos 
sim, então a gente vê a necessidade da nossa comunidade, a gente vê as prioridades da 
nossa comunidade, mas muitas vezes a voz do vereador não encontra eco, ou devido ao 
orçamento apertado na municipalidade ou devido ao planejamento na elaboração do 
projeto de melhoria das vias publicas nos bairros, muitas vezes até os corredores de 
ônibus, as vezes nos tiram um pouco os investimentos em outras vias, mas eu digo a 
vocês que vocês estão corretos, estão com muita razão, porque a muitos anos a gente 
acompanha a calamidade de muitas ruas e que vem de tempos atrás, não vamos achar, 
eu sempre digo, não vamos achar os culpados, vamos achar as soluções e como vocês  



podem contar com este vereador, eu tenho uma maneira muito simples e muito seria e 
muito honesta  de trabalhar na política e quem me conhece sabe, eu não preciso andar 
nos bairros me vangloriando pra ninguém, o meu trabalho é um trabalho quase que 
muitas vezes passa-se no anonimato porque eu gosto de trabalhar assim, que as pessoas 
quando vem a situação acontece, as obras acontecem, por solicitação, e não pela 
petulância de mandar fazer, eu não mando no poder executivo, eu solicito ao poder 
executivo para que atenda as reivindicações dos nossos representantes os mais fieis que 
são vocês. Se hoje nós estamos aqui, digo a vocês, nós somos meros trabalhadores de 
vocês, cada cidadão que aqui está e aqueles que não puderam se fazer presentes são 
nossos patrões, e é a vocês que nós devemos todo o respeito e toda a consideração. 
Então eu acredito que alguns desafetos houve nesta tribuna e acontece seguido, mas isso 
não deve ser levado em conta porque no final das contas todos se unem em volta de uma 
causa só que é buscar incisivamente a resolução dos problemas dos nossos bairros é 
desta forma que nos temos que trabalhar e eu convido a direção do bairro ouro preto, o 
sr. Presidente e demais pessoas que queiram se reunir que marquem um outro momento 
e sentem com os demais vereadores e sentar juntos e fazer um trabalho em conjunto 
produtivo para que dali para frente a gente possa marcar uma presença mais forte e 
efetiva naquilo que é o que todo mundo quer a melhoria dos nossos bairros em todos os 
sentidos, na educação, na saúde, na habitação e também nas ruas de nossa comunidade. 
Muito Obrigado sr. Presidente. 1º vice presidente Vereador Cláudio Santos  devolvo os 
trabalhos ao Vereador Luiz Leite  Presidente Vereador Luiz Leite com a palavra 
Vereador Jaime Fragoso Vereador Jaime Fragoso sr. Presidente, colegas vereadores, a 
imprensa falada e escrita, todas as pessoas do bairro ouro preto, pessoas amigas, 
pessoas que muitos a gente conhece, meus cumprimentos também aos funcionários da 
casa. É realmente, essa reivindicação até quando eu não era vereador eu via lá aquela 
rua fechada, fazendo manifesto, eu via com bons olhos, as pessoas tem que reivindicar, e 
tem que mostrar o poder do povo unido, mas muitas vezes a gente vê também demagogia 
na política, eu estava no PMDB e senti quando o PMDB saiu da administração e quando o 
meu colega Vereador Adroaldo De Carli falava que não se tinha reunião, muitas vezes 
que era convidado colega, é com maior respeito que lhe digo o sr. Não ia nas reuniões, 
não ia, até nós tratava coisas na reunião e chegava aqui e fazia diferente, não ia. Mas 
olhar o Josélio Guerra dizer as coisas também, é muita demagogia déio, muita 
demagogia, esse povo veio aqui achando que vão resolver o nosso problema na hora, 
vamos lá e vamos bater e vamos resolver, não é bem assim, não é. Nós temos que olhar 
com bons olhos o poder executivo, vocês devem entender que muitos bairros em 
administração passada foi feito casquinha de ovo, que é chamado aquele asfalto, e eu 
falava com o prefeito, o prefeito me disse assim, Jaime se é pra mim fazer asfalto pra 
durar e dizerem que foi feito só por causa do ano, que é um ano eleitoral eu não vou 
fazer. Nós podemos chegar lá toda a bancada de sustentação ir pedir Prefeito, vamos 
mudar aquele projeto lá, vamos fazer casquinha de ovo, vai até o bairro vila rica. O que 
que adianta, nós temos que fazer em parte, dependemos de recursos e eu tenho certeza 
que o prefeito também olha com bons olhos com nós todos vereadores olhamos com 
bons olhos aquela rua. O bairro ouro preto merece, porque é um bairro dos mais antigos 
da cidade de Carazinho e eu tenho certeza que todos os vereadores estarão falando com 
o prefeito e buscando recursos para melhoria daquele bairro, sendo na ordem da saúde e 
também de segurança que foi falado a gente briga, não só eu como todos os vereadores 
para colocar até policiais mais na rua pra dar segurança ao nosso povo, então seria isso 
sr. Presidente, muito obrigado. Vereador Vilson Paese tens alguns segundos, 
presidente, obrigado Jaime eu sei que você tem alguns segundos, mas vossa excelência 
estava terminando é só pra concluir. Só pra dizer a Tânia que no seu pronunciamento 



quando usou a tribuna tu dissestes que talvez a tua mensagem, a mensagem do bairro 
ouro preto, nós não iríamos ouvir, talvez nenhum vereador aqui vai ouvir esta mensagem. 
