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Ata da Reunião da Comissão Representativa do dia 15 de Janeiro de 2007.......Ata 04 
  

 
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 15/01/07. 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 08/01/07, 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 da Câmara Municipal de Chapada, informando a composição da nova mesa 
diretora. Of. 004/07 da Câmara Municipal de Cruz Alta, informando a composição da nova mesa 
diretora. Of. 004/07 da Câmara Municipal de Quinze de Novembro, informando a composição da nova 
mesa diretora. Of. 001/07 da Câmara Municipal de Bento Gonçalves, informando a composição da 
nova mesa diretora. Of. 001/07 da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Sul, informando a 
composição da nova mesa diretora. Of. 001/07 da Câmara Municipal de Doutor Ricardo, informando a 
composição da nova mesa diretora. Of. 574/06 da Câmara Municipal de Campo Bom, encaminha 
copia da moção de apoio de autoria do vereador  Jose Orth. Convite FENAVINHO 2007, a realizar-se 
dia 26 de janeiro em Bento Gonçalves. Convite da UNV, informando  os eventos para 2007, a  
realizar-se em diversas datas e locais. Convite do IGAM,  com o calendário de cursos para janeiro de  
2007. Convite do CEBRAPA,  para o IX curso interestadual de administração pública a realizar-se de 
22 a 27 de janeiro em Maceió – AL. Correspondência do IGAM, colocando a disposição os trabalhos 
do instituto para 2007. Correspondência  do presidente da Comissão organizadora do Festival do 
galeto com massa, agradecendo pela contribuição prestada. Convite do Centro de Tradições gaúchas 
Rincão Serrano, para solenidade de abertura oficial do XVII Rodeio Cidade de Carazinho e IV Rodeio 
Nacional da cultura gaúcha a realizar-se dia 20 de janeiro; diversos Comunicados do Ministério da 
Saúde, informando a liberação de Recursos Financeiros do Fundo Nacional; Presidente Vereador 
Vilson Paese; Convidamos o Secretário para fazer a leitura das indicações; Secretário Vereador 
Paulo Silva; indicações: 075/051/07 pede que a Sec. De Obras tape um buraco na rotula na Av. 
Flores da Cunha com a Eurico Araújo, Vereador Cláudio Santos; 076/052/07 pede que a Eletrocar 
refaça a fiação e o reparo nas lâmpadas da quadra de desportes da EMEF Presidente Getulio 
Dornelles Vargas, Vereador Cláudio Santos; 077/053/07 pede melhorias no calçamento da rua João 
Clemente Elsing, Vereador Cláudio Santos; 078/054/07 pede limpeza da praça da COHAB, Vereador 
Cláudio Santos; 079/055/07 pede melhorias na rua Epitácio Pessoa, Vereador Cláudio Santos; 
080/056/07 pede pintura de quebra-molas em frente à rodoviária de Carazinho, Vereador Cláudio 
Santos; 081/057/07 pede mais recursos para aquisição de medicamentos na farmácia municipal, 
Vereador Felipe Sálvia; 082/058/07 pede possibilidade de pavimentar um pequeno trecho da rua 
Pedro Vargas, Vereador Felipe Sálvia; 083/059/07 pede providências no sentido de viabilizar a 
construção de uma escola e posto de saúde para atender moradores dos residencial Cantares e 
Planalto, Vereador Felipe Sálvia; 084/060/07 pede cascalhamento na área localizada nos fundos da 
Pizzaria Baika, academia Vida Ativa e conceito Engenharia, Vereador Gilnei Jarré; 085/061/07 pede 
colocação de um tubo na rua Guaranis, Vereador Gilnei Jarré; 086/062/07 pede melhorias na 
pavimentação com operação tapa buracos na rua Fernando Ferrari, Vereador Jaime Fragoso; 
087/063/07 pede construção de abrigo de parada de ônibus na rua Antonio Jose Barlette, frente ao n° 
168,Vereador Jaime Fragoso; 088/064/07 pede substituição de parte do telhado do abrigo de parada 
