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Ata da Reunião Ordinária do dia 07 de fevereiro de 2007.......Ata 08 
  
 

Presidente Vereador Vilson Paese; Havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus 
declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal do dia 
07/02/07; Convido de imediato o Vereador Cláudio Santos para proceder à leitura de um 
trecho da Bíblia; Presidente Vereador Vilson Paese; convido o Senhor Secretário para fazer 
a leitura do expediente da presente reunião; Secretário Vereador Paulo Silva; expediente da 
reunião ordinária do dia 07/02/2007: Projeto de lei de autoria do vereador Paulo Silva, que 
institui o atendimento nas repartições publicas do município por meio de língua brasileira de 
sinais LIBRAS e da outras providencias; Projeto de lei de autoria do vereador Paulo Silva, que 
institui no município de carazinho a semana municipal de conscientização sobre o 
planejamento familiar e da outras providencias; Convite do MTG, para o 169° Encontro 
regional de patrões a realizar-se dia 11 de fevereiro; Comunicado da UNV, informando 
eventos para o ano 2007; Presidente Vereador Vilson Paese; a seguir convido o Senhor 
Secretário para fazer a leitura das indicações; Secretário Vereador Paulo Silva; indicações 
apresentadas pelos Srs. Vereadores para a reunião de hoje: 243/147/07 reitera ao executivo 
municipal para que determine ao Setor competente que seja feita a colocação de placas em 
diversos locais da cidade alertando sobre a lei que obriga aos portadores de cães a levarem 
consigo sacolas plásticas e pá para recolher dejetos dos mesmos, bem como faça cumprir a 
referida lê; Vereador Cláudio Santos; 244/148/07 determina ao executivo municipal que 
determine a Sec. de obras e demais órgãos competentes que realizem os trabalhos 
relacionados: providências imediatas quanto à boca de lobo existente na esquina das ruas 24 
de Janeiro com 13 de Maio; limpeza nos canteiros centrais da rua Venâncio Aires; Vereador 
Vilson Paese; 245/149/07 solicitando à Sec. de obras a realização de operação tapa buracos 
na rua Ozílio Zolet, Vereador Jaime Fragoso; 246/150/07 solicitando ao setor competente o 
recolhimento de entulho depositado na rua Xavantes, frente ao nº 449, Vereador Jaime 
Fragoso; 247/151/07 solicitando ao setor competente o recolhimento de entulho depositado na 
rua Guaranis, próximo ao Centro Comunitário do B. Conceição, Vereador Jaime Fragoso; 
248/152/07 solicitando a secretária de obras a realização de operação tapa buracos na rua 
São Sebastião, Vereador Jaime Fragoso; 249/153/07 solicitando a Sec. de Obras a realização 
de operação tapa buracos na rua Carlos Gomes, Vereador Jaime Fragoso; 250/154/07 
solicitação ao setor competente que realize trabalhos de melhorias na rua General Cassal 
Martins Brum, bem como trabalhos de capina e limpeza em todas as demais vias dos Bairros 
São Pedro e Boa Vista, Vereador Felipe Sálvia; 251/155/07, seja enviado oficio ao Sr. prefeito 
municipal para que: determine a Sec. de obras que execute trabalhos de reparos na 
pavimentação asfáltica da rua Antônio Pasin e demais ruas do Bairro Dileta; determine a sec. 
de obras que execute trabalhos de reparos no calçamento da rua José Pereira, entre as ruas 
Marcílio Dias e Castro Alves; determine a sec. de obras que execute trabalhos de reparos na 
pavimentação asfáltica da rua XV de novembro; determine a Sec. de obras que execute 
trabalhos de reparos na pavimentação asfáltica na rua Vitória; determine a sec. de obras que 
execute trabalhos de capina e limpeza na rua Barão do Triunfo; determine a sec. de obras que 
execute trabalhos de reparos no calçamento da rua Fernandes Vieira; determine a sec. de 
obras que execute trabalhos de reparos no calçamento da rua Monte Alegre; determine a Sec. 
de obras que execute trabalhos de patrolamento, cascalhamento e compactação na rua 
Francisco Marcondes; determine a sec. de obras que execute trabalhos de reparos na 
pavimentação asfáltica da rua João Kenedy; determine a sec. de obras que execute trabalhos 
de termino do calçamento e tubulação na rua João Néri Domingos; determine a sec. de obras 
que execute trabalhos de capina e limpeza na rua Barão de Antonina; Vereador Luiz Leite; 
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252/156/07, solicitando que seja providenciado com maior brevidade possível uma operação 
tapa buraco no asfalto da rua Teodoro Schultz, Vereador Paulo Silva;253/157/07, solicitando 
que seja providenciado com a maior brevidade possível a recuperação do asfalto da rua 
Guilherme Beccon, Vereador Paulo Silva;254/158/07, solicitando que seja providenciado com 
a maior brevidade possível uma operação tapa buraco no final do trecho de asfalto da rua 
Silva Jardim, Vereador Paulo Silva; 255/159/07, solicitando a pintura e colocação de placas 
principalmente de “PARE” no trevo de acesso UPF, localizado na rua Diamantino Tombini, 
Vereador Paulo Silva;256/160/07, para que a sec. de obras realize trabalhos de conserto no 
asfalto da rua Eduardo Graeff próximo ao nº 154, Vereador Josélio Guerra; 257/161/07, 
pedido para que a sec. de obras realize trabalhos de conserto no asfalto da Av. Flores da 
Cunha em frente ao nº 671, Vereador Josélio Guerra; 258/162/07, pedido para que a sec. de 
obras realize patrolamento, cascalhamento e compactação da rua Passo Fundo, Vereador 
Josélio Guerra; 259/163/07, solicitando que o executivo municipal junto ao setor competente 
estude a viabilidade da colocação de um redutor de velocidade tipo sinalizador na rua São 
Luiz, Vereador Gilnei Jarré; 260/164/07, solicita para que a sec. de obras realize o trabalho de 
capina, limpeza e tapa buracos em toda a extensão da rua Sergipe, Vereador Adroaldo De 
Carli; 261/165/07, solicita para que a sec. de obras realize melhorias no asfalto e tapa buracos 
em toda a extensão da rua Miguel Bueno de Oliveira, Vereador Adroaldo De Carli; 262/166/07, 
solicita para que a sec. de obras realize trabalho de patrolamento e cascalhamento em toda 
extensão da rua Tamoios, Vereador Adroaldo De Carli;  Presidente Vereador Vilson Paese; 
a seguir solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos; Secretário Vereador 
Paulo Silva; 263/036/07, sugestão para que seja destinado um local especial dentro do 
plenário à todos os membros da imprensa de nossa cidade e visitantes que venham a realizar 
a cobertura das reuniões desta Casa Legislativa, Vereador Cláudio Santos; 264/037/07, que 
seja oficiado ao Sr. Ermógenes Bodanesi, Gerente da Corsan Carazinho, solicitando que, com 
a máxima urgência, determine a mudança de toda a canalização da Rua Farrapos, Vereador 
Vilson Paese;265/038/07, oficiado votos de profundo pesar a família da senhora Ondina 
Barlete de Brito pelo seu falecimento ocorrido no dia 19/01/2007, Vereador Vilson Paese; 
266/039/07, enviado oficio ao Presidente da Liga carnavalesca de Carazinho, professor Clóvis 
Nascimento, com apelo deste Poder Legislativo para que reúna os blocos carnavalescos, as 
escolas de sambas e todos os foliões de Carazinho, que requisite a Praça Albino Hillebrandt, 
envide esforços e promova uma noite de carnaval na praça, Vereador Felipe Sálvia; 
267/040/07, seja enviado oficio do Poder Legislativo de carazinho a Governadora Yeda 
Crusius e ao Secretário da Segurança, Dep. Ênio Bacci, com os cumprimento da Câmara 
Municipal de Carazinho pela ação eficaz desenvolvida no combate a marginalidade e a 
violência no Rio Grande do Sul, Vereador Felipe Sálvia;  Presidente Vereador Vilson Paese; 
antes da leitura, secretário, das moções, queremos registrar a presença do nosso amigo 
Silveira sempre presente, professor Savoff, professor Osmar, também do Cláudio Martins, o 
Isidoro e o João Carlos, obrigado pela presença dos senhores, senhor secretário para a leitura 