Leva para casa e faça para todos os moradores da ouro preto, que todos ouviram com 
muita atenção e vamos cuidar com muito carinho o que vocês tem direito, muito obrigado. 
Presidente Vereador Luiz Leite não havendo mais vereador querendo fazer uso da 
palavra passamos agora a ordem do dia. Convido o Secretário Vereador Cláudio Santos  
para fazer a leitura do numero e autor dos requerimentos. Pois não vereador Vereador 
Jaime Fragoso   questão de ordem . de acordo com as bancadas a gente pede pra 
votação em bloco, requerimentos, moções e projetos. Secretário Vereador Cláudio 
Santos requerimentos nº 01 de autoria do vereador Vilson Paese  PDT nº 02 todos os 
vereadores nº 03 Vereador Luiz Leite PDT, nº 04 Vereador Felipe Sálvia PDT, nº 05  
Vereador Vilson Paese PDT, nº 06 Vereador Vilson Paese PDT, nº 07 Vereador Adroaldo 
De Carli PMDB, nº 08 Vereador Jaime Fragoso PSDB, nº 09 Vereador Jaime Fragoso 
PSDB, nº 10 Vereador Adroaldo De Carli PMDB. Presidente Vereador Luiz Leite coloco 
em discussão a urgência dos requerimentos. Não havendo vereador que queira discutir  
coloco em votação vereadores que concordam permaneçam como estão os contrários se 
manifestem. Esta aprovada a urgência por unanimidade. Esta  em discussão  os 
requerimentos com as urgências já aprovadas. Não havendo vereador que queira discutir  
coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão os demais se 
manifestem, aprovado os requerimentos por unanimidade. Convido o sr. Secretario para 
proceder a leitura, bem como o  nº e autor das moções. Secretário Vereador Cláudio 
Santos  moção nº 01 de autoria do Vereador Luiz Leite PDT,  moção de nº 02 de autoria 
do Vereador Luiz Leite PDT, moção de nº 03 de autoria do Vereador Luiz Leite PDT, 
moção de nº 04 de autoria do Vereador Luiz Leite PDT, moção do mesmo teor Vereador 
Vilson Paese PDT , moção de nº 05 de autoria do Vereador Luiz Leite PDT, moção de nº 
06 de autoria do Vereador Cláudio Santos PSDB, moção de nº 07 de autoria do Vereador 
Cláudio Santos PSDB, moção de nº 08 de autoria do Vereador Vilson Paese PDT de 
mesmo teor de º 12 anexo autoria Vereador Adroaldo De Carli PMDB, moção de nº 10 de 
autoria do Vereador Luiz Leite PDT, moção de nº 11 de autoria do Vereador Adroaldo De 
Carli PMDB, moção de nº 13 de autoria do Vereador Luiz Leite PDT, moção de nº 14 de 
autoria do Vereador Jaime Fragoso PSDB, moção de nº 15 de autoria do Vereador Jaime 
Fragoso PSDB Presidente Vereador Luiz Leite coloco em discussão a urgência das 
moções, não havendo vereador que queira discutir a urgência, coloco em votação, 
vereadores que concordam permaneçam como estão os demais se manifestem, aprovada 
por unanimidade as urgências das moções. Esta em discussão as moções com as 
urgências já aprovadas. Não havendo vereadores que queiram discutir, colocamos em 
votação, vereadores que concordam permaneçam como estão os demais se manifestem. 
Aprovadas as moções por unanimidade. Passamos agora a votação dos projetos. 
solicitamos ao sr. secretário para que proceda a ementa e autor dos projetos de lei.  