de ônibus localizado na rua Monte Alegre, Vereador Jaime Fragoso; 089/065/07 pede conserto de 
boca de lobo na rua Dinarte da Costa, 288, Vereador Josélio Guerra; 090/066/07 pede conserto de 
boca de lobo na rua Venceslau Brás, Vereador Josélio Guerra; 091/067/07 pede limpeza na rua, 
limpeza nos valos e canalização na rua Artur Bernardes, Vereador Josélio Guerra; 092/068/07 pede 
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reparos na pavimentação asfáltica da rua Prudente de Morais, Guilherme Sudbrack, João Kraemer, 
Flavio Gobbi,  limpeza na rua dona Julia, Monteiro Lobato, Marechal Deodoro, reparos em todas as 
ruas do bairro Dileta, pede reparos no calçamento da rua Humberto Lampert, pede canalização e 
limpeza da rua Presidente Costa e Silva, pede reparos no calçamento da rua Passo Fundo, Vereador 
Luiz Leite; 093/069/07 pede instalação de água e energia elétrica na área irregular abaixo do Caic, 
Vereador Paulo Silva; 094/070/07 pede patrolamento, empedramento, compactação e colocação de 
tubos nas seguintes ruas do bairro Operário, Ipanema, Carlos Afonso Pena, Gaspar Rodrigues, 
Coroados e Antonio Andreis, Vereador Paulo Silva; 095/071/07 pede restauração do calçamento do 
bairro Floresta, Vereador Vilson Paese; 096/072/07 pede sinalização da rua Da Paz, Vereador Vilson 
Paese; 097/073/07 pede canalização da sanga que sai do bairro Loeff, Vereador Vilson Paese; 
098/074/07 pede reparos na rua Coroados, Vereador Vilson Paese; 099/075/07 pede reparos na rua 
Minas Gerais, Vereador Vilson Paese; 100/076/07 pede tapa buracos na rua Ipiranga, Vereador 
Vilson Paese; 101/077/07 pede restauração do calçamento da rua Charrua, Vereador Vilson Paese; 
102/078/07 pede limpeza e desobstrução das bocas-de-lobo na rua 21 de Abril, Vereador Vilson 
Paese; Presidente Vereador Vilson Paese; Após a leitura das indicações solicito ao Secretário a 
leitura dos requerimentos; Secretário Vereador Paulo Silva; requerimentos: 103/008/07 O vereador 
abaixo assinado requer na forma regimental que após aprovado em plenário seja  enviado ofício pelo 
falecimento da Sra. Marlene Neuwald, ocorrido no último dia 10, Vereador Felipe Sálvia; 104/009/07 
O vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após aprovado em plenário seja  
enviado ofício de pesar pela perda da Sra. Geni Prestes dos Santos, ocorrido no ultimo dia 14, 
Vereador Felipe Sálvia; 15/010/07 O vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após 
aprovado em plenário seja  enviado ofício ao Diretor Técnico da Eletrocar do município,Sr. Arno 
Hommerdng, solicitando revisão da rede elétrica no local onde estão estabelecidos o restaurante do 
Baixinho e o hotel do Baixinho, Vereador Gilnei Jarré; 106/011/07 O vereador abaixo assinado requer 
na forma regimental que após aprovado em plenário seja  enviado ofício a empresa Conesul na 
pessoa do gerente Sergio Lauxen, solicitando serviços de capina na rua Jose Bonifácio, Vereador 
Gilnei Jarré; 107/012/07 O vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após aprovado 
em plenário seja  enviado ofício a empresa Conesul na pessoa do gerente Sergio Lauxen, solicitando 
serviços de capina e pintura de meios-fios na rua Charruas, Vereador Gilnei Jarré; 108/013/07 O 
vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após aprovado em plenário seja  enviado 
ofício com votos de pesar aos familiares do Sr. Ivanil Alves dos Santos, pelo seu falecimento dia 
14/01/07 Vereador Jaime Fragoso; 109/014/07 O vereador abaixo assinado requer na forma 
regimental que após aprovado em plenário seja  enviado ofício de pesar aos familiares da Sra. 
