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Ata da Reunião da Comissão Representativa do dia 22 de Janeiro de 2007.......Ata 05 
  

 
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 22/01/07. Já de 
imediato convido o Vereador Luiz Leite para que leia um trecho da Bíblia e convido os presentes para 
permanecermos de pé. Coloco em apreciação a ata da reunião ordinária da Comissão 
Representativa, realizado dia 15/01/07, não havendo Vereador que queiram discutir, colocamos em 
apreciação, vereadores que favoráveis 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 22/01/2007: Of. 008/07 do Executivo Municipal, comunica período de férias do Prefeito Alexandre. 
Of. 003/07 da Câmara Municipal de Não Me Toque, informando a composição da nova mesa diretora. 
Of. 001/07 da Câmara Municipal de Santo Antonio do Planalto, informando a composição da nova 
mesa diretora. Of. 5928/06 da Caixa Econômica Federal, comunica que procedeu a alteração por 
carta reversal de repasse n° 185.330-83. Of. 001/07 da Assembléia Legislativa, convidando para o 
seminário CÂMARA Municipal de Vereadores atribuições prerrogativas e vedações do presidente a 
realizar-se dia 30 de Janeiro. Convite da Assembléia Legislativa,  para sessão solene de posse dos 
deputados, a realizar-se dia 31 de janeiro em Porto Alegre. Convite da Assembléia Legislativa, para o 
Seminário Reforma Política e Pacto Federativo a realizar-se dia 29 de Janeiro em Porto Alegre. 
Comunicado do City Hotel Porto Alegre informa tarifas de estadia para câmaras e prefeituras para 
2007. Diversos Comunicados do Ministério da Saúde, informando a liberação de Recursos 
Financeiros do Fundo Nacional. Diversos Comunicados do Ministério da Educação, informando a 
liberação de Recursos Financeiros do Fundo Nacional. Diversos Comunicados da Câmara dos 
Deputados, informando a liberação de Recursos do orçamento da união; Presidente Vereador 
Vilson Paese; Convidamos o Secretário para fazer a leitura das indicações; Secretário Vereador 
Paulo Silva; indicações: 136/079/07 pede melhorias na rua Anália Weber, Vereador Cláudio Santos; 
137/080/07 pede melhorias na rua Caçapava, Vereador Cláudio Santos; 18/081/07 pede que seja 
tapado buraco na rua Senador Salgado Filho, Vereador Cláudio Santos; 139/082/07 pede colocação 
de 5 tubos na rua Carlos Kraemer, 208, Vereador Cláudio Santos; 140/083/07 manifestando ao 
Executivo Municipal contrariedade e indignação quanto a não realização do desfile de carnaval de rua 
2007, sugerindo ainda possibilidade de liberação de recursos para tal, Vereador Felipe Sálvia; 
141/084/07 manifesta os cumprimentos do Poder Legislativo aos 37 servidores públicos do município 
que foram homenageados por completarem 25 e 30 anos de serviço, Vereador Felipe Sálvia; 
142/085/07 pede conservação, limpeza e manutenção da tubulação e nas pinguelas das sangas dos 
bairros Princesa e Operaria, Vereador Felipe Sálvia; 143/086/07 pede mutirão pra realização de 
melhorias em todos bairros do município, Vereador Felipe Sálvia; 144/087/07 pede reperfilagem 
asfáltica dos buracos na rua Barão de Antonina esquina com a Rufino Leal, Vereador Gilnei Jarré; 
145/088/07 pede patrolamento, cascalhamento e compactação da estrada que liga BR 386 à Usina 
de Mata Cobra, Vereador Gilnei Jarré; 146/089/07 pede tapa buracos na rua Ipiranga, Vereador 
Jaime Fragoso; 147/090/07 pede melhorias no pontilhão na baixada da rua Xavantes, Vereador 
Jaime Fragoso; 148/091/07 pede melhorias em toda extensão da rua Silva Jardim, Vereador Jaime 
Fragoso; 149/092/07 pede patrolamento, cascalhamento e compactação da rua Tamoios, Vereador 
Jaime Fragoso; 150/093/07 pede conserto do asfalto da rua Berlim, Vereador Josélio Guerra; 
151/094/07 pede limpeza da rua, limpeza dos valos e canalização da rua Trav. Ipiranga, Vereador 
Josélio Guerra; 152/095/07 pede conclusão das obras realizadas na rua Diamantino Conte Tombini, 
Vereador Josélio Guerra; 153/096/07 pede reparos na Av. Flores da Cunha, em frente à loja Loni, 
pede reparos na pavimentação asfáltica da rua Henrique Teodoro Schutz, Ipiranga, pede 
patrolamento e cascalhamento na rua Fernando Sudbrack, Lucio de Brito, limpeza, patrolamento e 
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cascalhamento na rua Lapa, pede reparos no calçamento da rua Humberto Lampert, pede reparos no 
calçamento da rua Ceará, pede limpeza as margens da rua São Paulo, Vereador Luiz Leite; 
154/097/07 pede confecção de parada de ônibus da rua Pernambuco, Vereador Paulo Silva; 
155/098/07 pede melhorias na rua Ermínia Tombini, Vereador Paulo Silva; 156/099/07 pede 
instalação de dois redutores de velocidade na Av.São Bento, Vereador Vilson Paese; ‘Presidente 
Vereador Vilson Paese; Convido o Sr. Secretário para fazer a leitura dos requerimentos; Secretário 
Vereador Paulo Silva; requerimentos: 157/019/07 O vereador abaixo assinado requer na forma 
regimental que após aprovado em plenário seja  enviado ofício ao Sec. Estadual da Saúde, Dr. 