das moções; Secretário Vereador Paulo Silva; as moções apresentadas no dia de hoje que 
são as seguintes, apenas uma: 268/038/07, que seja enviado oficio aos proprietários do 
Centro de Formação Condutores Weber, parabenizando pela inauguração das novas 
instalações de seu empreendimento em nosso município, bem como pela estruturação 
moderna e bem equipada para os condutores, Vereador Gilnei Jarré; Presidente Vereador 
Vilson Paese; pergunto senhores vereadores, líderes de bancada, questão de ordem 
Vereador Paulo Silva; Vereador Paulo Silva; se houver acordo, é claro, dos demais 
vereadores, eu sugiro, apresento uma solicitação, para que seja suprimido o intervalo 
regimental; Presidente Vereador Vilson Paese; bancada do PSDB, OK? Bancada do PMDB, 
OK? Bancada do PDT, OK? Havendo acordo de todas as bancadas o intervalo regimental 
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está suprimido; vamos de imediato, então, para a ordem do dia e o grande expediente, o 
primeiro vereador para usar a palavra Vereador Luiz Leite da bancada do PDT; Vereador Luiz 
Leite; senhor presidente, senhores vereadores, servidores da casa e demais pessoas que se 
encontram no plenário, antes de abordar um assunto sobre os nossos fiscais de trânsito em 
Carazinho, gostaria de usar esta tribuna para dirigir algumas palavras ao nosso colega Gilnei 
Jarré que hoje está participando temporariamente da sua última reunião ordinária nesta casa, 
então quero dizer pra você, Jarré, que as nossas divergências no Plenário, os nossos conflitos 
políticos, isso é salutar na política e faz parte aqui do nosso dia a dia, que vivência a política 
sabe disso, mas quero te dizer que, por outro lado, pra mim foi um prazer muito grande 
trabalhar contigo, como colega desta casa, independentemente de partido, até pela nossa 
amizade de muitos anos, né, do esporte, nossos papos, quero te dizer que quero te desejar 
toda a sorte do mundo, nesta nova etapa política da tua vida, mais uma, né, primeiro foste 
Secretário de Obras e esta assumindo agora várias secretarias incorporadas, desejar que 
você faça um excelente trabalho pela nossa comunidade, que capacidade você tem pra isso, e 
com certeza, que sairá ganhando com isso é a nossa comunidade, é o poder legislativo, é o 
executivo municipal, mas principalmente a nossa comunidade, então em meu nome eu quero 
te desejar muita sorte, muita felicidade nessa, em mais essa empreitada da tua vida política e 
que você continue sempre guerreiro, lutando, sempre no campo da democracia para o bem da 
nossa comunidade, parabéns a você, Jarré, por outro lado senhor presidente, agora eu 
gostaria que os demais vereadores se atesse a este problema que eu quero colocar na 
tribuna, gostaria que os senhores vereadores prestassem atenção que é sobre os nossos 
fiscais de trânsito, o problema está se agravando a cada momento pela falta de qualificação 
que alguns servidores da área de fiscalização do trânsito de Carazinho, aconteceu um 
problema grave comigo em agosto do ano passado, já aconteceu com outros vereadores 
desta casa problemas não tão graves, mas que requer uma preocupação, está estampado no 
jornal Diário da Manhã, onde houve agressões entre o fiscal e a pessoa proprietária do 
veiculo, eu acho que está chegando o momento, senhor presidente, e eu quero deixar aqui um 
requerimento verbal para Vossa Senhoria, que convide o chefe, diretor do departamento 
Municipal de trânsito, e também o presidente, nosso amigo Gilnei, e também o presidente do 
Conselho Municipal de Trânsito, para que se façam presentes nessa casa, para nós 
discutirmos, o que está acontecendo com a fiscalização de trânsito de nossa cidade porque do 
jeito que está não dá, não dá, não dá pra aceitar mais, da forma como eles estão fazendo a 
abordagem dos veículos e dos seus proprietários, eu acho que isso está contando um ponto 
muito negativo para o nosso município e eu acho que o preparo desta gente deverá ser 
melhorado, e eu quero já de antemão deixar este pedido, Jarré, para que eles tenham um 
pouquinho mais de flexibilidade, e também de respeito com os motorista de carro que se 
dirigem, se é um motorista de fora da cidade, que muitas vezes vem fazer entregas,  vem 
fazer compras no município, e também as pessoas que dirigem automóvel do nosso 
município, por isso é muito importante que nós possa abrir um amplo debate com os nossos 
diretores e presidentes da área de trânsito de Carazinho, para promover a melhoria deste 
segmento que é de suma importância para humanização do trânsito de nossa cidade, como 
realmente tem alguns fiscais que cumprem o seu dever a risca, e são pessoas que buscaram 
se preparar pra isso e estão fazendo um trabalho competente, nesta área, e de respeito, mas 
alguns ainda não sabem o que estão fazendo lá, então eu gostaria de deixar esse pedido para 
o senhor presidente que convoque, que convide como achar melhor, o diretor do 
departamento Municipal de Trânsito e o presidente do Conselho Municipal de Trânsito para 
que se façam presentes nesta casa, para nós discutirmos o problema e a atuação da 
fiscalização do trânsito, com respeito ao trânsito de Carazinho, muito obrigado Senhor 
Presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao Vereador Luiz Leite, digo, ao 
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Jaime Fragoso para que assume a Presidência da mesa, dos trabalhos, para que eu possa 
usar da palavra; Presidente Vereador Jaime Fragoso; assumo a presidência e passo a 
palavra ao Vereador Paese; Vereador Vilson Paese; senhor presidente, senhores 
vereadores, amigos que prestigiam a esta sessão na manhã de hoje, e o nosso cumprimento 
muito especial aos do jurídico, que eu não saudei, quando registrei a presença dos amigos 
que se fazem presentes nesta sessão ordinária, ao meu amigo Hélio Rocha e ao meu amigo 
Vilson Moreira, é muito importante que nessa casa as sessões sejam realmente 
acompanhadas também pelo jurídico, além do trabalho de retaguarda, nos representando e 
dando os pareceres jurídicos, que façam o acompanhamento da sessão, muito obrigado pela 
presença dos senhores, mas ao Vereador Luiz Leite que se despedia no seu pronunciamento, 
do Vereador Gilnei Jarré, e já no requerimento que faz para o Diretor do trânsito, já ta 
chamando o Gilnei Jarré de volta, para que se faça presente, parece que essa casa não quer 
sua saída, então você nem saiu e já ta retornando,  então nós vamos atende o seu 
requerimento vereador, com muita atenção e vamos realmente chamar o diretor, e se for o 
caso também, do secretário, para que ele venha até essa casa coloca e dizer, ele até já 
esteve numa outra oportunidade, mas que retorne, porque eu acho que toda pessoa que 
trabalha com o serviço público, lidando com pessoas, tem que ter a sensibilidade e o bom 
senso, agora eu quero dizer que eu sou mais feliz do que Vossa Excelência, sempre que eu 
fui tratado pelos azulzinho eu tive sorte, embora há poucos dias eu fui multado, mas eu fui 
multado assim até com uma atenção muito, uma atenção especial, e não há nada pior para 
qualquer cidadão, você chegar numa repartição o que a pessoa, o que o soldado, seja ele da 
brigada militar, da policia civil, aonde tu for numa repartição e ser mal atendido, a obrigação do 
servidor é atender bem, quando tu é bem atendido, até você paga dobrado, mas se sente 
bem, mas eu uso da palavra sr. Presidente para parabenizar também o presidente da 
Comissão de Saúde, que ontem numa reunião juntamente com o Cláudio Santos, com o 
Jaime Fragoso, com esse vereador, o Paese, nós estivemos na dependência do Hospital para 
resolver um assunto muito importante que certamente Vossa excelência colocará depois 
nessa tribuna, então eu já parabenizo pelo seu primeiro trabalho na presidência da comissão 
de saúde pelo êxito que tiveste no hospital juntamente com os demais vereadores, e desejar a 