Secretário Vereador Cláudio Santos  Projeto de Lei Complementar 004/08,Executivo 
Municipal, Altera redação do Art. 187, da Lei Complementar n° 110/06, que Aprova o 
Código Tributário do Município de Carazinho. Projeto de Lei 033/08, Executivo Municipal, 
Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio para cedência de professores, nos termos 
da Lei Municipal n° 4.494/93, para Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 
APAE. Projeto de Lei 034/08, Executivo Municipal, Dispõe sobre a licença para realização 
de “Pedágios” e revoga a Lei Municipal n° 3.369/83 Relatório 005/08,  Executivo 
Municipal, Ementa: Relatório de execução orçamentária Fev/2008. Projeto de Lei 036/08,  
Executivo Municipal, Inclui meta nas Leis Municipais n° 6.256/06 – PPA 2006/2009 e 
6.444 – LDO 2008 e autoriza abertura de crédito especial no orçamento de 2008, no valor 
de R$ 400.000,00. Projeto de Lei 037/08, Executivo Municipal, Altera a carga horária e 



vencimentos dos Cargos de Contador e Técnico de Informática Presidente Vereador 
Luiz Leite  solicito ao sr. Secretário para ler os pareceres da comissão de Justiça e 
Finanças, bem como o Parecer da Ordem Econômica e Social sobre os projetos já 
nominados Secretário Vereador Cláudio Santos  Pareceres são iguais de todos os 
projetos Parecer da comissão de Justiça e Finanças. O presente projeto de lei é 
constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Sala das reuniões 20/03/08 
Vereador Josélio Guerra membro, Vereador Antonio Azir Presidente e Vereador João 
Mafalda Secretário. Parecer da Ordem Econômica e Social. O presente projeto de lei se 
encontra apto a ser incluído na ordem do dia. Sala das reuniões 24/03/08. Vereador 
Vilson Paese Presidente, Vereador Cláudio Santos Secretario e Vereador Paulino de 
Moura Membro. Presidente Vereador Luiz Leite  esta em discussão os pareceres da 
duas comissões. Sr. Vereador Felipe Sálvia  Vereador Felipe Sálvia  questão de ordem 
sr. Presidente, eu gostaria de pedir vistas no projeto 037/08, e o ultimo processo de nº 06 
é um pedido do presidente dos servidores municipais, o Chico, que pediu para nós pedir 
vistas neste processo, porque ele gostaria de dar um parecer, neste projeto de lei, então 
fica o meu pedido de vistas e se os vereadores entenderem que devam votar e aprovar ou 
não aprovar, fica o meu pedido. Presidente Vereador Luiz Leite  se os vereadores 
concordarem, caso contrario vai a votação. Por solicitação do vereador Jaime Fragoso, 
nós vamos colocar em votação. Anteriormente poderemos votar, está em discussão o 
pedido de vistas.  Vereador Antonio Azir  sr. Presidente, srs. Vereadores eu respeito o 
pedido de vistas do vereador Felipe Salvia, mas nós temos o nosso quadro de 
funcionários, o quadro chamado de técnico cientifico, que são aqueles funcionários que 
possuem uma formação superior e que realmente hoje estão com o salário totalmente 
defasado e todos esses funcionários já foram classificados, já sofreram o seu devido 
reconhecimento inclusive através do poder executivo e também chancelado por esta 
casa, então não vejo porque somente três funcionários hoje ficarem a mercê de todos os 
demais técnico científicos com salários baixíssimos nós não podemos ter um contador do 
município de Carazinho com sessenta mil habitantes, comum orçamento que nós 
conhecemos, com todo o trabalho que nós sabemos recebendo hoje mil e seiscentos 
reais. Se algum vereador aqui te duvida de que um servidor com curso superior, com a 
responsabilidade que tem, mereça ganhar tão pouco eu acho que nós realmente somos 
medíocres. E outra coisa que me preocupa, estes servidores não permanecerão no 
município, como não permaneceu o Arno, não permaneceram outros, irão fazer outros 
concursos, irão participar de outros municípios, de outras esferas estaduais, federais e o 
município de Carazinho vai acabar tendo o seu quadro de funcionários desqualificados. 
Então eu peço ao vereador Felipe que reconsidere, porque o sindicato dos servidores é 
importante, mas o sindicato dos servidores também tem que defender esses servidores, o 
sindicato dos servidores não pode simplesmente defender aquele servidor que presta o 
serviço através da mão de obra, através da maquina. Tem que defender também o 
servidor intelectual, que é muito importante para o nosso município, ter uma contabilidade 
organizada, uma contabilidade que é elogiada pelo tribunal de contas, então eu peço a 
todos os vereadores que derrubem este pedido de vistas e que nós realmente façamos 
justiça a estes três funcionários e que todos aqui temos o conhecimento do mercado de 
trabalho, o paese vem do IPE tem conhecimento, o Adroaldo é empresário tem 