Osmar Terra, para que o mesmo informe se há previsão para a estabilização da entrega da 
medicação especial e excepcional que são responsabilidade do Estado, Vereador Cláudio Santos; 
158/020/07 O vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após aprovado em plenário 
seja  enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho aos Ministros do TSE e aos deputados Márcio 
Biolchi e Osvaldo Biolchi e Vilson Covatti, manifestando nossa contrariedade em relação à decisão do 
TSE, Vereador Felipe Sálvia; 159/021/07 O vereador abaixo assinado requer na forma regimental que 
após aprovado em plenário seja  enviado ofício ao Sr. Prefeito Municipal para que determine a Sec. 
Municipal de Obras remeter a essa casa as informações que segue: se houve consertos ou reformas, 
como entender, de maquinas pesadas tipo retro-escavadeiras, patrolas, rolo compactor e outros no 
exercício 2006, caso se confirme nos envie o nome das empresas ou empresa prestadora desses 
serviços,bem como valores individuais pagos por conserto em nota fiscal de prestação de serviços e 
de compras de peças e componentes para as mesmas, se houve, nos informe o nome do fornecedor 
de peças e componentes, as datas dos referidos consertos ou reformas, e ainda, datas dos 
pagamentos e o empenhos das referidas reformas, Vereador Felipe Sálvia e Vereador Luiz Leite; 
160/022/07 O vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após aprovado em plenário 
seja  enviado ofício ao diretor da Corsan, solicitando reposição de pavimento na rua Raimundo 
Kloeckner, Vereador Gilnei Jarré; 161/023/07 O vereador abaixo assinado requer na forma regimental 
que após aprovado em plenário seja  enviado oficio de pesar pela perda do jovem Lucas Haubert, 
ocorrido dia 17/1, Vereador Josélio Guerra; 162/024/07 O vereador abaixo assinado requer na forma 
regimental que após aprovado em plenário seja  pede possibilidade de antecipar a próxima reunião 
ordinária da Comissão Representativa para dia 25/01/07, Vereador Luiz Leite; 163/025/07 O vereador 
abaixo assinado requer na forma regimental que após aprovado em plenário seja  enviado ofício ao 
gerente da Corsan,solicitando recolamento dos paralelepípedos na rua Agnelo Senger, Vereador 
Paulo Silva; Presidente Vereador Vilson Paese; Queremos cumprimentar e registrar também a 
presença do Leandro do Diário da Manhã, Gilmar da Rádio Gazeta, o nosso querido amigo Piska da 
Rádio Comunitária, Olmiro sempre presente, seu Ariston presente também,  e o nosso amigo Joce, 
ex-colega que continua sendo nosso colega de sempre. Pedimos ao Secretário que faça a leitura das 
moções dos Vereadores; Secretário Vereador Paulo Silva; Moções que deu entrada na noite de 
hoje para apreciação da Comissão Representativa: 164/029/07 O vereador abaixo assinado requer 
na forma regimental que após aprovado em plenário seja  enviado ofício ao Delegado de Policia 
Danilo Flores, extensivo aos demais policiais civis da Delegacia de Policia de Carazinho, 
cumprimentando-os pelo excelente trabalho desenvolvido pelas três delegacias, Vereador Felipe 
Sálvia; 165/030/07 O vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após aprovado em 
plenário seja  enviado ofício ao formando Tiago Bandeira, pela sua colação de grau em administração 
de empresas pela UPF Carazinho, Vereador Gilnei Jarré; 166/031/07 O vereador abaixo assinado 
requer na forma regimental que após aprovado em plenário seja enviado de cumprimentos aos 
proprietários da empresa Brandão e Barboza Ltda. Pela inauguração das novas instalações em nosso 
município, Vereador Gilnei Jarré; 167/032/07 O vereador abaixo assinado requer na forma regimental 
que após aprovado em plenário seja  enviado ofício a Senhorita Pámela Bohn pela as formatura do 
curso de Direito pela Ulbra Carazinho, em 13/01, Vereador Vilson Paese; 168/033/07 O vereador 