todos, funcionários, amigos que estão prestigiando, seus familiares, a todos os vereadores um 
feliz carnaval, que esse carnaval aconteça em Carazinho sem problemas nenhum, se não 
houver o desfile de rua, porque ta aqui o Presidente da Liga, mas nos clubes, porque esse 
vereador quando lembra de carnaval, lembra com tristeza, e não tem nada haver com o 
presidente da liga, não tem nada haver com os organizadores, mas peço a Deus, que todo 
carnaval aconteça, não só em Carazinho, mas no nosso Rio Grande do Sul, e porque não no 
nosso país, sem fatos para nós lamentarmos no dia de amanhã, mas o carnaval é uma festa 
do povo, e é uma festa muito importante para o Brasil, então nós queremos para os 
vereadores desejar um bom feriadão, porque esse vereador também, depois de dois anos tem 
o direito de sair meia dúzia de dias, e já desejo a vocês o meu abraço e a minha saudade 
também, Gilnei, então se você nem saiu, já estamos te chamando de volta é porque você 
realmente é importante aqui nessa casa e as tuas brigas que você causou e que causa, 
porque você é um homem polêmico, e polêmico nós também somos, isso faz parte do ritual, e 
a polêmica quando acontece, na tribuna, no plenário, entre os homens é para que a gente 
consiga chegar num denominador comum, na melhor solução para a sociedade, que todos 
nós possamos até discutir, até porque, nem todos pensam da mesma forma, mas a forma que 
cada um pensa, tenha certeza, e nós temos a certeza, que pensamos sempre no melhor da 
nossa coletividade, nosso abraço a todos; Vereador Luiz Leite; me concede um a parte 
vereador; Vereador Vilson Paese; com o maior prazer vereador, ouço a Vossa excelência; 
Vereador Luiz Leite; eu esqueci de colocar na tribuna, ainda sobre os fiscais de trânsito, é 
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bom que o Jarré, acho que até, deve até ter acompanhado, senão vou te passar, que a uma 
semana atrás um fiscal do trânsito perseguiu um outro rapaz até o bairro Hípica, acabou 
batendo a viatura, brigaram, foram pro corpo a corpo, agressões físicas, e hoje ele está 
querendo cobrar na justiça a reforma da viatura, veja bem como é que as coisas estão 
acontecendo no Departamento que o nosso Gilnei ta assumindo, agora aí, para que vocês 
tenham uma idéia de como é que estão os nossos fiscais de trânsito em Carazinho, então só 
pra deixar registrado; Vereador Vilson Paese; é esses fatos são lamentáveis, eu acho que 
você não pode provocar, acontecer outro fato e eles estão aí para nos ajudar, são nossos 
anjos da guarda, assim que eu tenho os azulzinhos, como a brigada militar, tão aí para nos 
ajudar e proteger a comunidade, era isso que eu tinha que falar senhor presidente e faço 
questão que Vossa excelência  passe, antes que eu reassuma os trabalhos da mesa, passe a 
palavra para o vereador agora da bancada do PMDB; Presidente Vereador Jaime Fragoso; 
o próximo vereador então a fazer uso da palavra Vereador Adroaldo De Carli e no mesmo 
tempo eu devolvo os trabalhos ao presidente Paese; Vereador Adroaldo De Carli; senhor 
presidente, senhores vereadores, também eu quero em nome da bancada do PMDB 
cumprimentar os presentes aqui, o Clóvis Nascimento, presidente da Liga Carazinhense de 
Carnaval, também ao Vereador Antonio Azir que agora ele já está assumindo como suplente 
mas acredito eu que nos próximos meses o vereador como titular quem sabe, desta casa, 
também servidores da casa aqui presentes, em especial o Dr. Hélio Rocha, fazendo parte 
dessa equipe, aqui da jurídica dessa casa, em nome do PMDB as boas vindas, sejam bem 
vindo tenho certeza que estamos muito bem servidos no jurídico assim como Dr. Vilson 
Moreira, nós solicitamos até que o presidente e, agradecemos a bancada do PMDB por ter 
nos dado esse espaço, já que nos éramos anteriormente no PDT e nos passamos na 
inscrição, mas nós não poderíamos deixar de vir aqui nessa tribuna em especial para falar um 
pouco sobre a Secretaria de Desenvolvimento, já que era uma Secretaria que no inicio desse 
governo o PMDB esteve à frente, o secretário Agenor Finck, e posteriormente pediu demissão, 
retornando a sua cidade, Chapada, e também dizer que nós, como Presidente da Associação 
Comercial e o seu entrosamento, e a sessão continua, com essa Secretaria é muito 
importante, porque essa secretaria na nossa opinião é uma secretaria de fundamental 
importância para os grandes projetos de desenvolvimento de Carazinho, por isso que ela tem 
já essa denominação de Secretaria de Desenvolvimento, que ela agrega a secretaria de 
industria , comércio e serviços, agropecuária, turismo,  e vai ser incrementada, parece que vai 
haver outros setores que ira  agregar, então é uma satisfação saber que esta sendo dado uma 
importância como ela merece, essa secretaria, e é uma satisfação maior ainda em ver que irá 
assumir o nosso colega o Vereador Gilnei Jarré, que me deixa muito satisfeito, por ser uma 
pessoa que nós já conhecemos pela sua atuação como vereador, pessoa que  realmente está 
por dentro dos assuntos importantes do nosso município, e também por ser um empresário, 
que trabalha também intensamente na área produtiva do nosso município e também e pelo 
fato de ser vereador que é, acredito eu, as pessoas que mais estão por dentro dos assuntos, 
das necessidades que tem o nosso município, em todos os setores, e esse é um deles, então 
Vereador Gilnei Jarré, em nome da bancada do PMDB, quero dizer que nós estamos muito 
felizes com a sua indicação, e é importante que se tenha um titular nessa pasta, apesar do 
secretário João Batista, estar assumindo também em conjunto....é a mesma coisa, então 
acredito que poderá fazer um bom trabalho, vamos colocar a disposição a bancada do PMDB, 
no que for preciso, vamos torcer realmente pelo seu desempenho, Carazinho não só merece, 
mas precisa uma Secretaria do Desenvolvimento bastante atuante para nós aqui que sabe, 
incrementarmos o desenvolvimento das empresas de Carazinho, pra geração de empregos, 
que sabe mostrar um pouco mais da potencialidade de Carazinho e trazermos quem sabe 
algumas empresas pra cá, o potencial de turismo, do agronegócio, então nós temos muita 
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coisa pra fazer, realmente eu já tenho essa consciência de que o trabalho lá é grande, é 
grande, vai precisar realmente de uma boa equipe, competente, atuante, e principalmente de 
recursos, que a secretaria realmente tem poucos recursos, e nos precisamos também alocar 
recursos pra que ela consiga fazer um trabalho que, realmente, ela merece, é uma secretaria 
estratégica, do desenvolvimento de nossa cidade, então nós estamos aqui, bastante convicto, 
que realmente agora ela irá desempenhar seu papel como secretária, principalmente tendo a 
frente, nosso companheiro, Vereador Gilnei Jarré, nosso amigo, e principalmente uma pessoa 
de grande capacidade e conhecedor das necessidades, e quero fazer um pedido aqui pro 
Jarré, que mantenha Jarré, um laço estreito com as entidades empresariais, as entidades que 
realmente geram empregos em Carazinho, para que realmente essas entidades não ficarem à 
deriva do poder público, é muito importante o entrosamento do poder público com o setor 
privado, até pelas parcerias que vão se desenvolver para que todos ganhem com isso, 
sucesso nessa sua empreitada, estamos torcendo por ti e colocamos a disposição a bancada 
do PMDB, em nome desse vereador e do Vereador Josélio Guerra, muito obrigado e um bom 
descanso e carnaval a todos; Presidente Vereador Vilson Paese; para usar a tribuna 
passamos a palavra ao Vereador Paulo Silva da bancada do PTB; Vereador Paulo Silva; 
senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente quero cumprimentá-lo e as demais 
pessoas que estão aqui presentes, funcionários, e também, vou pegar a linha do raciocínio, 