Brasília do Nascimento Ferreira, pelo seu falecimento dia 14/01, Vereador Josélio Guerra; 110/015/07 
O vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após aprovado em plenário seja  
enviado ofício de pesar aos familiares da Sra. Brasília do Nascimento Ferreira, pelo seu falecimento 
dia 14/01, Vereador Paulo Silva;111/016/07 O vereador abaixo assinado requer na forma regimental 
que após aprovado em plenário seja  enviado ofício ao Conselho Municipal de Trânsito para que 
providencie a colocação de redutor de velocidade quebra-molas na rua São Luiz, Vereador Paulo 
Silva; 112/017/07 O vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após aprovado em 
plenário seja de pesar aos familiares da Sra. Brasília do Nascimento Ferreira, pelo seu falecimento 
dia 14/01, Vereador Vilson Paese; 113/018/07 O vereador abaixo assinado requer na forma 
regimental que após aprovado em plenário seja de pesar aos familiares da Sra. Marlene Neuwald, 
pelo seu falecimento dia 10/01, Vereador Vilson Paese; Presidente Vereador Vilson Paese; Após a 
leitura dos requerimentos, solicito ao Sr. Secretário a leitura das moções; Secretário Vereador Paulo 
Silva; moções: 114/007/07 O vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após 
aprovado em plenário seja  enviado ofício de congratulações a Senhorita Jerusa Setti, pela formatura 
no curso de Direito da Ulbra Carazinho, Vereador Felipe Sálvia; 115/008/07 O vereador abaixo 
assinado requer na forma regimental que após aprovado em plenário seja  enviado ofício de 
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congratulações a Senhorita Júlia Ractz, pela formatura no curso de Direito da Ulbra Carazinho, 
Vereador Felipe Sálvia; 116/009/07 O vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após 
aprovado em plenário seja  enviado ofício de congratulações a Senhor Moises Knop dos Santos, pela 
formatura no curso de Direito da Ulbra Carazinho, Vereador Felipe Sálvia; 117/010/07 O vereador 
abaixo assinado requer na forma regimental que após aprovado em plenário seja  enviado oficio de 
cumprimentos a orientadora educacional do Senac, Marilia Raber, e à assistente social do hospital de 
Caridade de Carazinho, Márcia Reisdoerfer, pela brilhante iniciativa de realizar o projeto social onde 
trabalhadores do Senac compõe o grupo de recreacionistas que visa alegrar o ambiente de trabalho e 
descontrair os pacientes internados no HCC, Vereador Felipe Sálvia; 118/011/07 O vereador abaixo 
assinado requer na forma regimental que após aprovado em plenário seja  enviado ofício de 
congratulações a Senhorita Julia Ractz, pela formatura no curso de Direito da Ulbra Carazinho, 
Vereador Gilnei Jarré; 119/012/07 O vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após 
aprovado em plenário seja  enviado ofício de congratulações a Senhor Vilmar Dupont, pela formatura 
no curso de Direito da Ulbra Carazinho, Vereador Gilnei Jarré; 120/013/07 O vereador abaixo 
assinado requer na forma regimental que após aprovado em plenário seja  enviado ofício de 
congratulações a Senhor Odacir da Cruz, pela formatura no curso de Direito da Ulbra Carazinho, 
Vereador Gilnei Jarré; 121/014/07 O vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após 
aprovado em plenário seja  enviado ofício de congratulações a Senhora Maria Aparecida Guardiola 
Reschke, pela formatura no curso de Direito da Ulbra Carazinho, Vereador Gilnei Jarré;  122/015/07 
O vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após aprovado em plenário seja  
enviado ofício de congratulações a Luciane Seibt Machado, pela formatura no curso de Direito da 
Ulbra Carazinho, Vereador Gilnei Jarré; 123/016/07 O vereador abaixo assinado requer na forma 
regimental que após aprovado em plenário seja  enviado ofício de congratulações a Arnfredo Rescke, 
pela formatura no curso de Direito da Ulbra Carazinho, Vereador Gilnei Jarré; 124/017/07 O vereador 
abaixo assinado requer na forma regimental que após aprovado em plenário seja  enviado ofício de 
congratulações a André de Moura Branda, pela formatura no curso de Direito da Ulbra Carazinho, 
Vereador Gilnei Jarré; 125/018/07 O vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após 
aprovado em plenário seja  enviado ofício de congratulações a Edson Walber, pela formatura no 
curso de Direito da Ulbra Carazinho, Vereador Gilnei Jarré; 126/019/07 O vereador abaixo assinado 
