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   Ata Reunião Ordinária Comissão Representativa 04 de janeiro de 2010.......Ata 01 
  
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 04 de janeiro de 2010. Devido não ter 
disponibilidade de colegas para lerem a Bíblia e por ser a primeira reunião 
representativa, farei a leitura da Bíblia, e que todos se posicionem em pé; (leitura da 
Bíblia); convido os Senhores Vereadores que sejam indicados os nomes do lideres de 
bancada e do líder do governo para o ano de 2010, para a próxima sessão, solicito 
também para que os colegas vereadores venham até a mesa para realizarmos um 
sorteio, um acordo, para quem será o primeiro partido a iniciar o grande expediente 
para aproxima sessão, conforme acordo de vereadores presentes na sessão ficou 
definido a seguinte ordem para o grande expediente a partir da próxima reunião 
representativa, e conseqüentemente as reuniões ordinárias a partir de fevereiro, 
primeiro partido - PDT, segundo - PTB, terceiro – PP, quarto – PSDB; quinto – PT; 
sexto - PMDB; solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do expediente da 
presente reunião: Secretário Vereador Erlei Vieira; telegrama do ministério do 
desenvolvimento, informando a transferência de recursos destinados à manutenção dos 
serviços de Ação Continuada, no valor de R$ 48.297,76. Telegrama do ministério da 
saúde informando a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 92.297,20. 
Convite da Assembléia Legislativa do RS, para sessão solene de eleição e posse dos 
membros da mesa diretora; Presidente Vereador Gilnei Jarré; solicitamos também as 
comissões já formadas no ano passado, eleitas, para que para a próxima sessão 
indique presidente, secretário e o membro de cada comissão, solicito ao Senhor 
Secretário que seja lido o decreto 01/2010 referente ao turno único da Câmara 
Municipal de vereadores; Secretário Vereador Erlei Vieira; Decreto Legislativo. 04 de 
janeiro de 2010. Decreto turno único. Vereador Gilnei Jarré – Presidente da Câmara 
Municipal de Carazinho, no uso das suas atribuições legais. Decreta. Art. I – é 
declarado turno único de expediente nesta Câmara de Vereadores. Compreendendo o 
período de 04 de janeiro de 2010 a 28 de fevereiro de 2010. Parágrafo único – o horário 
a ser cumprido no período será das sete horas às treze horas. Ininterruptamente, de 
segunda-feira a sexta-feira. Art. 2º - este decreto legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. Presidente Vereador Gilnei Jarré; passamos agora para a leitura das 
indicações, requerimentos e moções pelo Senhor Secretário; Secretário Vereador 
Erlei Vieira; indicações: 0001/001/2010, solicitando ao Executivo Municipal que 
determine ao setor competente que efetue serviço de limpeza e recolhimento de 
entulhos verdes na Rua Alagoas, no inicio da rua tendo referencia o numero 15 até o 
final da quadra, Vereador Eugênio Grandó - PTB; 0002/002/10, encaminhando 
solicitação ao executivo para que determine ao setor competente com a máxima 
urgência possível medidas no sentido de agilizar a recuperação e demais reformas na 
Av. Flores da Cunha, pois a população tem nos cobrado constantemente a demora na 
conclusão das obras, Vereador Felipe Sálvia - PDT; 0003/003/09, solicitamos ao 
executivo municipal que sejam tomadas providencias no sentido de alertar e orientar a 
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população quanto à possibilidade de um novo surto da gripe Influenza A (H1N1), 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; 0004/004/09, solicita para o setor competente que 
realize retirada de entulhos verdes depositados na rua barão do Triunfo em frente ao 
numero 365, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 0005/005/10, solicita ao setor competente 
que realize trabalhos dos canteiros centrais da Avenida Flores da Cunha em toda a sua 
extensão, onde se fizer necessário, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 0006/006/09, solicita 
para o setor competente que realize trabalhos de limpeza dos canteiros centrais da Rua 
Rio Branco no Bairro Glória, Vereador Erlei Vieira – PSDB; Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; conforme acordo dos vereadores presentes, não haverá intervalo regimental, 
nem o grande expediente, queremos registrar a presença dos nossos amigos Tolloti, 
professor Clóvis, imprensa, Diário da manhã que se faz presente, pois não Vereador 
Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem Senhor Presidente, eu 
gostaria de falar sobre uma indicação, porque eu estava meio distraído aqui, não vi; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; pois não, fique a vontade vereador; Vereador 
Felipe Sálvia; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, imprensa, Mara, Tolloti velho 