conhecimento, Luiz Leite empresário tem conhecimento, o Cláudio Santos tem 
conhecimento, todos aqui tem conhecimento, que com mil e seiscentos reais não dá pra 
se manter um salário de um funcionário com curso superior e com a responsabilidade que 
exerce no município. Me desculpe o presidente do sindicato, mas eu tenho certeza que 
ele também tem que concordar com esta posição, porque o município tem que ser gerido 
por pessoas qualificadas por seu quadro funcional, inclusive um dos princípios da 



administração publica é a qualidade, nós temos que ter qualidade no quadro funcional e 
para isso nós temos que pagar, temos que remunerar, temos que dar contra partida a 
estes funcionários. Obrigado sr. Presidente.  Presidente Vereador Luiz Leite  continua 
em discussão o pedido de vistas do Vereador Felipe Sálvia. Vereador Paulino de Moura 
Vereador Paulino de Moura  sr. Presidente, srs. Vereadores, ao meu amigo Felipe 
Salvia, eu pediria que revisse essa posição por que são três pessoas que tem contribuído 
muito para a nossa comunidade e para a nossa cidade através das suas qualificações e 
através do seu trabalho e eu vou mais longe ainda. Hoje as secretarias municipais, os 
valores que hoje eles recebem são ridículos pelo trabalho que alguns desenvolvem, tão 
bem feito quanto alguns mal feitos, então eu pediria  assim que você valorizasse a 
dedicação destas pessoas de ter buscado conhecimento, de ter buscado preparo como 
diz o Vereador Antonio Azir, essas pessoas não sendo reconhecidas, elas vão buscar em 
outros municípios, fazer concurso publico e nós vamos perder renda, vamos perder 
carazinhenses, vamos exportar gente pra fora daqui e não é isso que nós queremos, nos 
queremos que cada vez mais Carazinho seja desenvolvido, e também o Chico que me 
desculpe eu disse isso a ele hoje, porque quando foi pra lutar pelos professores, pelos 
servidores de menor padrão, nós sempre lutamos aqui e agora nós vamos deixar três 
pessoas que buscaram junto aos bancos escolares uma posição mais graduada do que a 
nossa é nós deixarmos de atender, nos estaríamos descriminando, eu disse isso ai ao 
Chico e então ele não esta sendo presidente de uma instituição aonde ele  preza pelos 
seus servidores, porque com certeza essas pessoas contribuem para o sindicato, então 
quer dizer ele esta deixando de amparar essas pessoas pra que elas possam ter um 
salário melhor, um salário equiparado a padrão maior, então eu pediria assim Felipe com 
toda a sinceridade, se possível essa casa valorizasse esses três servidores e também 
respeitasse o presidente do sindicato que tantas vezes veio aqui pedir por aumento pelo 
vale alimentação, por varias reivindicações que este sindicato buscou em prol da 
coletividade em prol de todos então eu peço humildemente que a bancada, principalmente 
liderada por ti Felipe, revisse esta posição e vamos votar por unanimidade a valorização 
desses servidores, seria isso sr. Presidente, srs, vereadores muito obrigado.  Presidente 
Vereador Luiz Leite  continua em discussão Vereador Cláudio Santos para discutir o 
pedido de vistas do Vereador Felipe Sálvia  Vereador Cláudio Santos  sr. Presidente, 
colegas vereadores, Vereador Felipe Sálvia também venho a esta tribuna com o mesmo 
intuito dos demais vereadores que me antecederam, até por uma questão de justiça, na 
oportunidade tempo atrás que votamos também a regulamentação do salário dos técnicos 
científicos da prefeitura o próprio sindicato avalizou que os vereadores votassem essa 
mudança essa valorização na época entendida, então acredito eu que não seja justo, que 
apenas mensalmente três servidores fiquem sem receber essa igualdade com os demais 
técnicos efetivos da prefeitura, inclusive aumenta-se não só o valor do salário, mas 
também a própria carga horária  e até falando com relação a questão dos contadores sem 
falar na responsabilidade que eles arcam juntamente com o prefeito, com o executivo em 
qualquer problema que haja na devolução trinta por cento da responsabilidade do 
contador então eu acredito que é uma forma do poder legislativo através deste projeto do 
executivo valorizar essas pessoas que estão desenvolvendo essas funções que são 
funções sem duvida alguma de importância ao poder executivo e principalmente a 
comunidade de Carazinho. Pois não Vereador Déio. Vereador Josélio Guerra Vereador 
Cláudio, só pra unir dizer aos senhores também que este vereador também pede ao 
colega Vereador Felipe Sálvia, já havia pedido aqui ao vereador gostaria de deixar 
registrado o pedido da retirada então que a gente entende também e fica solidarizado na 
situação dos funcionários acredito também que deve ser valorizado os funcionários e 
então solicito ao vereador também que retire então, mesmo fazendo parte da oposição, 