abaixo assinado requer na forma regimental que após aprovado em plenário seja  enviado oficio a 
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Senhorita Francieli Bohn pela as formatura do curso de Direito pela Ulbra Carazinho, em 13/01, 
Vereador Vilson Paese. Sr. Presidente, para encaminhamento, eu solicito se houver concordância do 
plenário para que seja suprimido o intervalo regimental e passamos de imediato já para a ordem do 
dia; Presidente Vereador Vilson Paese; Solicito à bancada do PDT sobre o intervalo regimental, 
para que seja suprimido, bancada do PSDB, bancada do PSDB ok, bancada do PMDB não se faz 
presente, então está suprimido o intervalo regimental, a ordem do dia, votação dos requerimentos e 
moções. Solicito ao Sr. Secretário que faça a leitura do n° e autor dos requerimentos; Vereador 
Gilnei Jarré; Questão de ordem; Presidente Vereador Vilson Paese; Questão de ordem Vereador 
Jarré; Vereador Gilnei Jarré; Eu gostaria que houvesse destaque no pedido de informação; 
Presidente Vereador Vilson Paese; Os demais podem ser votados em bloco Vereador? Vereador 
Gilnei Jarré; requerimento de pedido de informações; Presidente Vereador Vilson Paese; Então 
colocaremos o pedido de informação,requerimento de pedido de informação em destaque. Eu 
pergunto aos Senhores Vereadores, o requerimento que foi formulado pelo Vereador, pedindo que 
seja antecipado do dia 29 pro dia 25, ao qual...do Vereador Gilnei, eu solicito e pergunto também se 
pode que essa reunião seja feita pela parte da manhã, Vereador Gilnei; Vereador Gilnei Jarré; 
Questão de ordem, eu gostaria de dizer que eu sou contra esse pedido aí, deles, da Mesa, pelo 
simples fato que nós solicitamos com que os funcionários também tivessem um pouquinho de 
liberação em uma tarde e não fomos, não tivemos o êxito no nosso pedido, então eu acredito que eu, 
nós Vereadores também não precisamos ter esses méritos aí de, nós fizemos a reunião na sexta e 
vamos viajar, segunda não tem reunião, eu acho que nós devemos obedecer a segunda-feira aí, 
Presidente, eu vou estar aí né, só pra dizer que eu contra; Presidente Vereador Vilson Paese; 
Então eu coloco, colocamos esse requerimento também em destaque para que seja votado, por 
questão de ordem Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite; Só pra justificar pro colega Gilnei e os 
demais Vereadores, que eu só fiz esse requerimento porque me pediram que fizesse verbalmente, 
daí eu, fiz um requerimento mais adequado à Mesa Diretora né, com os servidores da casa aí né, 
então a gente fez o requerimento,não os assessores,sim, Vereadores; Presidente Vereador Vilson 
Paese; Então nós vamos colocar o requerimento também como destaque, pra que seja lido o 
requerimento na sua integra Vereador Paulo Silva Secretário; Secretário Vereador Paulo Silva; 
Para encaminhamento para votação Presidente? Presidente Vereador Vilson Paese; Correto; 
Secretário Vereador Paulo Silva; Requerimento à Mesa Diretora: O vereador abaixo assinado 
requer na forma regimental que seja discutido em plenário a possibilidade de antecipar a reunião 
ordinária da Comissão Representativa do dia 29 antecipando para o dia 25. com urgência, Vereador 
Luiz Leite; Presidente Vereador Vilson Paese; Coloco em discussão a urgência do requerimento, 
não havendo Vereador que queira discutir a urgência, colocamos em votação o requerimento, a 
urgência, não havendo Vereador que queira discutir, colocamos o requerimento em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, 02 a 01, pergunto aos 
demais Vereadores, eu também concordando com o Vereador,mas o Presidente não vota, mas eu 
gostaria de fazer uma emenda ao requerimento para que essa reunião também fosse presidida e feita 
no turno da manhã, já que a última Representativa até porque o Gilnei, a preocupação do Gilnei com 
relação aos servidores, essa preocupação é de todos Vereadores, se for pela parte da manhã os 