requer na forma regimental que após aprovado em plenário seja  enviado ofício de congratulações a 
Senhorita Giovana Cecconello, pela formatura no curso de Direito da Ulbra Carazinho, Vereador 
Gilnei Jarré; 127/020/07 O vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após aprovado 
em plenário seja  enviado ofício de congratulações a Senhorita Jacqueline Bervian, pela formatura no 
curso de Direito da Ulbra Carazinho, Vereador Gilnei Jarré; 128/021/07 O vereador abaixo assinado 
requer na forma regimental que após aprovado em plenário seja  enviado ofício de congratulações a 
Senhorita Jerusa Setti, pela formatura no curso de Direito da Ulbra Carazinho, Vereador Gilnei Jarré; 
129/022/07 O vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após aprovado em plenário 
seja  enviado ofício ao Clube de Regatas Vasco da Gama, na pessoa do Sr. Presidente Jose Amadeu 
Tolotti, parabenizando pelos 36 anos do clube comemorados neste final de semana, Vereador Jaime 
Fragoso; 130/023/07 O vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após aprovado em 
plenário seja  enviado ofício parabenizando o Dr. Álvaro Moises Sana, que no dia 02 deixou o cargo 
de Presidente da subseção da Oab Carazinho, Vereador Josélio Guerra; 131/024/07 O vereador 
abaixo assinado requer na forma regimental que após aprovado em plenário seja  enviado ofício de 
cumprimentos ao Dr. Luciano Feldmann que assumiu o cargo de Presidente da OAB de Carazinho, 
Vereador Josélio Guerra; 132/025/07 O vereador abaixo assinado requer na forma regimental que 
após aprovado em plenário seja  enviado ofício parabenizando o Sr Sidnei Meyer Presidente da ACIC 
e o Sr. Ivanildo Dupont, Presidente do Conselho Comunitário, pela realização da campanha que 
arrecadou 786 livros ao presídio estadual de Carazinho, Vereador Josélio Guerra; 133/026/07 O 
vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após aprovado em plenário seja  enviado 
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ofício de cumprimentos ao Major Pedro Wilson Ferreira Pacheco por ter assumido o posto de 
subcomandante do 38° Batalhão de Policia Militar, Vereador Josélio Guerra; 134/027/07 O vereador 
abaixo assinado requer na forma regimental que após aprovado em plenário seja  enviado ofício de 
cumprimentos à Senhorita Julia Ractz, pela formatura do curso de Direito pela Ulbra Carazinho, 
Vereador Luiz Leite; 135/028/08 O vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após 
aprovado em plenário seja  enviado ofício de cumprimentos a jovem Bárbara Werlang, pela conquista 
nos títulos de miss Universo Teen e Miss Brasil Teen em eventos realizados em 2006, Vereador 
Vilson Paese; Vereador Paulo Silva; Sr Presidente, encaminhamento Sr. Presidente; Presidente 
Vereador Vilson Paese; Pois não Vereador Paulo Silva; Vereador Paulo Silva; Coloco em 
apreciação e a solicitação dos Senhores Vereadores para que, vamos suprimir o intervalo regimental, 
e passamos imediatamente para; Presidente Vereador Vilson Paese; Solicito a bancada; Vereador 
Paulo Silva; Como também Sr. Presidente, com todo respeito, também gostaria que fosse para 
aprovação em bloco das moções e requerimentos; Presidente Vereador Vilson Paese; Como 
realmente todas as moções apresentadas pelo colegas e as moções, não tem nada polêmico, 
acredito que os nobres pares deverão aceitar,mas vou solicitar por bancadas, solicito à bancada do 
PMDB; Vereador Josélio Guerra; Sr. Presidente, tá bom esse microfone, a bancada do PMDB 
concorda; Presidente Vereador Vilson Paese; Bancada do PSDB, bancada do PDT para que os 
requerimentos e moções sejam votadas em bloco; Vereador Luiz Leite; Concordamos; Presidente 
Vereador Vilson Paese; Com o acordo da liderança das bancadas, então colocamos em votação 
requerimentos e depois as moções em bloco. Solicito ao Secretário o n° e o nome, requerimentos; 
Secretário Vereador Paulo Silva; requerimento Vereador Paulo Silva de n° 02, requerimento 
Vereador Gilnei Jarré n° 09, Vereador Gilnei Jarré 10, e n° 11 do mesmo Vereador; Presidente 
Vereador Vilson Paese; Colocamos em apreciação então a urgência dos requerimentos, não 
havendo Vereador que queira discutir, aprovado a urgência por unanimidade, colocamos em 
discussão os requerimentos, para discussão, Vereador Paulo Silva; Vereador Paulo Silva; Sr. 