fazer oposição as coisas também é errado, então solicito ao vereador a retirada do pedido 
de vistas. Vereador Cláudio Santos  então ta vereador Felipe Salvia se não haja o seu 
pedido de retirada do pedido de vistas pela manifestação dos vereadores obviamente se 
for colocado em votação do plenário certamente ele será  derrotado o seu pedido de 
vistas, mas para que não haja essa situação de colocação em votação nós também 
pedimos a vossa excelência de que retire esse seu pedido de vistas que seja votado e 
aprovado por unanimidade, pois não Vereador Vilson Paese. Vereador Vilson Paese 
obrigado vereador Cláudio, até para mim não usar a tribuna, e não trocar seis por meia 
dúzia e como se diz não chover no molhado, tenho certeza que este projeto vai ser 
aprovado pelos dez vereadores, disso eu não tenho nem duvida, nove porque o 
presidente não vota, mas pode se manifestar até. O que nós estamos aqui discutindo é o 
pedido de vistas do Felipe, o Felipe sentindo tenho certeza, o colega de minha bancada, 
sentindo que a maioria dos vereadores, noventa % dos vereadores concordam e o projeto 
é legal até porque realimente quantas vezes nós falamos aqui, que quem se especializou 
tem que receber um bom salário, ora um contador que trabalha com orçamento de 
cinqüenta e seis milhões  a responsabilidade que tem, mil e quinhentos você não vai 
segurar ninguém, não é possível, mas a intensão do vereador Felipe eu sei, não foi de 
não votar, de rejeitar o projeto, ele queria analisar melhor até por ser do presidente dos 
servidores, mas com esse pedido de todas as bancadas eu tenho certeza na 
compreensão do nobre colega que vai fazer até a retirada do pedido de vistas, porque se 
não for votado hoje, será votado na outra segunda feira e por unanimidade, muito 
obrigado Vereador Cláudio.  Vereador Cláudio Santos  pois não Vereador Vilson Paese, 
só pra finalizar então sr. Presidente, peço também ao Vereador Felipe Sálvia acredito eu 
que deva retirar o pedido de vistas até porque não seja colocado em votação pela 
manifestação dos vereadores praticamente todos são contrários a sua solicitação de 
pedido de vistas e se for votado certamente será rejeitado esse pedido de vistas, seria 
isso sr. Presidente.  Presidente Vereador Luiz Leite Vereador Felipe Sálvia Bancado do 
PDT Vereador Felipe Sálvia sr. Presidente, srs. Vereadores me desculpem os 
vereadores que me pediram pra retirar o pedido de vistas do projeto de lei, mas sou um 
homem de palavra, dei a palavra para o presidente do sindicato dos servidores, que 
representa a todos os servidores que me pediu pra mim pedir vistas, se derrubarem o 
meu pedido de vistas eu voto a favor, não sou contra, compactuo no mesmo pensamento 
dos meus nobres colegas que o contador, que a informática ganha pouco e ganham 
pouco mesmo eu sei disso, mas também o pensamento do presidente do sindicato é que 
todos os servidores ganharam um aumento, ganharam aumento agora em janeiro, e 
esses vão ganhar aumento de novo, tem faculdade, são formados, claro que são, mas o 
presidente do sindicato quer botar no papel  o parecer dele. Então eu gostaria que o meu 
pedido de vistas fosse votado, eu sei que não vai passar os vereadores já se 
posicionaram, mas a gente tem que respeitar, respeitar um pedido de uma entidade, do 
presidente de uma entidade, que pede, que ele quer dar somente um parecer. Nós não 
podemos aceitar o parecer dele, quantas vezes votamos parecer de entidades aqui 
contra. Agora a gente não pode dizer não pra uma entidade, que pede para que seja 
suspenso o projeto ate a próxima sessão, para que na próxima sessão seja votado. Agora 
se os vereadores não entender, que querem derrubar o pedido de vistas, podem derrubar, 
essa casa é democrática, eu sempre disse que aceito o voto e respeito o voto dos 
colegas, então fica mantido sr. Presidente o meu pedido de vistas.  Vereador Paulino de 
Moura  colega só me da uma parte. Até para parabenizar a sua atitude que a vossa 
senhoria tomou comprometimento com o presidente do sindicato, mas prova meu colega 
vereador que o presidente do sindicato não ta nem ai pra esses servidores, porque se ele 
entendesse que isso poderia auxiliar essas três pessoas que contribuem para o município 



ele deveria estar aqui com teve em outras reivindicações. Então só por isso que eu pedi a 
vossa senhoria não levar adiante esse pedido de vistas eu já me posicionei pra derrubar 
esse pedido de vistas e vou votar favorável ao projeto.  Eu agradeço a sua compreensão 
e eu sempre tive em vossa senhoria, que sempre teve palavra, não quis dizer que o sr. 
Não tem palavra, eu fiz um pedido apenas  e estou me justificando. Seria isso, presidente. 
