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Ata Reunião Ordinária Comissão Representativa 25 de janeiro de 2010....Ata 06 
  
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Havendo quorum regimental, sob a proteção 
de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária 
representativa da Câmara Municipal de Carazinho do dia 25 de janeiro de 2010. 
Convido o Senhor Vereador Leandro Adams para proceder à leitura de um trecho 
da bíblia e que todos se posicionem em pé; (leitura da bíblia); Presidente 
Vereador Gilnei Jarré: Convido o Senhor Secretário, Vereador Erlei Vieira, para 
fazer a leitura do expediente da presente reunião. Secretário Vereador Erlei 
Vieira: Expediente 25 de janeiro de 2010. Telegrama do Ministério da Educação 
informando a liberação de recurso financeiro no valor de R$ 79.303,31. Of. 026/10 
da Câmara dos Deputados em resposta a OD 3.920/09. Of. 032/10 da Justiça 
Federal Subseção de Carazinho, em resposta a OD 3.954/09. Of. Circular 001/10 
da Câmara Municipal de Santo Antonio do Planalto, informando a nova mesa 
diretora para o exercício de 2010. Of. 244/10 da FEPAM, em resposta a OD 
4.012/09. Of. 011/10 do Conselho Federal da OAB, em resposta a OD 3.968/09. 
Of. do SENAC, solicitando o plenário para a data de 29 de janeiro para realização 
da formatura do curso de massagista. Convite do SENAC para participar da 
solenidade de formatura das Turmas do Programa Jovem Aprendiz, a realizar-se 
dia 27 de janeiro. Comunicado do Ministério da Educação informando a liberação 
de recurso financeiro no valor de R$ 66.334,49. Of. 002/10 da Câmara Municipal 
de Santa Bárbara do Sul comunicando a composição da Mesa Diretora para o 
exercício 2010; Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos agora para a leitura 
das indicações, requerimentos e moções pelo Senhor Secretário. Secretário 
Vereador Erlei Vieira: indicações: 0091/057/10, Solicita ao Executivo Municipal 
com URGÊNCIA que determine ao setor competente a colocação de um 
instrumento que reduza a velocidade, na construção de uma  lombada (quebra-
molas), uma rótula ou um semáforo no cruzamento das Ruas Ceará com a Mato 
Grosso (esquina do Clube Harmonia), localizadas no Bairro Oriental. Pois, o 
trânsito é intenso devido aos desvios em ruas transversais e em alta velocidade os 
veículos, colocam em risco a segurança dos pedestres e motoristas, Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; 0092/058/10, Solicitando ao Executivo Municipal com 
URGÊNCIA, que determine ao setor competente trabalhos de reperfilagem 
asfáltica em toda a extensão da Rua Osílio Zolet, localizada no Bairro Princesa. 
Solicitação dos motoristas, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0093/059/10, 
Solicita ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, trabalho de 
recolhimento de entulhos verdes, ao longo da extensão dos canteiros centrais da 
Avenida Pátria, localizada no Bairro Sommer. Solicitação dos moradores e 
motoristas, Vereadora Sandra Citolin –PMDB; 0094/060/10, Solicitando ao 
Executivo Municipal que determine ao setor competente  realizar trabalhos de 
corte de grama, limpeza e capina em toda a área da Praça Miriam Simões Petry, 
localizada no Bairro Floresta. Pois, a mesma está completamente tomada de 
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matos e inços. Solicitação dos moradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
0095/061/10, Solicita, para que o Executivo Municipal, verifique junto ao Sistema 
Nacional de Habitação de Interesse Social, quanto a exigências das leis que criam 
os Fundos Locais de Habitação de Interesse Social e o Conselho do Fundo Local 
de Habitação de Interesse Social, para que não sejam suspensas os repasses, 
caso não apresente Manifestação de Interesse,conforme segue em anexo, 
Vereador Leandro Adams – PT; 0096/062/10, Solicita ao Executivo Municipal e 
Secretaria de Obras, realizar trabalhos de melhorias, ensaibramento e 
compactação na Rua: Avenida Pátria, trecho onde não possui asfalto, solicitação 