fazendo referencia ao Jarré que assumirá essa importante secretaria, e que é um grande 
desafio, como falou o Luiz Leite nessa questão dos azulzinhos, eu acho que o que ta havendo 
ali é um certo engerenciamento e na verdade a falta de qualificação que é uma vergonha 
nessa cidade, acredito no potencial, Jarré, tenho certeza absoluta, muito bem lembrado, a 
solicitação do Vereador Luiz Leite, solicitando, é claro que responsável, já vindo aqui, mesmo 
sendo o Jarré, vamos dar um tempo de 15 a 20 dias pra ele se ambienta, e ele vai fazer, tenho 
certeza, pra que seja diminuído esse grande problema, a reclamação senhor presidente é 
geral, principalmente, nós as vezes nos envergonhamos quando pessoas de fora, ao passar 
por Carazinho, levam de Carazinho péssimo exemplo do trânsito de nossa cidade, é 
vergonhoso, é vergonhoso, agressão, isso não se admite mais, em tempos modernos não se 
admite mais, esse tipo de agressão, voltamos à época do bico da butina, como aconteceu 
agora aquele fato lamentável, lá em São Paulo, o cara desce do salto, um prefeito da maior 
cidade, aquilo pelo amor de Deus, querer agredi o eleitor no seu direito, no seu exercício, 
querer de repente, fazer ali um protesto, isso é natural, então não se meta na vida pública, 
mas eu quero fazer uma colocação rápida aqui ó, a situação é a seguinte, vocês não 
perceberam, o prefeito municipal de Carazinho foi vereador, vice-prefeito foi vereador, passou 
por essa casa, temos nesta casa, neste momento dois secretários, Antonio Azir e Jarré que ta 
retornando, Ronaldo Nogueira, secretário, então isso prova realmente, na comunidade que o 
legislativo tem o seu valor, o legislativo tem o seu valor, Jarré eu quero te parabenizar, desejar 
mais uma vez pleno sucesso, sei que dessa forma rancorosa, você não leva rancor de 
ninguém, você é um homem polêmico, você sempre foi, e espero que com a tua sensibilidade 
consiga colocar a casa em ordem, tenho certeza sim, pra que cada um deles saiba onde fica a 
cozinha, onde fica o quarto, onde fica o banheiro, onde fica a sala, porque é desta forma que 
uma secretaria tem que funciona, porque nós passamos chacota, é verdade, nós passamos 
vergonha as vezes das pessoas de fora quando nos cobram, mas senhor presidente com 
muita satisfação quero agradecer inicialmente, o vereador Déio me ligou ontem à tarde, 
vereador Felipe que foi impedido de comparecer na reunião, aonde nós tínhamos pela frente 
um dos grandes problemas, chegando lá, senhor presidente, agradeço ao Vereador Cláudio 
Santos que esteve junto, quando eu deparava com uma situação que na minha opinião eu até 
achei que seria difícil de se resolver, a questão do Centro de Hemodiálise, a questão do 
transporte daquelas pessoas e que lamentavelmente, lamentavelmente já estava em situação, 



 7 

talvez difícil de ser resolvida, quando nós não sabíamos os números, e nós, graças a Deus, 
quero agradecer aqui ao Dr. Silvano, por sua sensibilidade, quero agradece ao Presidente do 
Conselho Municipal de Saúde, agradecendo também ao Baldo que estava lá, com a sua 
sensibilidade, mas mais, acima de tudo, quando nós, foi pedido um prazo, senhor presidente 
estava junto,  de 60 dias para que aquela entidade assumisse o transporte, pasmem senhores 
, que é uma concessionária, hoje o hospital está credenciado, essa empresa é uma empresa 
que presta serviço, e pior, não existe lei nenhuma que diga o seguinte: nós temos que fazer o 
transporte, hoje no total de 25 pessoas de Carazinho, que fazem parte do Centro de 
Hemodiálise, que faz esse tipo de tratamento, as prefeituras da região, o município contribui 
de uma forma social, assistencialista, esse é o papel da política, de político, e o mais difícil, o 
mais incrível, no momento que aciona-se a justiça, há uma lei federal 7.853, aonde em 
24/10/1989 deu a seguinte relação: direitos das pessoas portadoras de deficiência passa a ser 
um dever do gestor, que é o gestor, o município, por exemplo, no momento em que o pedido 
do transporte do próprio Centro de Nefrologia do HCC, quando cai nas malhas da justiça, a 
justiça, ou seja, a promotoria, o judiciário, eles acionam quem? O município, e por mil e 
novecentos reais, vocês vê que o valor é irrisório, valia, até o Cláudio deu sugestões, o 
presidente deu sugestões, todas bem aceitas, e o Dr. Silvano resolveu da seguinte questão, 
mais 60 dias, em 60 dias a secretária da saúde vai tentar fazer as coisas legais, se for legal, 
faze licitação, se for legal colocar um próprio veiculo pra faze o transporte, mas nós achamos 
naquele momento que se tornaria inviável na questão, seria melhor terceiriza, licita, que...a 
sua responsabilidade, que seria mais barato ainda do que, na verdade, fazer o transporte com 
o próprio veiculo, então está agora na questão legal, e foi muito bem claro, só um minuto, 
Jarré, foi muito bem claro fazer as coisas dentro da normalidade, dentro da lei, isso nos deixa 
tranqüilo, fala Jarré; Vereador Gilnei Jarré; um a parte vereador, eu agradeço a sua a parte e 
pra contribuir, eu andei lendo a matéria de hoje de manhã, e já comentei com o Cláudio, já nos 
surge idéias pra que sejam feitas em relação a esse transporte, pra evita licitação, pra evita 
burocracia, que isso demora; Vereador Paulo Silva; demora; Vereador Gilnei Jarré; demora, 
pra que continue andando, nós vamos sugerir ao executivo municipal para que faça um 
repasse e nesse repasse, dizendo; Vereador Paulo Silva; canalizando; Vereador Gilnei 
Jarré; canalizando que esse recurso é pra transporte; Vereador Paulo Silva; uma verba 
especifica; Vereador Gilnei Jarré; então, com certeza hoje nós já estaremos dando essa 
sugestão ao nosso vice-prefeito, prefeito em exercício, pra que isso ocorra dessa forma; 
Vereador Paulo Silva; isso nos tranqüiliza, e volto vereador De Carli, o raciocínio do inicio, 
todos os homem público hoje, até os mais importantes cargos do município passaram pelo 
legislativo, então eu acho que aí, nos temos que ser um pouco mais inteligentes e usar desse 
conhecimento, problemas que na verdade não são problemas, porque, sinceridade, eu achei 
que seria difícil de mais, eu cheguei ao ponto, presidente, que seria em torno de 50, 60 mil 
reais, a gente não tem noção de valores, mas é uma merreca de mil e novecentos reais, isso é 
uma merreca diante da situação em que as pessoas saem da máquina debilitados e que, 
lamentavelmente, Carazinho, somente são 25, e outra coisa, não pode haver discriminação, 
tendo dinheiro, não tendo dinheiro, independentemente da sua classe social, ele é, fica na 
questão, debilitado e cada um busca o seu direito, e a há 7.853, obrigado presidente pela 
Confiança, obrigado srs. Vereadores por confia e nós teremos muito trabalho pela frente, toda 
vez que a secretaria, que a Comissão de Saúde for convocada, eu tenho certeza, na sua 
totalidade essa casa será  bem representada, agradeço também a participação de todos os 
vereadores, que serão bem vindos; Presidente Vereador Vilson Paese; passaremos a 
palavra  ao Vereador Antonio Azir da bancada do PTB; Vereador Antonio Azir; senhor 
presidente, senhores vereadores, demais pessoas que assistem a reunião na casa do povo, 
aos funcionários a nossa saudação, nós queremos inicialmente parabenizar ao Vereador 
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Paulo Silva e ao Vereador Cláudio Santos que estiveram ontem reunidos resolvendo este, o 
presidente também, o vereador Jaime também, então a todos que estiveram presentes 
representando esse poder legislativo né, e resolvendo a situação, mas eu quero deixar aqui o 
registro, até de uma certa indignação de minha parte, tem que para de brinca, principalmente 
nos serviços essenciais, que eu pela correspondência que foi lido na ultima reunião, se cria 
um clima de terrorismo em algumas coisas, ameaça-se o fechamento a partir de tal dia, e não 