Vereador Felipe Sálvia obrigado alemão, o presidente do sindicato tinha um 
compromisso essa noite, e não poderia vir na reunião. Questão de ordem Vereador Vilson 
Paese Vereador Vilson Paese tenho certeza que o presidente não iria retirar de vossa 
excelência a permissão, até porque esse pedido nós fizemos até como líder da bancada 
também do PDT, mas vossa excelência continua com o seu pedido de vistas e não retirou 
até porque tinha se comprometido com o presidente e esse vereador mais uma vez pra 
ser coerente vota então com o seu pedido de vistas desde que nós sejamos derrotados 
depois votaremos favorável ao projeto.  Presidente Vereador Luiz Leite  continua em 
discussão Vereador Adroaldo De Carli PMDB para discutir o pedido de vistas do Vereador 
Felipe Sálvia  Vereador Adroaldo De Carli sr. Presidente,  srs vereadores eu também 
gostaria de deixar aqui a minha satisfação de ver este projeto nesta casa porque nós até 
eu varias vezes até citei como exemplo taí o contador Mauricio, presente aqui, varias 
vezes citei como exemplo cargo de contador do município a defasagem daquele valor da 
sua importância pela sua dedicação que ele deve ter, da sua responsabilidade em cima 
do orçamento publico municipal. Então Mauricio assim você como contador nós 
soubemos do teu trabalho, da sua responsabilidade e assim como outros que estavam no 
seu local, no caso do Arno em que deixou até o município de Carazinho por questões eu 
acho, certamente, inclusive salariais buscando da sua capacidade uma nova alternativa 
em seu orçamento, nós realmente ficamos satisfeitos porque realmente isso vem a 
contemplar um trabalho de um profissional que merece no mínimo esse valor, esta dentro 
do mercado não esta extrapolado não ta nada fora do valor de mercado nós sabemos 
disso e então eu acredito que se faz justiça  e nós da bancada do PMDB, falando pelo 
vereador déio também, nós somos favoráveis, nós temos certa preocupação com o 
pedido de vistas Vereador Felipe porque o projeto entra em vigor na data de sua 
publicação , então quanto mais nós prorrogarmos de repente esses investimentos não 
virão imediatamente e demorará um pouco mais, eu acho que quanto mais cedo fizermos 
justiça, melhor.  Vereador Cláudio Santos  uma parte vereador. Até pra falar que nós já 
estamos por chegar na data limite da lei eleitoral e pra que não se corra o risco de não se 
aprovar antes que comece o ano eleitoral é que também a gente solicita que seja votado 
o projeto,  Vereador Adroaldo De Carli  exatamente , por isso que eu vim até a mesa, 
justamente para ver o que, que dizia na questão da vigência desta lei. Então acredito que 
esse, bem como o técnico de informática que também nós conhecemos o seu trabalho e a 
sua capacidade e tudo aquilo que vem a desenvolver  dentro do município de Carazinho 
justamente a informática, que isso ai não tem duvida, cada vez mais nós nos utilizamos 
desta ferramenta e cada vez mais os profissionais são bastante exigidos neste sentido 
com cursos e atualizações então nós da bancada do PMDB, infelizmente Vereador Felipe 
não vamos lhe acompanhar, mas vamos respeitar o seu pedido de vistas até porque nós 
acreditamos, não vai mudar a votação mas a urgência deste projeto realmente esta 
justificado. Era isso sr. Presidente, srs. Vereadores, muito obrigado. Presidente Vereador 
Luiz Leite  continua em discussão Não havendo vereador querendo discutir colocamos 
em votação o pedido de vistas do Vereador Felipe Sálvia, sobre o projeto 037/08. 
Colocamos em votação o pedido de vistas.  Vereadores que concordam com o pedido de 
vistas do Vereador Felipe Sálvia permaneçam  como estão os demais que não concordam 
que se manifestem.  Rejeitado o pedido de vistas por sete votos a dois. Colocamos agora 
em discussão os pareceres dos demais projetos. Da comissão de justiça e finanças e 



também da ordem econômica e social. Não havendo vereador querendo discutir 
colocamos em votação Vereadores que concordam permaneçam  como estão os demais 
se manifestem. Aprovado os pareceres das duas comissões por unanimidade de justiça e 
finanças e também da ordem econômica e social.por unanimidade. Colocamos agora em 
discussão os projetos de leis com os pareceres já aprovados. Não havendo vereador 
querendo se manifestar colocamos em votação. Vereadores que concordam permaneçam  
como estão os demais se manifestem. Aprovado os referidos projetos por unanimidade. 
Pois não vereador. Vereador Vilson Paese  vossa excelência foi muito rápido esse 
vereador levantou a mão queria usar a tribuna,mas vossa excelência já colocou e esta 
aprovado, mas então peço a vossa excelência que me permita que eu até faça também 
com a permissão dos nobres pares a justificativa de voto. Não poderia de forma nenhuma 
deixar eu de aprovar esse projeto tão importante e dizer aos dois profissionais da 
prefeitura  em funções tão importantes ao qual eles exercem  e que nós aqui nesta casa 
muitas vezes já falamos que nós também temos que analisar  e rever a situação  do 
secretario. Prefeito nenhum vai poder fazer uma boa administração se não tiver secretário 
bem remunerado, como é que você vai pegar hoje um secretário que vai ter no final do 