dos moradores, Vereador Leandro Adams – PT; 0097/063/10, Solicita ao 
Executivo Municipal e Secretaria de Obras, realizar trabalhos de melhorias e 
construir boca de lobo e por tubos na Rua Luis de Camões  no bairro Sassi, por 
solicitação dos moradores, Vereador Leandro Adams – PT; 0098/064/10, Solicita 
para que o Executivo Municipal,determine junto a Secretaria Municipal de Saúde 
que renovem seu cadastro junto ao FUNDO NACIONAL DE SAUDE  para 
continuar recebendo  recursos ou pelo menos concorrendo a eles, Vereador 
Leandro Adams – PT; 0099/065/10, Solicitando ao Executivo Municipal, que 
determine ao setor competente, que providencie o mais breve possível, instalação 
de um redutor de velocidade, tipo quebra-mola, na Rua Marechal Floriano, 
próximo ao numero 1155 e placas de sinalização, Vereador Eugênio Grandó – 
PTB; 0100/066/10, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor 
competente, que providencie o mais breve possível, a substituição da Bandeira 
Nacional, hasteada no trevo da Bandeira, localizado no entroncamento da BR 386 
e BR 285, devido ao seu péssimo estado de conservação, conforme Lei Federal 
5.700/71, Capitulo V, Art.31: “São consideradas manifestações de desrespeito à 
Bandeira Nacional, e portanto proibidas: § I – Apresentá-la em mau estado de 
conservação.”, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 0101/067/10, Para que 
determine a Secretaria de Obras que seja feito a roçagem manual em volta da 
escola Alfredo Scherer, Vereador Estevão De Loreno – PP; 0102/068/10, para que 
determine a Secretaria de Obras que seja feita Operação Tapa Buracos na Rua 
Iracema, até esquina com a  Rua Bandeirantes , Vereador Estevão De Loreno – 
PP; 0103/069/10, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feito o 
patrolamento e o cascalhamento da Rua Vera Cruz, Vereador Estevão De Loreno 
– PP; 0104/070/10, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feito o 
patrolamento e o cascalhamento na Avenida Pátria, nas mediações do terreno em 
que está sendo construído a nova sede da Unimed, Vereador Estevão De Loreno 
PP; 0105/071/10, Solicita para o setor competente que realize a retirada de 
entulhos Rua Agnelo Senger depositados em um terreno baldio localizado entre a 
Escola Estadual Ernesta Nunes e a Igreja Quadrangular, pois os entulhos 
propiciam a proliferação de baratas e ratos. Solicitação dos moradores, Vereador 
Erlei Vieira – PSDB; 0106/072/10, Solicita para o setor competente reiterando que 
realize a retirada de entulhos verdes depositados na Rua Barão do Triunfo em 
frente ao n° 365, pois está causando transtornos aos motoristas e moradores, 
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Vereador Erlei Vieira – PSDB; 0107/073/10, Solicita para o setor competente que 
notifique o proprietário do terreno localizado na Rua Polidoro Albuquerque esquina 
com a Rua Ipiranga para que seja feita a capina do mesmo, pois o mato está alto 
prejudicando a visibilidade dos motoristas, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
0108/074/10, Solicita para o setor competente que realize trabalhos de conserto e 
melhorias do posto policial em frente ao banco banrisul, pois a varias infiltrações, a 
porta do banheiro está em péssimas condições, pedimos que as devidas 
melhorias sejam feitas com a maior brevidade possível, Vereador Erlei Vieira – 
PSDB; requerimentos:0109/007/10, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma 
regimental, que depois de lido em plenário, o Senhor Presidente encaminhe ofício 
ao Executivo Municipal, com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES: 1 – 
Encaminhar relatório com as diárias dos motoristas das ambulâncias da Secretaria 
Municipal da Saúde, discriminando o nome dos mesmos, desde janeiro de 2009 
até a presente data. 2 – Encaminhar relatório com as diárias do(s) Chefe(s) de 
Transporte da atual administração, desde janeiro de 2009 até a presente data. 3 - 
Encaminhar relatório com as diárias do(s) Chefe(s) de Transporte da 
administração anterior, desde janeiro de 2008 até dezembro de 2008. 