Presidente, Senhores Vereadores, eu quero cumprimentar também as pessoas aqui presentes, jornal 
Diário da Manhã e também Tio Piska representando a Rádio Comunitária, demais amigos que já 
foram saudados pela Vossa Excelência, e eu venho aqui falar sobre um requerimento que nós 
encaminhamos ao Conselho Municipal de Trânsito, para agilidade com maior brevidade possível, a 
colocação do redutor de velocidade, acredito eu que a cidade com quebra-mola que demonstra que 
não temos motoristas educados nessa questão toda, mas é uma prioridade porque nesse local é na 
rua São Luiz,no bairro Central, ali próximo ao número 195, já aconteceu incidentes por detalhe não 
acidente, com vítimas fatais. É aquele momento em que na verdade eu acho que é muito importante 
esse estudo porque o número de carros e motos que por ali trafegam já está de grande monta, e com 
isso tenho certeza que o redutor de velocidade não venho aqui afirmar que vai resolver, mas vai coibir 
altas velocidades que ali acontecem. Então eu gostaria, Sr. Presidente, deixar registrado nesta casa 
essa solicitação fui procurado por moradores, fui testemunha ocular neste domingo quando fui 
chamado por moradores nesta residência, e aí assisti uma das cenas, talvez difícil da gente como 
Carazinhense ver e assistir a alta velocidade imperando naquele local. Isso é de uma situação assim 
inadmissível, que depois que acontecem acidentes e incidentes dessa natureza vitimando vítimas, 
não adianta nós chorarmos o leite derramado, então eu faço um apelo, faço um pedido, deixo 
registrado nessa casa ao Conselho Municipal de Trânsito para que amenize, não digo resolva, mas 
amenize, que vá coibir esse problema que lamentavelmente vem acontecendo na nossa cidade, e 
assim por aí a fora, em mais locais também  deveria ter atenção por intermédio da fiscalização e eu 
tenho certeza, desses redutores de velocidade vai inibir não é que vai resolver, seria isso Sr. 
Presidente e demais Vereadores; Presidente Vereador Vilson Paese; Continua em discussão os 
requerimentos. Não havendo mais Vereador que queira discutir, colocamos em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade todos 
os requerimentos. Para votação em bloco então das moções, solicito ao Secretário que leia o nome e 
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o n° da moção; Secretário Vereador Paulo Silva; Vereador Luiz Leite n° 01, Vereador Gilnei Jarré, 
Vereador Felipe Sálvia, Vereador Gilnei Jarré novamente, Felipe Sálvia, nove moções do Vereador 
Gilnei Jarré, e Josélio Guerra, duas moções do Vereador Josélio Guerra, Vereador Vilson Paese uma 
moção, Vereador Jaime Fragoso n° 16, Vereador Felipe Sálvia apenas numerando Sr. Presidente, 
Vereador Josélio Guerra novamente na ordem n° 20 e 21, portanto Sr. Presidente, eis as moções 
para serem apreciadas e votadas na noite de hoje; Presidente Vereador Vilson Paese; Está em 
discussão todas as moções, a urgência, não havendo Vereador que queira discutir a urgência das 
moções, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se 
manifestem, aprovado a urgência de todas as moções. Colocamos então as moções com as 
urgências já aprovadas, está em discussão, não havendo Vereador que queira discutir, está em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, só pra fazer 
um pequeno comentário Sr. Secretário, Senhores Vereadores, com relação ao requerimento que 
Vossa Excelência foi pra tribuna, nós também lamentamos na condição de Vereador e de cidadão de 
Carazinho, o Executivo melhora algumas ruas, nós solicitamos e ficamos pleiteando paralelepípedo, 
asfalto,quando o asfalto está pronto, infelizmente por desrespeito dos condutores dos automóveis, de 
condutores de moto e até do próprio pedestre, que não atravessa a avenida na hora certa, temos que 
colocar redutores, quebra-molas, que já está fora de uso, mas infelizmente a vida é assim. Nós 
queremos uma cidade mais bonita, mais linda, e quando se faz um asfalto bonito, tem que encher de 
quebra-mola para a segurança do nosso povo. Nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, 
declaro encerrada a presente reunião, e convoco os Senhores Vereadores para a próxima reunião 
ordinária da Comissão Representativa a ser realizada dia 22/01/2007 às 18h, e agradecemos a todos 
que se fizeram presente. 
 

 
 
 
 

Vereador Vilson Paese    Vereador Paulo Silva 
Presidente      Secretário 