é a primeira vez, tenho acompanhado pela imprensa que muitas vezes se ameaça o 
fechamento de tal serviço, para depois buscar a solução, então parece que se quer resolver 
as coisas através da mídia, e através do terrorismo àquelas pessoas que necessitam deste 
serviço, então acredito eu, de que nós sempre devemos, procurar soluções antes dessas 
noticias de fechamento, de paralisação, porque realmente essa forma de pressiona, pelo 
menos ao meu ver, fica um tanto ultrapassado nos dias de hoje, quando a negociação sempre 
está em primeiro lugar, e através do dialogo, através da conversa entre os poderes, através 
das autoridades instituídas que se chega à resultados positivos, também queria dizer ao 
vereador Jarré que está para assumir a Sec. de Desenvolvimento, que essa sem sombras de 
dúvida é uma Secretaria das mais importantes do nosso município, porque através do 
desenvolvimento que nós vamos gerar emprego para o nosso município, através do emprego 
que nós vamos gerar renda, o nosso comércio, a nossa industria enfim, a todos os segmentos 
da nossa sociedade, através do emprego nós teremos uma educação melhor, uma saúde 
melhor, condições de vida melhor para nossa gente, então, realmente Jarré, você tem uma 
missão muito importante, e com certeza, com teu conhecimento, com a tua forma de agir, com 
a tua forma de trabalhar, certamente terá êxito, foi colocado aqui, um vereador polêmico, uma 
pessoa polêmica, mas apesar de nós termos até algumas diferenças no passado, eu sempre 
gostei da sua forma de atuação porque é de frente a frente, e eu gosto das pessoas que 
realmente dizem aquilo que pensam na frente das pessoas, porque eu também procuro agir 
desta forma, então sucesso Jarré, tenho certeza que você terá sucesso e quem ganha com 
isso é o povo de Carazinho, também gostaria de fazer um comentário, de que me fez pensar 
ontem a noite, quando assiti ao jornal da globo e veicularam a notícia do Congresso Nacional, 
principalmente da Câmara Federal, a respeito do Clodovil, quem diria né, precisamos eleger o 
Clodovil, para o Clodovil reclamar daquela bagunça que é a Câmara Federal, quando um 
deputado fala da Câmara Federal, isso não é de hoje, fala pra ninguém, porque todas 
pessoas, todos os deputados estão numa barulheira, numa gritaria, discutindo projetos, sei lá 
o quê, e o que menos se escuta é o orador, que está na tribuna, e eu acho que isso, trazendo 
para a nossa realidade, eu também me penitencio, porque muitas vezes até nós aqui nos 
dispersamos, as vezes enquanto tem um colega aqui falando ou o próprio presidente, as 
vezes nós estamos conversando com outro colega sobre outro assunto, ou alguma outra coisa 
e isso no dia a dia, de repente a gente vai caindo no desleixo, e acaba de repente 
acontecendo como acontece infelizmente hoje na Câmara Federal, então vindo o Clodovil, 
este enfrentamento que ele fez ontem com todos os seus pares da Câmara Federal eu acho 
que é importante e nós aqui deveremos refletir sobre isso, eu também sou um que devo me 
refletir, não estou culpando ninguém, mas to falando porque acho que isso realmente, a todas 
as casas Legislativas devem ter, realmente uma postura decente e adequada, sobre a Corsan, 
também um assunto muito importante que foi levantado aqui na reunião anterior, eu gostaria 
de dizer que o vereador Jarré passo a informação correta, e que quando da concessão do 
município para a Corsan no ano 2000 eu que era Secretário de Obras e eu sofria muito com a 
Corsan, muito com as valas abertas, com as reformas que eles faziam e deixavam a cidade 
um verdadeiro buraco, e hoje nós temos, realmente, algumas situações semelhantes, e eu 
quero deixar meu pedido aqui ao Sr. Presidente, que peça à Comissão de Serviços Urbanos 
uma reunião com a Corsan para que realmente esses consertos sejam mais ágeis, porque nós 
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temos, realmente aberturas da Corsan à muito tempo e isso possibilita até um eventual 
acidente, os veículos vão desviar do buraco e invadem a pista contrária, pode colidir num 
outro veiculo e até de repente um atropelamento, então isso realmente cabe uma atenção da 
Casa Legislativa que é o órgão fiscalizador do nosso município, quanto aos fiscais de trânsito, 
realmente eu concordo com os vereadores que me antecederam, é preocupante, não por ter 
pessoa deste poder legislativo envolvidos em alguns incidentes, mas porque eu sei são mais 
de meia dúzia que tiveram este desagradável acontecimento, e ta ficando ruim para a nossa 
cidade, onde diariamente as pessoas reclamam, ou agressões verbais por parte dos fiscais de 
trânsito, onde não há uma orientação, onde não há um trabalho preventivo, e sim um trabalho 
de uma abordagem, realmente até com abuso de autoridade, uma arbitrariedade muito 
grande, então esta casa também deve ficar atenta pra isto, a nossa cidade precisa sim da 
fiscalização, mas pelo que me consta também, não são todos, nós não podemos generalizar 
todos os fiscais de trânsito, mas me parece que são 2, 3 fiscais, que os envolvimentos, os 
incidentes, sempre acontece com os mesmos, então quando isso ocorre, porque alguma coisa 
está errada, e nós deveremos realmente conversar com o diretor do departamento, com a 
secretaria a qual está subordinado este departamento, para que esses fiscais de repente 
tenham um tratamento mais adequado, um tratamento mais cordial, também na questão de 
prevenir e não somente, né, oprimir aquele usuário, aquele contribuinte, seria isso Srs. 
Vereadores, Sr. Presidente, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; esses 
nossos microfone aqui tão com problema mesmo, mas passamos de imediato a palavra ao 
Vereador Gilnei Jarré da bancada do PSDB; Vereador Gilnei Jarré; Sr. Presidente, Srs. 
Vereadores, colegas de trabalho da Câmara, pessoas efetivas do quadro, nossos amigos que 
acompanham a nossa sessão, é uma satisfação poder dizer pra vocês, e de poder ouvir dos 
nossos colegas aí ó, que realmente a gente é um vereador polêmico, e polêmico não pro lado 
pessoal, ou pejorativo, e sim polêmico pelas coisas corretas, pelas coisas certas, e nem 
sempre a gente sabe, e depois de tomar a atitude a gente repensa e nem sempre a gente 
tomou a atitude correta, então eu digo pra vocês que foi uma satisfação e com certeza vocês 
me terão com retorno a essa casa mais alguns meses, mas dentro desses meses que irei me 
afastar e desempenhar uma nova função junto ao executivo, estarei com certeza colaborando 
junto com o legislativo, estarei lá a espera de vocês para que nos ajudem, que somem junto 
com nós e que, com certeza, Carazinho terá essa conquista, não é nós, não é eu, não é os 
vereadores e sim Carazinho terá a conquista, eu gostaria também de, foi meio aos trancos e 
barrancos, deixamos aí um projetinho de lei com entrada nessa casa hoje, é um projeto que a 
gente já vinha estudando a dias e acompanhando algumas decisões do Detran e demos uma 
entrada numa parte que é realmente bastante polêmica em Carazinho, que são os acidente 
diários com motos, é com motos, não com tele-entregas, mas acredito que, hoje de manhã já 
presenciei o pessoal da brigada fazendo uma blitz né, principalmente com os motoqueiros, 
não somos contra motoqueiros porque sou um apaixonado por moto, mas essa lei com 
certeza ajudara na redução dos acidentes em Carazinho, é uma lei, um projeto que 
disciplinará os motociclistas e motocicletas para serviço de entrega e coleta rápida de 
pequenas cargas nesse nosso município, nós vimos as tele-entrega aí, desesperadamente 
correndo, e acontece de arranha um carro, arranha outro, um acidente, foge, e nunca ninguém 
enxerga nada, nunca ninguém viu, e os prejudicados são os condutores que sofrem esses 
danos, então eu gostaria de deixar um pedido à vocês; Vereador Jaime Fragoso; já que o Sr. 
