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Ata da Reunião da Comissão Representativa do dia 08 de Janeiro de 2007.......Ata 02 
  

 
Presidente Vereador Vilson Paese; Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus declaro 
aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da Comissão Representativa do dia 08/01/07. Já de 
imediato convido o Vereador Gilnei Jarré para que leia um trecho da Bíblia. Coloco em apreciação a 
ata da reunião ordinária da Comissão Representativa, realizado dia 02/01/07, vereadores que 
concordam permaneçam como estão, os que não estão se manifestem, aprovado a ata por 
unanimidade. Convido o Secretário para fazer a leitura do expediente da presente reunião; 
Secretário Vereador Paulo Silva; expediente da reunião da Comissão Representativa do dia 
08/01/2007: Of. 001/07 do Executivo Municipal, desejando pleno sucesso no desempenho do 
mandato outorgado ao novo presidente. Of. 003/07 do Executivo Municipal, encaminha projeto de lei 
n° 001/07, o qual concede reajuste de 24%, no vale alimentação dos servidores públicos municipais 
ativos inativos e do capsem, a partir de 01/01/07, para apreciação sob regime de urgência. Of. 004/07 
do Executivo Municipal, encaminha projeto de lei 002/07, o qual autoriza a ampliação de metas na lei 
municipal n° 6.450/LDO 2007, com definição de recursos específicos, autoriza a inclusão da receita 
de capital operações de créditos internas, e , abertura de credito especial no  orçamento de 2007, 
para apreciação sob regime de urgência. Of. 005/07 do Executivo Municipal, encaminha projeto de lei 
n° 003/07, o qual autoriza o Poder Executivo a contratar operações de credito com o Banco do 
Estado do Rio Grande do Sul – BANRISUL, com agente do sistema BNDES, para aquisição de 
equipamentos rodoviários, para apreciação sob regime de urgência. Of. 006/07 do Executivo 
Municipal,  solicita reunião extraordinária para apreciação dos seguintes projetos de n° 153/06, 
163/06, 165/06, 166/06, 167/06, 001/07, 002/07 e 003/07. Of. 026/06 da Ascamaja, encaminhando 
copia da moção em apoio ao projeto de lei 411/03 e 65/06. Of. 84/06 da FUCCAR, parabeniza pela 
reinauguração do prédio da Câmara Municipal de Carazinho. Of. 010/07 da Câmara Municipal de 
Santo Antonio do Planalto, parabenizando pelas instalações da Câmara Municipal de Carazinho. Of. 
001/07 da Câmara Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, informa a  composição da  nova mesa 
diretora. Of. 2069/06 da Câmara dos Deputados informando indicação de emenda individual 2007 no 
valor de R$ 100.000,00 – Cem mil reais. Of. 2053/06 da Câmara dos Deputados informando 
indicação de emenda individual 2007 no valor de R$ 1.005.000,00 – um milhão e cinco mil reais. of. 
568/06 do Gabinete do Dep. Marcio Biolchi encaminha copia do of. 567/06. Convite para curso de 
orientação legislativa a realizar-se de 13 a 16 de fevereiro em Capão da Canoa. Convite da Ibrap, 
para curso de recepção de autoridade e atendimento no gabinete, realizar-se-á em diversas datas e 
locais. Convite do DAP,  com o calendário de eventos para  2007. Convite do GDAM, com o 
calendário de eventos para 2007. Correspondência do SENAC, solicitando as dependências da 
câmara para realização de formatura. Convite do SENAC, para a formatura do Curso 
profissionalizante de massagista a realizar-se dia 27 de janeiro. Diversos Comunicados do Ministério 
da Saúde, informando a liberação de Recursos Financeiros do Fundo Nacional; Presidente Vereador 
Vilson Paese; Queremos cumprimentar o Leandro do Jornal Diário, Piska da Rádio Comunitária, e o 
Gilmar da Rádio Gazeta, nossa saudação. prosseguindo então, convidamos o Secretário para fazer a 
leitura das indicações; Secretário Vereador Paulo Silva; indicações: 040/027/07 pede patrolamento, 