JUSTIFICATIVA: Fazer um comparativo entre as diárias dos motoristas das 
ambulâncias na administração anterior e na atual, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
0110/008/10, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que 
depois de ouvido o plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja  enviado 
oficio ao Executivo Municipal com o seguinte pedido de informação:1- Qual foi o 
numero de vagas no ultimo concurso realizado pela Prefeitura Municipal, na 
função de recreacionista?2- Das vagas existentes quantas já foram 
preenchidas?3- Informar nomes que já foram chamados.4- Informar nomes por 
ordem que ainda faltam ser chamados. JUSTIFICATIVA: Concursados  estão na 
espera e expectativa de serem chamados, caso haja muitos para serem 
chamados iram fazer  inscrição para participar do novo concurso publico que a 
Prefeitura realizara, Vereador Leandro Adams – PT; 0111/009/10, o vereador 
abaixo assinado requer na forma regimental, que depois de submetido ao plenário 
para aprovação, seja enviado ofício ao Sr. João Carlos de Almeida, gerente geral 
da Caixa Econômica Federal convidando para usar a tribuna da Câmara Municipal 
de vereadores no dia 2 de fevereiro do corrente, para explanar o balanço das 
ações habitacionais do município de Carazinho, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
0112/010/10, o vereador abaixo assinado requer na forma regimental, que depois 
de lido em plenário, seja enviado ofício a União das Associações Comunitárias de 
Carazinho – UACC com o seguinte pedido de informações, solicitando informar o 
valor do recurso recebido pela UACC do Executivo Municipal, bem como a relação 
dos bairros que receberam recursos no ano de 2009, com os respectivos valores. 
Justificativa: quando muito se fala em transparência nos órgãos públicos, é 
importante que os vereadores e a comunidade carazinhense conheçam a relação 
dos bairros beneficiados com o dinheiro público, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
0113/011/10, o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que a 
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seguir a aquiescência do plenário encaminhe-se oficio externando condolências 
aos familiares do Sr. Ivo Walber, pelo seu passamento ocorrido na semana 
passada, em nossa cidade. Expressamos nosso pesar e auguramos à família a 
superação deste lastimável episódio. “Tudo tem seu tempo determinado, e há 
tempo para todo propósito debaixo do céu: há tempo de nascer e tempo de 
morrer” (Eclesiastes 3, 1-2) – Vereador Gilnei Jarré – PSDB; moções: 
0114/006/10, A Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho, a JCI Carazinho, parabenizando o Senhor Presidente Ezequiel 
Schumann Rosa, pela posse do Conselho Diretor 2010 e pela divulgação das 
programações especiais a realizarem-se durante o ano pela comemoração do 
cinqüentenário da organização no nosso município, realizada no dia 22 de janeiro 
de 2010 nas dependências da AABB. Nossos parabéns a nova diretoria e demais 
conselheiros. Organização a qual estimula a formação de jovens líderes para uma 
sociedade melhor. E participando desde o seu surgimento com o crescimento do 
município através de várias ações e projetos, o qual destacamos o Projeto 
Oratória nas Escolas, beneficiando mais de 3.500 (três mil e quinhentos) alunos 
de Carazinho. Desejamos sucesso a todos com apreço, Vereadora Sandra Citolin 
– PMDB; 0115/007/09, o vereador abaixo assinado requer na forma regimental, 
que depois de submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de 
cumprimentos ao Sr. Ezequiel Schummann Rosa, presidente eleito JCI Carazinho 
2010, pela bravura e ousadia em assumir a presidência de tão valorosa instituição.  
Com manifestação de apreço e admiração a todo conselho que ora assume, que 
pela demonstração do trabalho competente e sério,farão com que a JCI Carazinho 
galgue degraus cada vez mais sólidos nesse contexto. Plenamente consciente e 
sabedor dos propósitos do trabalho desenvolvido por tão coeso grupo de jovens 
carazinhenses, ousamos dizer que nesses 50 anos de existência a JCI Carazinho 
trabalhou muito em prol da comunidade, proporcionando o desenvolvimento da 
capacidade de liderança, espírito empreendedor, responsabilidade social e 
companheirismo. Que essa gestão seja coroada de êxito, almejando um trabalho 
em sincronia com os poderes legislativo e executivo, para que o apoio recebido da 
comunidade carazinhense cresça cada vez mais, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Conforme acordo entre os vereadores, não 
haverá intervalo regimental nem o grande expediente. Passamos agora para a 
apreciação e votação dos requerimentos e moções. Convido o Senhor Secretário 
para fazer a leitura do número e autor do requerimento. Secretário Vereador 
Erlei Vieira: Requerimento: nº 3, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Presidente 
Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o requerimento. Não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação o requerimento. Vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Aprovado por 
todos. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Convido o Senhor Secretário para fazer 
a leitura do número e autor das moções. Secretário Vereador Erlei Vieira: 
Moções: nº 01 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 02 Vereador Gilnei Jarré – 
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PSDB; Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão as moções. Não 
havendo vereadores que queiram discutir, coloco em votação as moções 
Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. 
Aprovado por todos. Nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, declaro 
encerrada a presente reunião, e convoco os Senhores Vereadores para a Sessão 
Solene a ser realizada logo mais a noite, às 20:00 h e para a próxima reunião 
ordinária a ser realizada no dia 1º de fevereiro as 18:45 minutos. 
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