mês um saldo de mil e poucos reais, não vai encontrar não, não vai ter e o nosso 
município ta partindo pra uma outra forma de crescimento, é isso que nós temos que nos 
reunir inclusive com o prefeito para que o prefeito possa escolher uma boa equipe de 
secretários e que os mesmos tenham salários dignos juntamente com os profissionais que 
fazem a história do nosso Carazinho. Muito obrigado. Presidente Vereador Luiz Leite  
antes do encerramento eu gostaria, pois não Vereador Felipe Sálvia  Vereador Felipe 
Sálvia  questão de ordem sr. Presidente, justamente para ficar registrado, já disse na 
tribuna e repito eu também acho que os profissionais contadores e o pessoal da 
informática ganham pouco, mas a pedido do presidente do sindicato eu votei, eu fiz o 
pedido de vistas, mas sou totalmente favorável ao que disse o Azir, o Adroaldo que eles 
ganham pouco e merecem o aumento.  Presidente Vereador Luiz Leite  gostaria de 
convidar os vereadores para a audiência publica e demais pessoas que se encontram se 
puderem se fazer presentes que vai ser realizado no dia 27/03/08 as 14:00 hs aqui neste 
plenário com referencia ao assunto que se diz O futuro da defensoria publica no estado e 
não poderia deixar de ser a nossa defensoria publica de Carazinho  a respeito de seus 
vencimentos, seus pró-labores que hoje esta extremamente defasado aquelas defensoras 
que vem prestando trabalho as pessoas que não tem condições de pagar seus 
advogados um trabalho nobre digamos assim em nossa comunidade  que são mal 
reconhecidas em termos de seus vencimentos. Então eu convido os srs. Vereadores 
demais pessoas aqui presentes, imprensa escrita, falada e televisada, pra se fazer 
presentes no dia 27/03/08 as 14 hs aqui neste plenário. Antes de encerrar a presente 
reunião passaremos então as explicações pessoais, pessoais digo porque são bastante 
seis vereadores inscritos em primeiro o Vereador Josélio Guerra que usará o espaço de 
cinco minutos, antes disso faço questão de ler o art. 93 da explicação pessoal aos 
senhores vereadores para que não cometam nenhum deslize porque as vezes pode 
acontecer. A explicação pessoal é destinada a manifestação do vereador sobre atitudes 
pessoais assumida durante a reunião ou exercício de seu mandato. Não pode o orador 
desviar-se da finalidade da explicação pessoal nem ser aparteado. Em caso de infração. 
Será o infrator advertido pelo presidente e terá a palavra cassada. Cada vereador inscrito 
para falar em explicações  terá o tempo de cinco minutos, vedada a sua cessão. Em caso 
do vereador no uso das explicações pessoais citar nominalmente outro vereador, poderá 
o vereador citado usar o direito de resposta por cinco minutos, vedado o direito de replica. 
Então eu gostaria de pedir aos srs. Vereadores que nessas explicações pessoais 
tivessem o cuidado pra nós não ficarmos aqui madrugada a fora discutindo os problemas 



de ataques pessoais aqui dentro deste poder. Só isso que eu queria alertar vocês para 
que fossem breves e sucintos no assunto pertinente. Com a palavra o Vereador Josélio 
Guerra, bancada do PMDB  Vereador Josélio Guerra  sr. Presidente, saúdo a todos que 
se fazem presentes e que já cumprimentei antes, chegou meu amigo Leandro da Ghial, 
amigo Vladimir, minha grande amiga dona Tereza, um beijão pra senhora de coração. Eu 
gostaria de falar aos vereadores que eu não vim aqui pra atacar ninguém, não é esse 
meu intuito o meu trabalho aqui na câmara, eu sempre procurei, primeira vez que eu uso 
explicações pessoais porque fui atacado, fui chamado de ladrão, isso é uma coisa que 
aconteceu automático pelo fato de que ta acontecendo comigo hoje, pagando esse preço 
que eu to pagando na política hoje, eu estou decepcionado com a política, to totalmente 
triste com o que vem acontecendo com a política, podia estar lá cuidando da minha 
fabriqueta de sorvetes, fabriqueta de pizza vereador, tenho uma fabriqueta, a gente 
produz alguma coisa em Carazinho, gera algum emprego que ta passando por 
dificuldades por tudo o que vem acontecendo. Desculpa (Se retirou)  Presidente 
Vereador Luiz Leite  Gostaria até em respeito ao nosso colega Vereador Josélio Guerra 
solicitar carinhosamente, respeitosamente aos demais vereadores que declinem do uso 
das explicações pessoais, se assim concordarem julgo ser um ato de nobreza dos nobres 
edis que compõe esta casa. Vereador Jaime Fragoso  questão de ordem sr. Presidente, 
eu da minha parte estou declinando, então. Presidente Vereador Luiz Leite  muito 
obrigado Vereador Jaime. Gostaria de saber dos demais vereadores Vereador Adroaldo 
De Carli  sr. Presidente eu também me inscrevi e dizer que estou na segunda legislatura, 
o quarto ano e nunca havia me inscrito foi a 1º vez, mas declino com tranqüilidade e toda 
a comunidade sabe do nosso modo de atuar então não necessito das explicações 
pessoais, obrigado. Presidente Vereador Luiz Leite  obrigado Vereador Adroaldo, 
Vereador Antonio Azir. Vereador Antonio Azir  sr. Presidente, srs vereadores, todas as 
pessoas que assistem a  reunião da casa, tudo tem um preço na vida, tudo que a gente 
faz nós temos uma responsabilidade. O Vereador Déio por anos vem atacando os 