cascalhamento em toda rua Pedro João da Silva, Vereador Adroaldo De Carli; 041/028/07 pede 
patrolamento, cascalhamento e limpeza em toda rua Romeu Salomão, Vereador Adroaldo De Carli; 
042/029/07 pede capina e limpeza no canteiro central da rua Silva Jardim, Vereador Adroaldo De 
Carli; 043/030/07 pede melhorias na rua Rio Negro, Vereador Cláudio Santos; 044/031/07 pede 
melhorias na rua dona Julia, Vereador Cláudio Santos; 045/032/07 pede melhorias nas ruas do 
Residencial Cantares, Vereador Felipe Sálvia; 046/033/07 pede melhorias na rua Edmundo J. Leff, 
Vereador Felipe Sálvia; 047/034/07 pede melhorias na rua São João Batista, Vereador Felipe Sálvia; 
048/035/07 pede compactação na rua Armando Farina, entre as ruas São Vicente de Paula e Vicente 
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Henrique Tormann, Vereador Felipe Sálvia; 049/036/07 pede patrolamento, cascalhamento e 
compactação na estrada da propriedade da Sra. Iracema Kochmann Dummel, Vereador Gilnei Jarré; 
050/037/07 pede tapa buracos na rua Pe. Gusmão, Vereador Gilnei Jarré; 057/038/07 pede 
cascalhamento, compactação na Industria e Comércio de rações Bagetti, Vereador Gilnei Jarré; 
058/039/07 pede patrolamento, cascalhamento e compactação da rua Soledade, Vereador Jaime 
Fragoso; 059/040/07 pede patrolamento, cascalhamento e compactação da rua Germano Napp, 
Vereador Jaime Fragoso; 060/041/07 pede patrolamento, ensaibramento e compactação da rua José 
Domingos Piva, Vereador Jaime Fragoso; 061/042/07 pede tapa buracos na rua Senador Salgado 
Filho, Vereador Jaime Fragoso; 062/043/07 pede patrolamento, cascalhamento e compactação da 
rua Miramar, Vereador Jaime Fragoso; 063/044/07 pede limpeza com capina nas áreas próximas aos 
abrigos de parada de ônibus do bairro Conceição, Vereador Jaime Fragoso; 064/045/07 pede reparos 
no calçamento da rua Fernandes Vieira, pede reparos na pavimentação asfáltica da Av. Flores da 
Cunha, pede reparos no calçamento da rua Rufino de Souza Leal, pede limpeza, patrolamento e 
cascalhamento da rua Francisco Rosa Marcondes, pede limpeza, patrolamento e cascalhamento da 
rua Lucio de Brito, pede limpeza da rua Duque de Caxias, pede reparos na pavimentação asfáltica da 
rua Miguel B. de Oliveira, pede reparos em todas ruas do bairro Dileta, pede reparos na rua Jose 
Pereira, pede patrolamento, cascalhamento na rua da Lapa, pede reparos na pavimentação asfáltica 
da rua Siqueira Campos, pede pintura e reparos no quebra-molas em frente a TW Transportes, 
Vereador Luiz Leite; 065/046/07 pede conserto de boca de lobo na rua Dinarte da Costa, 288, 
Vereador Josélio Guerra; 066/047/07 pede conserto no asfalto da Av. Flores da Cunha, 671, 
Vereador Josélio Guerra; 067/048/07pede tapa buracos com pavimentação asfáltica, patrolamento, 
cascalhamento e compactação nas ruas sem pavimentação e limpeza de valas em todas ruas do 
Residencial Cantares, Vereador Josélio Guerra; 068/049/07 pede restauração do calçamento da rua 
Zeno José Peruzzo, Vereador Vilson Paese; 069/050/07 pede limpeza da rua Olavo Bilac, Vereador 
Vilson Paese; Presidente Vereador Vilson Paese; Após a leitura das indicações solicito ao 
Secretário a leitura dos requerimentos; Secretário Vereador Paulo Silva; requerimentos: 070/004/07 
O vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após aprovado em plenário seja  
enviado ofício de votos de pesar aos familiares do Sr. Enio Boscatto pelo seu passamento dia 07/01, 
Vereador Gilnei Jarré; 071/005/07 O vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após 
aprovado em plenário seja enviado este ofício à Mesa Diretora solicitando que após aprovados em 
plenário os requerimentos e moções de sua autoria, sejam anexados cópias dos mesmos aos Ofícios 
Diversos,e enviados juntamente aos devidos destinatários, Vereador Gilnei Jarré; 072/006/07 O 
vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após aprovado em plenário seja enviado 
este ofício à Mesa Diretora e em reunião ordinária da Comissão Representativa seja incluído na 
ordem do dia que seja implantado nessa casa o regime de horário de turno único, com funcionamento 
das 08h às 14h de terça à sexta-feira,durante janeiro do corrente, Vereador Gilnei Jarré; 073/007/07 
O vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após aprovado em plenário seja  
enviado ofício ao Departamento Munc. de Trânsito para que providencie a colocação de redutor de 
velocidade quebra-molas na rua Trav. Vitória, Vereador Paulo Silva; Presidente Vereador Vilson 
Paese; Após a leitura dos requerimentos, solicito ao Sr. Secretário a leitura das moções, que hoje é 
somente uma; Secretário Vereador Paulo Silva; moção: 074/066/07 O vereador abaixo assinado 
requer na forma regimental que após aprovado em plenário seja  enviado ofício de congratulações do 
Poder Legislativo de Carazinho à Sra. Sandra Cittolin, cumprimentando-a pelos relevantes serviços 
prestados na gente da 39ª Coordenadoria Regional de Educação, Vereador Felipe Sálvia; Presidente 
Vereador Vilson Paese; Pergunto aos líderes de bancada se faremos intervalo ou tocaremos direto, 
bancada do PDT? Todas a bancadas ok? Suprimido então o intervalo regimental. Na ordem do dia, 
votação dos requerimentos e moções, coloco em votação em votação a urgência do único 
requerimento, que os demais Vereador...requerimento à Mesa Diretora, e a Mesa através dessa 
Presidência, tomará as decisões. Coloco em votação, solicito ao Secretário a leitura dos 
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requerimentos; Secretário Vereador Paulo Silva; requerimento Vereador Paulo Silva que deu 
entrada às 15h20, esse aqui é pro Conselho Municipal de Trânsito Sr. Presidente; Presidente 
Vereador Vilson Paese; Está em discussão, a urgência o requerimento, não havendo Vereador que 
queira discutir a urgência, coloco em votação, aprovado por unanimidade. Agora coloco em votação 
para discussão o requerimento, com a palavra Vereador Paulo Silva; Vereador Paulo Silva; Sr. 
Presidente, Senhores Vereadores, requerimento deu entrada, eu gostaria de fazer o registro, porque 
fui procurado inclusive por vários moradores da Travessa Vitória do bairro Floresta, e ali a existência 
de grande trânsito, movimento grande inclusive de motociclistas e como também veículos. Então eu 
solicito pedindo ao Presidente do Conselho Municipal de Trânsito, para que analise, porque a decisão 
é do Conselho Municipal de Trânsito, para que realmente há a inviabilidade na instalação de um 
redutor de velocidade, sabemos que talvez não venha resolver o problema, mas irá ameniza-lo. Então 
gostaria de apenas deixar registrado, essa solicitação, que é principalmente uma solicitação das 
mães e moradores ali da Travessa Vitória; Presidente Vereador Vilson Paese; Continua em 
discussão o requerimento, não havendo Vereador que queira discutir, colocamos em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado por 
unanimidade. Coloco as moções, a moção, a urgência em discussão, não havendo Vereador que 
queira discutir a urgência, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários se manifestem, aprovado a urgência das moções, coloco agora em discussão as moções, 
não havendo Vereador que queira discutir as moções, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade as moções. Nada 
mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião, e convoco os 
Senhores Vereadores, a todos os Vereadores da casa para a reunião do dia 10/01 reunião essa 
extraordinária, às 18h. E boa a noite à todos, muito obrigado. 
 
 
 
 

 
Vereador Vilson Paese    Vereador Paulo Silva 

Presidente      Secretário 