ta indo pro departamento de trânsito também, eu dou uma idéia de repente fazer o lançamento 
de uma campanha, por favor sr. motorista, Sr. condutor de moto não ultrapasse pela direita, 
faça alguma coisa parecida, porque é uma loucura, a gente ta indo quando vê zum, pela 
direita, entende, em muitos acidentes é isso aí que acontece; Vereador Gilnei Jarré; ta OK 
Jaime, vamos procurar dar uma atenção maior, mas o meu apelo é deixar a vocês, com 
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certeza, não acredito que o IGAM mande constituciona um projeto, que com certeza é um 
projeto polêmico, mas eu gostaria de, com a ajuda de vocês, colocar em pratica esse projeto, 
não estarei aqui com vocês, mas eu quero vim aqui ajudar e com que vocês ajudem esse 
projeto se tornar viável, também quero parabenizar o vereador Azir pelo retorno a casa, né 
Azir, nosso colega Ronaldo assumiu um cargo no estado, então que ele desempenhe da 
melhor forma possível, que nem acho que todos vem tentando, vem fazendo por Carazinho, 
quero também dizer ao Dr. Hélio que seja bem vindo a essa casa, que com certeza com a 
ajuda do nosso colega Moreira a,í que nós não tínhamos nunca um conhecimento, algo a 
mais, que tivemos aqui dentro dessa casa, agradeço as poucas ajudas que tivemos, e acho 
que todos podem contar com esse advogado que é um advogado de grande capacidade, 
nosso colega falou a respeito da Corsan  eu não vou deixar de mencionar que eu passei por 
isso Azir, e é uma situação horrível, e eu tive as minhas atitudes na época podadas pelo 
nosso prefeito, que nós tínhamos que ser parceiros da Corsan, eu acho que nós não temos 
que ser parceiros de ninguém em ralação a buracos na cidade, buracos tem que ser tapados, 
o responsável por abertura de buraco, tem que fecha, existe lei, só um minutinho Azir, existe 
lei a lei deve ser cumprida, a forma que o município está executando isso é de uma forma 
errada, ninguém toma atitude nenhuma porque da forma errada que ta ainda os buracos são 
fechados, demora mas são fechados, a nossa Sec. De obras realmente nessa operação tapa 
buracos é deficiente, é demorada, que depende de massa asfáltica, disso, daquilo, mas no 
momento que cumprimos a lei, nós temos um prazo pra que a Corsan ou a CRT, seja lá a 
empresa que abriu o buraco, venha a fechar, ou ela vai paga a taxa na prefeitura e a 
responsabilidade passará ao município, eu gostaria presidente que o Sr. me concedesse mais 
alguns minutos, já que é o meu último pronunciamento, provavelmente nesse ano; Presidente 
Vereador Vilson Paese; a presidência será tolerável com Vossa excelência porque esta se 
despedindo dessa casa, tem mais um tempo vereador; Vereador Gilnei Jarré; eu quero 
conceder um a parte pro vereador Azir; Vereador Antonio Azir; obrigado vereador Jarré, não 
só para colaborar e concordar com o vereador, até porque assim , a Corsan não fornece água 
de graça pra ninguém, todos pagam a sua conta de água, e a Corsan tem um lucro muito 
grande na cidade de Carazinho, então não tem porque nós deixarmos a cidade toda 
esburacada, inclusive acho que isso vem assim, é um ônus que acaba para o executivo, 
porque quem anda pela cidade ninguém pensa em Corsan, ninguém fala em Corsan, mas sim 
da própria sec. de obras e do executivo que não que não fecha os buracos, então o sr. tem 
toda a razão quando levanta e coloca que a lei, acho que realmente a lei deve ser cumprida 
para a Corsa, porque ela não presta nenhum beneficio gratuito pra ninguém, todos pagam a 
sua conta de água, então tem que ter, no mínimo, realizar o que está em lei que é fechar o 
buraco quando ela abre, obrigado; Vereador Gilnei Jarré; obrigado vereador, e pra 
complementar o município, inclusive paga a água, rigorosamente em dia, então acho que 
temos que só cobrar e executar a lei que existe, em relação a minha saída dessa casa, é com 
certeza para ajudar a administração municipal, ajudar o município, vejo que, de repente dentro 
de minhas limitações eu consiga desempenhar um bom trabalho nessa secretaria e com 
certeza com a ajuda de vocês, tá, nós não só vamos trabalhar com a industria e comércio e 
sim na área da habitação, na área desse problema sério que tem, que é o trânsito em 
Carazinho, não os agentes e sim também o trânsito de Carazinho, acreditamos que até o final 
do ano esse projeto do executivo esteja quase todo colocado em pratica, diminuirá com 
certeza bastante os acidentes e esses problemas que vem acontecendo, o comprometimento 
com vocês é de que vocês me dão um tempinho, pra mim pelo menos senta  e conversa com 
esses agentes, colocar a minha forma de trabalhar e a forma que eu gostaria com que eles 
trabalhassem, claramente que é dentro da forma da lei, que não podemos exigir coisas fora da 
lei, mas que nem o vereador Luiz disse, com bom senso, esses casos, esses acontecidos que 
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vieram da semana passada, dessa semana, é claro que nós soubemos  de um lado, do outro 
lado ainda nós não sabemos, infelizmente eu sei de um lado e o Sr. sabe do outro, então nós 
vamos, com certeza, tentar apurar os acontecimentos desses dias aí, também vamos atuar 
com o esporte, que o esporte mal ou bem tá funcionando em Carazinho, vamos tentar trazer a 
região pra junto de Carazinho, pra com que tenha uma integração maior, e o turismo se faça 
acontecer dentro de Carazinho, que é uma área que não acontece, não existe, estaremos com 
certeza, vereador Adroaldo, dando uma atenção especial às empresas de Carazinho que 
conforme o vereador Azir disse, são as geradoras de emprego e renda em Carazinho, então 
essa atenção especial nós vamos dar as nossas empresas locais, seria isso pessoal e, com 
certeza, saio daqui com vontade de ficar, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson 
Paese; passaremos a palavra ao Vereador Cláudio Santos, bancada do PSDB, e a nossa 
saudação ao José Costa, que hoje temos a presença do nosso amigo; Vereador Cláudio 
Santos; Sr. presidente, colegas vereadores, pessoas já anteriormente nominadas, servidores 
da casa que participam, apesar de já ter passado do meio dia, mas continuam conosco, até 
Sr. presidente eu tinha sido o único a me inscrever pra falar no grande expediente, eu gostaria 
de falar da saída do vereador Jarré, momentânea da Câmara, e depois obviamente os demais 
vereadores entenderam de falar, e como sempre digo, falar por ultimo é até mais fácil porque 
junta aquilo tudo que foi dito e tem a posição e, principalmente o contraponto com relação 
aquilo que foi colocado, eu gostaria Sr. presidente de dizer, de que muitas pessoas , muitas 
atitudes relacionadas aos azulzinhos, elas tem que ser modificadas sem duvida, isso nós 
sabemos que tem que haver uma reciclagem pra que as coisas erradas não continuem mais 
dessa forma, mas eu quero dizer Sr. presidente, com autoridade nisso, até porque uma vez eu 
ouvi do falecido Mendes Ribeiro, quando percorreu o estado do Rio Grande do Sul para ser 
candidato do governo do estado pelo PMDB, faltavam apenas três municípios pra ele 
percorrer e o PMDB acabou dando o Brito como candidato no lugar do Mendes Ribeiro, e na 
oportunidade, no Caixeral, nós fazíamos uma entrevista com ele, e ele disse uma coisa que 
mais tarde, eu particularmente vivia, mas não dava tanta importância, geralmente Sr. 
presidente, o radialista, ou a pessoa que trabalha na imprensa ela tem uma certa soberba, 
porque o microfone, ou a caneta, ou qualquer que seja o meio de comunicação que usa, ele 
serve de escudo pra te ameaçar e a gente acaba as vezes fazendo isso, mesmo que sem 
querer, mas muitas vezes querendo, você aproveita essa autoridade que você tem de um 
órgão de comunicação na mão e você até chega de certa forma ameaçar algumas outras 
pessoas que venham por intermédio desse ato a ter medo ou algo parecido com relação a 
isso, e eu trabalhei tanto tempo na imprensa e vi que muitas vezes eu agi dessa forma, porque 
o microfone me dava esse poder, o microfone me dava poder, e que diga o Vereador Antonio 
Azir, que na oportunidade era secretário de obras, então, percebendo isso, sr. presidente, eu 
vejo quantas vezes as autoridades, elas confundem a função da autoridade, enquanto 
vereador somos autoridade, mas no momento em que nos deparamos com um guarda de 
trânsito, nós passamos a ser condutor, deixamos de ser autoridade de vereador e ele passa a 
ser a autoridade do trânsito, e aí merece, obviamente a atenção, e merece também respeito 
pela autoridade de trânsito que é, e não é porque somos vereadores que somos mais ou 
menos autoridade que a autoridade de trânsito, cada autoridade na sua área, mas eu tive Sr. 