servidores da casa não vão precisar permanecer até mais tarde por esse motivo da minha emenda ao 
requerimento; Vereador Gilnei Jarré; Sr. Presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; Questão 
de ordem Vereador Gilnei; Vereador Gilnei Jarré; Se fosse preocupação de todos Vereadores, 
haviam colocado em apreciação o meu requerimento pra turno único, o meu requerimento não foi 
colocado em discussão e nem em votação, foi uma decisão sua, sem problema nenhum, do nosso 
nobre colega foi colocado, foi vencido, quem determina o horário é o Sr. não tem problema nenhum; 
Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador, eu quero dizer com o maior respeito à Vossa 
Excelência, a Presidência da casa,não foi por querer bancar a autoridade, querer determinar, mas 
nós analisamos que a casa do povo não poderia permanecer fechada nesse período que a Prefeitura 
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já faz turno único, por esse motivo, não foi por outro motivo nenhum, claro analisando os servidores , 
como eu gostaria de não abrir nem pela parte da manhã, mas nós temos, eu analisei a comunidade 
de Carazinho, por esse motivo que eu não concedi o turno único, e os servidores  tenho certeza que 
todos eles entenderam, requerimento foi aprovado por  02 votos a favor sendo contrário o Vereador 
Gilnei Jarré. Colocamos os demais requerimentos então em bloco para depois também discutir o 
requerimento de pedido de informação, então colocamos em votação o requerimento de pedido de 
informação, primeiro colocamos em discussão, a urgência do requerimento, não havendo Vereador 
que queira discutir a urgência do pedido de informação, colocamos em votação a urgência, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, colocamos agora em 
apreciação e votação o requerimento de pedido de informação, não havendo Vereador que queira 
discutir o requerimento, colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários se manifestem, aprovado o requerimento de pedido de informação por 02 votos a 01. Sr. 
Secretário, para a leitura de n° e autor dos demais requerimentos que serão votados em bloco; 
Secretário Vereador Paulo Silva; requerimento Vereador Paulo Silva bancada do PTB que é 
encaminhado à Corsan, Vereador Cláudio Santos bancada do PSDB que é encaminhado ao Sec. 
Estadual Osmar Terra, Vereador Felipe Sálvia encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral, e 
Vereador Gilnei Jarré ao Diretor da Corsan; Presidente Vereador Vilson Paese; Colocamos em 
votação a urgência dos requerimentos, não havendo Vereador que queira discutir a urgência, 
colocamos em votação os requerimentos,vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários se manifestem, aprovado por unanimidade os demais requerimentos. Solicito ao Sr. 
Secretário a leitura do n° e autor das moções; Secretário Vereador Paulo Silva; Para votação e 
encaminhamento em bloco Sr. Presidente, Vereador Vilson Paese do Vereador Paese n° 02, 
Vereador Felipe Sálvia 03, Vereador Gilnei Jarré n° 04 e Vereador Gilnei Jarré n° 05; Presidente 
Vereador Vilson Paese; Colocamos então em apreciação as moções de n° 01, 02, 03, 04 e 05 dos 
Vereadores, não havendo Vereador que queira discutir a urgência, colocamos em votação as 05 
moções, não havendo Vereador que queira discutir as moções, colocamos em votação,vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado as 05 moções por 
unanimidade. Mais uma vez a nossa saudação a todos e queremos convidar a todos os presentes 
para a sessão solene de amanhã às 20h30. E nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, 
declaro encerrada a presente reunião, e convoco os Senhores Vereadores para a próxima reunião a 
ser realizada sessão solene no dia 23/01, às 20h30, muito obrigado à todos e uma boa noite. 
 
 
 
 

Vereador Vilson Paese   Vereador Paulo Silva 
Presidente     Secretário 