guerreiro, Clóvis, professor Clóvis, funcionários, vereadores, depois de um período de 
festas, natal ai, tava conversando, que a gente não pode nem ver carne mais não é 
gente? Muita festa, dizer para vocês que estou preocupado mais uma vez com o 
carnaval que se aproxima ai, o recurso, nós vimos na LDO, é um recurso acanhado, 
como sempre, todos os prefeitos trataram nosso carnaval até com um pouco de 
desdém, os olhos bem baixos, eu me preocupo, porque é uma festa popular, é uma 
festa que o povo gosta, e que prefeito nenhum gosta de colocar dinheiro, até entendo 
os prefeitos, até entendo que devem colocar dinheiro também em estrada, calçamentos, 
saúde, melhoria, mas também entendo, Senhores Vereadores, que o carnaval por ser 
uma festa uma vez por ano, que o povo gosta, eu acho que esta casa, deveria fazer um 
esforço para que o executivo, presidente dessa casa Vereador Gilnei Jarré, colocasse 
um pouco mais de recurso, porque esse recurso eu tenho visto na região, não chega a 
dez por cento de Passo Fundo, não chega a dez por cento de Cruz Alta, não chega a 
sete por cento de Santa Maria, o valor, nós perdemos para Vitor Graeff, nós perdemos 
para cidadezinha tipo, Sarandi, esse ano vai ter um carnaval bom, então Carazinho 
cada vez vai ficando para traz com essa festa popular, e Carazinho, nós temos 
tradições já, temos escolas, temos blocos, com trezentos componentes, e eu me 
preocupo de verdade gente, me preocupo porque se aproxima já os meses ai de 
carnaval e até agora não se tem uma definição de quanto vai ser o montante realmente 
para repartir entre os blocos e as escolas, então fica o meu alerta aqui, nessa casa no 
dia de hoje, com relação ao carnaval, e também Senhor Presidente, eu, preocupado 
com a entrada de nossa cidade, hoje não esta o líder do Governo, o Vereador Rudi, 
mas esta o que vai ser o líder do governo o Vereador Estevão De Loreno, acho que o 
Vereador Estevão De Loreno  vai assumir a liderança, dizer para vocês que estou muito 
preocupado, se previa uma inauguração para novembro, Vereador Eugênio Grandó, 
depois postergou para dezembro, nós vamos entrar janeiro, e os comerciantes não 
param de nos cobrar, não sei se cobram só de mim, mas tenho certeza que de todos, e 
ai, o Erlei que mora ali perto deve ser o mais cobrado, e nós temos que tomar uma 
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atitude de cobrar do prefeito, eu já disse várias vezes, quando o tempo esta bom, 
coloca o pessoal a trabalhar, paga hora extra, mas tem que se agilizar, nós passamos o 
natal, as festas de final de ano com aquele trecho todo em obras, e eu sei que toda 
obra deixa seqüelas, dá problemas, mas fica o meu alerta, e aqui fica Vereador Estevão 
De Loreno o meu pedido que tu cobre do prefeito, uma agilidade, não somente para a 
câmara, mas para todos os comerciantes e para toda cidade, ali a entrada da cidade 
nós temos que cobrar uma maior agilização daquela obra ali porque senão nós vamos 
entrar junho e não vai estar pronto ali, também aproveitando que a empresa esta ai, e 
eu vi o Pedro Santana de Moraes, nosso secretário da saúde, bom secretário, Pedro, 
sempre digo que é um bom secretário, alertar a população sobre a gripe A, e eu entrei 
com uma indicação na manhã de hoje, Senhor Presidente, pedindo para que alertem no 
rádio, na televisão, nos jornais, que realmente, essa gripe tem previsões já, já esta 
atacando lá pelo nordeste, tem previsão de vir mais forte essa vez ai, então nós temos 
que nos preocupar antes, tomar preocupações antes e alertar a população para que 
tome todas as precauções, para que nós não venha a sofrer, Carazinho, com esse tipo 
de doença, que é uma doença, muito forte e mata, era isso Senhor Presidente; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; com certeza Vereador Felipe Sálvia, estaremos 
olhando juntamente com os demais, o orçamento enviado para a câmara, em relação 
aos recursos previstos para o carnaval, mas também queremos deixar um registro, que 
se formos fazer uma emenda, estaremos fazendo uma emenda para com que os 
recursos sejam destinados direto para as escolas, e para os blocos, não que sejam 
repassados por dentro da liga, e sim direto para as escolas, valor igual a todos, essa é 
a nossa preocupação, é a nossa sugestão, que iremos fazer, recurso que a liga 
administrará é apenas recurso de investimento para realização do evento, não tem 
necessidade de passar por dentro da liga, os recursos destinados aos blocos, e as 
escolas, queremos registrar a presença também do Cecconelo, presidente do PP, nada 
mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião, e 
convocamos os Senhores Vereadores para a próxima reunião Representativa a ser 
realizada 11 de janeiro de 2010 às 11:00 horas da manhã. 
 
 
 
 
 
 

Vereador Gilnei Jarré      Vereador Erlei Vieira   
Presidente      Secretário 

 
 
 
 
 

 