presidente, a oportunidade de como os demais vereadores de ser multado, paguei multa, de 
ser advertido, como qualquer outro condutor, mas tive também, Sr. presidente, a 
oportunidade, e é isso que eu quero dizer, que  o contraponto as vezes é importante, de 
presenciar as duas ultimas ocorrências que aconteceram e que deu motivo pra conversas aqui 
nessa tribuna, estava na delegacia na última, na quinta-feira da semana passada, quando dois 
azulzinhos chegaram lá na delegacia pra registrar ocorrência, não foi o azulzinho que bateu na 
brasília, muito pelo contrário, eles abordaram o condutor da brasília que não parou, não é 
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serviço deles, mas seguiram o condutor da brasília, o condutor da brasília jogou, por 2 ou 3 
oportunidades a brasília em cima do veículo do departamento de trânsito, até que parou, e 
quando parou veio pra cima pra agredir o fiscal de transito, que teve que se defender, e que 
na oportunidade, sr. presidente, foi preso em flagrante, os condutores da brasília, porque 
tinham 3 aparelhos de CD furtados, eu estava na delegacia quando isso aconteceu, como 
também estava, Sr. presidente, no momento em que aconteceu esse episódio, antes de 
ontem, acredito se não me falha a memória, o dia acho que foi segunda-feira, eu estava aqui 
na esquina, quando aconteceu o seguinte, na semana passada havia sido multado o dono, o 
proprietário do veículo por algum, por algum guarda de trânsito, que não este, porque este 
devido ao acontecido na quinta-feira, estava de laudo, não foi ele que multou, e simplesmente, 
talvez por ter dinheiro, e as pessoas quando tem dinheiro também existe aquela história, 
alguns, existe aquela história de que eu tenho dinheiro eu passo por cima, eu faço o que eu 
quero, principalmente da autoridade, alguns fazem isso, e eu acho que foi o que aconteceu 
aqui, simplesmente foi multado a semana passada por estar no lugar errado, achou que era os 
mesmos, o proprietário do veiculo foi procurar os azulzinhos e disse simplesmente à eles: eu 
quero ver se vocês me multam de novo, o carro ta lá, vai lá e me multa de novo, que tem relho 
esperando por vocês, eles foram até o local, foram multa e ele foi agredido, o azulzinho, foi 
agredido a relho pelo proprietário do veiculo, tanto que quando eu sai dali ele tinha sido levado 
algemado pra delegacia pela brigada militar, então, que existe algumas coisas a serem 
chamada a atenção dos azulzinhos, existem, e aqui quero leva já de imediato ao vereador 
Jarré que vai assumir essa secretaria, a qual vai pertencer o trânsito, principalmente o setor, o 
seguinte, muitas vezes você sai do veículo pra comprar a cartela do estacionamento, quando 
você retorna você já ta multado, não há tempo de você voltar da farmácia ou da lotérica com a 
cartela e você já esta sendo multado, acho que um pouquinho mais de tempo pra que a 
pessoa possa, de repente, verificar se veio ou não, se está ali ou não , se vai ter a cartela ou 
não, pode melhorar e melhorar muito, eu não estou aqui fazendo a defesa dos azulzinhos, até 
porque já fui multado, já fui chamado a atenção, mas eu acho que há que haver um 
contraponto com relação a, principalmente a esses 2 episódios que aconteceram, não...com 
relação ao episódio, a esses 2 episódio da ultima semana, então fica mais fácil, mas uma 
coisa Sr. presidente, nós na autoridade que temos, acabamos extrapolando a autoridade, mas 
quando nós dermos de frente com outra autoridade, de outra área, nós perdemos a 
autoridade, quando nós estamos a frente de uma autoridade de trânsito, nós estamos sendo 
julgados como condutores, e não como autoridades eletivas como somos, pois não Vereador 
Antonio Azir com a palavra vossa excelência; Vereador Antonio Azir; quanto ao vereador ser 
multado, se tiver cometendo infração não há nem duvida, não tem porque ter tratamento 
diferenciado ou privilegiado, tem que ser multado mesmo, mas o que ocorre, eu apenas citei 
alguns vereadores aqui, o Paulo Silva acabou no fórum por causa dos azulzinhos, o Vereador 
Cláudio Santos acabo tendo protocolado do município uma denuncia pelo azulzinho, Vereador 
Luiz Leite acabo no fórum com azulzinho, o vereador Jarré, acho que antes de ser vereador, 
não sei se chegou a ir pro fórum, mas sei que teve um desentendimento,  eu particularmente, 
fui abordado assim desrespeitosamente, fiquei quieto já pra não ir pro fórum, não porque 
senão eles vão lá e registram mesmo, se olha pra ele, ele vai lá e registra, e geralmente são 
os mesmos, então assim ó, eu comentei, eu não quero generaliza, mas quando tem 2, 3 que 
são sempre os acontecimentos são com aqueles, nós temos até que começar a colocar em 
dúvida e questionar a fé pública dessas autoridades, porque eles tem fé publica, eles vão lá e 
dizem: não, o fulano me desacatou e fica a ocorrência lá, né, e o outro fica como autor e eles 
como vitima, então nós como fiscalizadores, como fiscalizadores também desse departamento 
e como defensores de toda uma comunidade não é querer tirar a autoridade dos azulzinhos, é 
claro que eles estão aí para manter a ordem, é claro que eles tem que multar quando há uma 
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infração, mas eu tenho certeza agora com o vereador Jarré lá as coisas vão mudar bastante, 
eles tem que ter a maneira de chegar, a maneira de abordar, a maneira de falar com os 
condutores, porque assim ó, simplesmente pisca o olho eles já registram uma ocorrência 
contra o cidadão, eu acho que isso tem que parar de acontecer, tem que haver o bom senso, 
toda lei tem que ser interpretada pelo bom senso e tem que haver coerência nas coisas, e a 
autoridade, a policia militar passou por uma reciclagem muito grande, a própria policia civil, 
todos hoje tratam o usuário com educação, e tem alguns azulzinhos que infelizmente, ainda 
não estão imbuídos deste entendimento de que o cidadão, o contribuinte deve ser tratado com 
respeito, seria isso vereador, obrigado; Vereador Cláudio Santos; Vereador Luiz Leite a 
palavra, Sr. presidente depois o sr. me concede os 5 minutos que eles estão usando de a 
parte para que eu termine o raciocínio; Vereador Luiz Leite; só pra mim também colaborar  
Cláudio, em nenhum momento, eu acho que nenhum de nós tira proveito de ser vereador, 
essas coisas, quando se deparamos com discussão com os azulzinhos, no meu caso eu fui 
exposto a 6 tipos de infrações, que eles me ameaçaram outra, veja bem, e realmente veio as 
6 infrações, estou me defendendo, aonde eu concordo com uma, e é com...a concordância 
com uma porque o motivo foi a necessidade que eu tive, porque tiraram o espaço de 
estacionamento na frente da farmácia e não tinha outro local com o bebe doente, eu tive, 
realmente que comete uma infração,como tinha consciente e aceitei e reconheci por 
requerimento,só que me questiono até a testemunha que eles arranjaram contra mim, porque 
no momento em que eu estacionei, eles não estavam ali, eles vieram depois, uns 3 minutos 
depois, que eu demorei uns 6 minutos dentro da farmácia, e a testemunha em seu depoimento 
fala até que eles apitaram pra mim, usaram do apito e não existiu apito, não existiu nada, e em 
nenhum momento eu falei que era vereador pra eles na discussão do problema ali, e 
realmente a arbitrariedade, principalmente daquele casal de azulzinhos que trafegam na 
avenida e que circulam na avenida, eles tem satisfação mostrar que são autoridade e são 
autoritários, e desrespeitosos, isso ai é a realidade e essas providencias nós do legislativo 
aqui vamos ter que toma até pra dá uma certa cobertura ao nosso colega que está assumindo 
o departamento lá de trânsito, eu acho que nós temos que, conjuntamente com ele também 
somar nossos esforços para que reorganizar o trabalho dos nossos fiscais de transito, seria 
isso vereador Cláudio; Vereador Cláudio Santos; obrigado Vereador Luiz Leite, obrigado 
vereador Azir, eu passo  a parte pro Vereador Paulo Silva com direito a 10 minutos depois no 
meu tempo sr.presidente;  Vereador Paulo Silva; obrigado, eu até gostaria de pedir um a 
parte, mas como bem lembrou o Vereador Antonio Azir, e eu te agradeço Cláudio pela parte 
que me cede, esse fato aconteceu parece uma piada, dia 02/11/2002, imagine só num cortejo 
fúnebre, quando os azulzinhos nesta data estavam na frente do cemitério municipal orientando 
o trânsito, eles acabaram multando um carro, que estava acompanhando o cortejo fúnebre 
com um sr. de 74 anos de idade 4 crianças, e mais duas senhoras, eles tiraram o carro do 
cortejo fúnebre, mandaram estacionar e aplicaram a multa, eu achei um absurdo, e naquele 
momento eu fui chamado, inclusive, fui conversar com o rapaz, o rapaz começo, cheio de 
unha, se dizendo, autoridade máxima, o sr. se ponha no seu lugar, faça o seu trabalho que eu 
faço o meu, e aí o bicho pego né, aí fomo todo mundo pra frente do homem da capa preta, o 
Azir muito bem lembrou, então não foi multa, não foi, como bem colocou o Cláudio, direitos e 
deveres, autoridade, autoridades, gerenciamento, engerenciamento, e na verdade, Jarré mais 
uma vez, você enfrentará pela frente, todo dia terá que mata um leão, porque tem  bons, mas 
tem os despreparados ali que eu vou te contar, seria isso, só pra não deixar no ar esse fato 
inclusive acho que, na minha aposentadoria vou fazer um livro e vai ser o maior Bestseler de 
vendas, essa história aconteceu em Carazinho; Vereador Cláudio Santos; só pra encerrar 
presidente eu justamente gostaria de ouvir estes a partes, forcei até pra que fossem 
colocados, porque o contraponto é bom, é importante o contraponto, eu acredito sr. presidente 
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que o que esteja acontecendo, e através das colocações do Vereador Luiz Leite, do Vereador 
Antonio Azir e do Vereador Paulo Silva e das minhas, e das demais que foram colocadas aqui, 
eu acredito de que talvez esteja sendo confundido, vereador Jarré, futuro secretário, talvez 
seja confundido autoridade com autoritarismo, talvez esse ponto deva ser corrigido, com 
alguns dessas pessoas que estão fazendo parte do departamento de trânsito, que a partir do 
momento que a caneta é deles, que a partir do momento que a lei é deles aí não interessa, eu 
faço e pronto, eu acho que isso deve ser estudado mais profundamente, sei que é difícil e 
obviamente nós não podemos, sr. presidente, ficar a mercê, dessas autoridades pra que nos 
ameacem também com a caneta quando eles entenderem, então sr. presidente, gostaria de 
pra finalizar, desejar ao vereador Jarré pleno êxito nessa nova empreitada, na secretaria, 
vossa excelência tem conhecimento do que é o executivo, nós não tivemos esse 
conhecimento ainda, sabemos que haverá dificuldades pela frente, e você saberá como 
enfrentá-las, porque eu acredito, sr. presidente, que aquele que passou, mesmo que seja por 
enquanto, por um ano e meio dois anos por aqui, pela câmara, certamente outra função, sr. 