próprios vereadores desta casa, o próprio poder executivo, afirmando existirem falcatruas, 
maracutaias, que esta casa é o inicio da corrupção, nunca mediu palavras para chamar os 
companheiros de cafajestes, nunca mediu palavras para dizer que os companheiros 
vereadores não tinham vergonha na cara, nunca mediu palavras para agredir qualquer um 
que fosse, porque eu acho que quando se agride um vereador adversário também se 
agride o vereador companheiro, porque isso aqui é um poder legislativo onde os 
vereadores tem que estarem preparados para no mínimo ter o respeito com os demais, o 
que nós queremos justificar aqui perante os vereadores e perante as pessoas que 
assistem esta reunião que nós não estamos aqui para atacar ninguém e as pessoas 
conhecem o nosso trabalho, eu fui secretário da fazenda, eu fui secretario de obras, fui 
prefeito interino, fui presidente desta casa, todos conhecem o nosso trabalho e a nossa 
condição  sempre foi realmente de prestar um bom serviço a população independente de 
cores partidárias. O que nós aqui então queremos dizer é que quando falamos sobre o 
Vereador Déio, nós falamos de um fato concreto, de um fato que hoje existe, de um fato 
que hoje a comunidade de Carazinho conhece e nós não podemos fugir dele, existe sim 
contra o vereador déio uma denuncia na policia civil, que esta investigando, existe uma 
CPI formada nesta casa, que ta investigando, sim, o desvio de energia elétrica, e isso é 
classificado no código penal, no art. 155, como furto, e o furto como nós falamos 
grosseiramente é roubo, porque se fosse um outro colega que estivesse na mesma 
situação  e na mesma posição eu tenho certeza que o Vereador Déio estaria pisoteando 
neste colega. O nepotismo este  vereador vem falando a muito tempo e ele nem sabe o 
que significa nepotismo, tanto é que eu acho que passou informação errada para a 
pessoa que veio aqui antes, com todo o respeito, quero parabenizar a Tânia que teve 



coragem de vir aqui na frente falar, mas a palavra nepotismo, sobre as ruas lá não tem 
nada a ver com a situação de asfaltamento, então essa palavra nepotismo  nós fomos 
pisoteados diversas vezes aqui, Vereador Cláudio Santos, este vereador usou termos 
ofensivos a família, este vereador aqui usou exemplos que nós temos que ter muito 
equilíbrio pra não tomar outra atitude, usando exemplos de familiares, de esposas, e 
depois na hora que o vereador tem que enfrentar uma situação difícil, o vereador vem 
aqui e chora e se faz de coitadinho e de vitima. Nós temos que ter peito pra enfrentar as 
coisas, quando a gente faz alguma coisa a gente vai pagar por isso que a gente faz, por 
isso que devemos pensar muito bem nas nossas ações e nas palavras que nós 
deferimos, inclusive nesta tribuna, porque ninguém esta livre na política de passar por 
algum problema, eu estou a vinte anos na política e já passei por diversos problemas, e 
eu tenho certeza que muitos dos senhores já passaram e alguns também irão passar, e 
terão a humildade de procurar os seus companheiros e conversarem, mas não de vir a 
esta tribuna e ainda desafiar os companheiros e chamar de cafajestes. Pra mim isto não 
serve, porque eu sempre usei a política para fazer o bem a população e prestar um bom 
serviço. Eu sinto muito se o Vereador Déio não tem preparo emocional para vir aqui 
explicar-se sobre o que esta acontecendo, inclusive ele esta devendo a comunidade de 
Carazinho, seja através da imprensa, seja através desta casa, a explicação sim, do que 
houve na sua fabriqueta de sorvetes. Eu digo fabriqueta não é pra depreciar porque é 
uma pequena fabrica  de sorvetes. Ele deve sim explicação ao povo de Carazinho que 
paga luz em dia e se não paga é cortada, e se fizer gato é penalizado também. E a 
eletrocar não é minha, não é do prefeito, não é dos vereadores, a eletrocar é do povo, é 
de cada um de vocês, é uma empresa publica. Então eu queria dizer a todos vocês, que o 
meu intuito, a minha intensão jamais é comprar briga com qualquer vereador que seja, 
jamais é tornar essa casa em desavença, essa casa tem que ser produtiva, tem que dar 
resultado a nossa comunidade, o povo espera solução para os seus problemas e não 
brigas, mas infelizmente as vezes nós não podemos fugir do debate, e esse é um 
parlamento onde o parlamento realmente é feito para se discutir idéias, para se discutir os 
problemas e é isso que nós estamos aqui fazendo. Desculpem aos srs. Presentes, se 
algum momento usamos de alguma expressão que ofendemos alguém, mas creio eu que 
não. Obrigado sr. Presidente, a todos os vereadores e a todos os presentes. Vereador 
Cláudio Santos  sr. Presidente como vereador inscrito também para as explicações 
pessoais  eu declino do meu tempo solicitado.  Vereador Paulino de Moura  eu também 
da mesma forma sr. Presidente, declino a minha inscrição pra explicações pessoais. 
Presidente Vereador Luiz Leite  pois não sr. Vereador. Nada mais havendo a tratar e 
sobre a proteção de Deus declaro encerrada a presente reunião e convoco os senhores 
vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada dia  31/03/08 as 19:30 horas 
nesta casa. 
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