presidente, vai desempenhar com a maior facilidade, porque aqui eu acredito que seja o poder 
mais difícil que tem de trabalhar, e se você conseguiu chegar aqui dentro, lá fora então, esses 
leões que o  vereador Paulo Silva fala, se tornam gatinhos, com certeza, porque aqui o 
legislativo é o poder mais difícil que tem, sucesso Jarré, aos demais vereadores um bom 
carnaval, um bom feriado enfim, que sirva, não pra brinca tanto, mas também que aproveite o 
momento pra refletir sobre varias coisas que eu acredito que o ano começa depois do 
carnaval, que todos tenham um bom descanso, muito obrigado sr. presidente pela sua 
cedencia do espaço; Presidente Vereador Vilson Paese; depois do pronunciamento dos Srs. 
Vereadores, passaremos de imediato a leitura pelo secretário do requerimento e o nº; 
Vereador Paulo Silva; sr. presidente, votação em bloco em sugeriria; Presidente Vereador 
Vilson Paese; consulto as bancadas sobre a votação em bloco, então requerimentos, também 
moções em bloco, não existe projeto hoje na pauta da reunião, solicito ao sr. secretário que 
faça a leitura dos requerimentos; Secretário Vereador Paulo Silva; requerimento: 
requerimentos que deram entrada na reunião de hoje, reunião ordinária, que são os seguintes: 
263/036/07, sugestão para que seja destinado um local especial dentro do plenário à todos os 
membros da imprensa de nossa cidade e visitantes que venham a realizar a cobertura das 
reuniões desta Casa Legislativa, Vereador Cláudio Santos; 264/037/07, que seja oficiado ao 
Sr. Ermógenes Bodanesi, Gerente da Corsan Carazinho, solicitando que, com a máxima 
urgência, determine a mudança de toda a canalização da Rua Farrapos, Vereador Vilson 
Paese;265/038/07, oficiado votos de profundo pesar a família da senhora Ondina Barlete de 
Brito pelo seu falecimento ocorrido no dia 19/01/2007, Vereador Vilson Paese; 266/039/07, 
enviado oficio ao Presidente da Liga carnavalesca de Carazinho, professor Clóvis Nascimento, 
com apelo deste Poder Legislativo para que reúna os blocos carnavalescos, as escolas de 
sambas e todos os foliões de Carazinho, que requisite a Praça Albino Hillebrandt, envide 
esforços e promova uma noite de carnaval na praça, Vereador Felipe Sálvia; 267/040/07, seja 
enviado oficio do Poder Legislativo de carazinho a Governadora Yeda Crusius e ao Secretário 
da Segurança, Dep. Ênio Bacci, com os cumprimento da Câmara Municipal de Carazinho pela 
ação eficaz desenvolvida no combate a marginalidade e a violência no Rio Grande do Sul, 
Vereador Felipe Sálvia;  Presidente Vereador Vilson Paese; em discussão a urgência dos 
requerimentos, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por 
unanimidade os requerimentos, a urgência, agora coloco em votação e em discussão o 
requerimento com a urgência já aprovada, está em discussão, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação os requerimentos, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade; Secretário 
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Vereador Paulo Silva; apenas uma moção: 268/038/07, do Vereador Gilnei Jarré que é de 
cumprimentos ao Centro de Formação de Condutores Weber; Presidente Vereador Vilson 
Paese;  coloco em discussão a urgência da moção, não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação a urgência, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários 
que se manifestem, aprovado por unanimidade; está em discussão a moção com urgência 
aprovada, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, 
aprovado por unanimidade; antes de nós encerrarmos, até pelo assunto abordado nessa casa 
com relação a Corsan, é tão grave a situação que o requerimento feito hoje da rua Farrapos, 
eu concluo num minuto,fui tolerante até com os a partes ...eu peço que  as vossas excelências 
entendam o que eu vou dizer agora, a rua Farrapos ela só tem três quadras, e nessas três 
quadras a água já rompeu mais de 500 vezes, custando para a Corsan um valor 
extraordinário, porque a emenda dos canos tem um custo enorme e mais a mão de obra, além 
do problema para quem transita na rua, para os moradores com barro e com pó, então a 
Corsan realmente, e eu falo com propriedade também, e nós iremos convidar o gerente da 
Corsan pra que venha a essa casa, pra que algumas coisas tem que se mudado a 
canalização da água, não dá pra ficar mais como está; Vereador Paulo Silva; senhor 
presidente, eu concordo plenamente só quero fazer uma colocação, eu acho que nós 
poderíamos convocar também o secretário de obras juntamente com o gerente da Corsan, pra 
que não existisse o contraponto, pra que de repente saísse daqui, na sua totalidade, como 
bem colocou o vereador Jarré, e os demais vereadores aqui, naquela questão, um diz uma 
coisa outro diz outra, a responsabilidade é de quem? Abriu, fechou, a parceria parte de quem? 
Porque de repente, vamos ficar naquela questão, não, tem que contrata a secretaria...,e ai 
acaba emperrando na burocracia, e nós temos que ter agilidade, acaba de vez essa 
burocracia, como bem colocou o Jarré, vários vereadores colocaram aqui, a população 
reclama tanto, paga um preço exorbitante o metro quadrado do asfalto,  e outra assunto que 
nós devemos nos preocupar nessa casa, aí vai lá, acaba abrindo, faz um serviço mal feito, de 
péssima qualidade, e muitas vezes são executados na justiça, então eu até daria a sugestão 
vereador, presidente, para que convocasse também o secretario de obras e também a 
Corsan, os dois juntos; Presidente Vereador Vilson Paese; até eu não sei se é, se tem 
condições a Câmara de fazer um projeto de lei para que, o dinheiro público não seja rasgado, 
de que forma, faz asfalto, as vezes algumas ruas que não tem tanto movimento, tanto 
morados, após o asfalto pronto, esse terreno passa a ter um valor dobrado e naturalmente que 
passa..., então quando se fizerem asfalto melhorando aquele bairro que seja consultado a 
todos os donos de terreno pra que seja puxada a água, para que não tenha mais esse 
problema do dinheiro que é rasgado, mas nada mais havendo a tratar e sob a proteção de 
Deus declaro encerrada a presente reunião e convoco os Srs. Vereadores para a próxima 
reunião ordinária a ser realizada no dia 22/02/2007 às 19:15 H, um forte abraço a todos. 
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