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Ata da Reunião da Comissão Representativa do dia 25 de Janeiro de 2007.......Ata 06 
 
 

 
Presidente Vereador Vilson Paese; Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus declaro 
aberto os trabalhos da presente reunião ordinária Comissão Representativa da Câmara Municipal do 
dia 25/01/07. Convido o Vereador Luiz Leite para proceder a leitura de um trecho da Bíblia. Coloco 
em apreciação a ata da reunião ordinária da Comissão Representativa, realizado dia 22/01/07, não 
havendo ninguém que queira discutir, colocamos em votação, aprovado por unanimidade. Convido o 
Paulo Silva, Secretário para fazer a leitura do expediente da presente reunião; Secretário Vereador 
Paulo Silva; Carazinho, 23/01/07, prezado Sr. Vereador, pelo presente dirigimo-nos à Vossa 
Senhoria, com a finalidade de informar em determinação da Mesa Diretora, que a reunião ordinária 
da Comissão Representativa de 29/01 será antecipada para o dia 25/01 às 09h, conforme 
requerimento apresentado à Mesa Diretora, aprovado em plenário na reunião ordinária da Comissão 
Representativa do dia 22/01, sendo isso que apresenta para o momento, atenciosamente, Vereador 
Vilson Paese, Presidente da Câmara Municipal de Carazinho; Presidente Vereador Vilson Paese; A 
seguir convido o Secretário para fazer a leitura das indicações; Secretário Vereador Paulo Silva; 
indicações que deu entrada no dia de hoje: 169/100/07 pede melhorias na pavimentação ao longo 
das ruas Pinheiro Machado e Minas Gerais, Vereador Felipe Sálvia; 170/101/07 pede melhorias nas 
ruas do bairro Esperança, Vereador Felipe Sálvia; 171/102/07 pede melhorias na rua General Cassal 
Martins Brum, até a via que dá acesso ao camping, Vereador Felipe Sálvia; 12/103/07 pede melhorias 
nas ruas do bairro Ouro Preto e Ouro Preto Novo, Vereador Felipe Sálvia; 173/104/07 pede 
construção de passeio público nas áreas próximas a E.E. Cruzeiro do Sul, Vereador Jaime Fragoso; 
174/105/07 pede patrolamento, ensaibramento e compactação da rua Vieira de Castro, Vereador 
Jaime Fragoso; 175/106/07 pede limpeza com capina no passeio público a rua Dr. Eurico Araújo, 
Vereador Jaime Fragoso; 176/107/07 pede limpeza as margens da rua Castro Alves. Pede limpeza 
no final da Av. Pátria. Pede patrolamento, cascalhamento e compactação da rua Francisco Rosa 
Marcondes. Pede reparos na pavimentação asfáltica da rua Vitória. Pede patrolamento, 
cascalhamento e compactação da rua Lucio de Brito. Pede limpeza as margens da rua Flávio Antonio 
Gobbi. Pede patrolamento, cascalhamento e compactação da rua José da Silva Amaral. Pede 
patrolamento, cascalhamento e compactação da rua Miramar. Pede patrolamento, cascalhamento e 
compactação da rua Germano Napp, Vereador Luiz Leite; 177/108/07 pede operação tapa buracos 
na avenida São Bento, 161, Vereador Paulo Silva; 178/109/07 pede possibilidade de auxilio financeiro 
no valor de R$ 300,00 para participação de atleta carazinhense na XIV super maratona do Rio 
Grande, Vereador Vilson Paese; Presidente Vereador Vilson Paese; A seguir solicitamos ao 
secretário que faça a leitura dos requerimentos;  Secretário Vereador Paulo Silva; 179/026/07 O 
vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após aprovado em plenário seja  registrado 
em ata e oficiado aos familiares do Sr. Ubiratan Lopes Ramires, votos de pesar pelo seu passamento 
ocorrido dia 24/01/07, Vereador Paulo Silva e Vereador Vilson Paese; 180/027/07 O vereador abaixo 
assinado requer na forma regimental que após aprovado em plenário seja  enviado oficio com votos 
de pesar aos familiares do Sr. Ubiratan Lopes Ramires pelo seu falecimento ocorrido no dia 
24/01/070; Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao secretário que faça a leitura das moções; 
Secretário Vereador Paulo Silva; moções, não existe; Presidente Vereador Vilson Paese; como 
não existe moções apresentada pelos Vereadores, pergunto se faremos intervalo regimental, 
suprimimos o intervalo regimental e seguimos. Mas queremos saudar a presença do Leandro do 
diário da manhã, e esse menino que ta ai sentado, o Yan, o filho do Cláudio, que esta na primeira 
cadeira, seja bem vindo, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do numero e autor do 
requerimento; Secretário Vereador Paulo Silva; requerimento Vereador Vilson Paese e Vereador 
Paulo Silva, portanto isso senhor presidente deferido pela mesa, não existe nenhum requerimento 
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para que nós possamos encaminhar a votação; Presidente Vereador Vilson Paese; eu solicito ao 
secretario que faça leitura do n° e autor das moções que irão à votação, como não foi apresentado 
moções por nenhum vereador também; Vereador Paulo Silva; questão de ordem presidente; 
Presidente Vereador Vilson Paese; questão de ordem Vereador Paulo Silva; Vereador Paulo 
Silva; apenas pra deixar claro e até mesmo informar nosso representante do Diário da manhã, tendo 
em vista que essa reunião é a ultima da Comissão Representativa, e até por determinação de todos 
os vereadores da casa, com antecipação, tendo em vista que é praticamente norma, praxe da casa, 
esse período de recesso praticamente aonde a quantia dos vereadores, então só uma condição 
explicativa ao pessoal da imprensa, que é ... isso é normal até mesmo pouco nº de trabalhos 
apresentado aqui durante esse período, apenas pra deixar bem claro e explicado;  Presidente 
Vereador Vilson Paese;  então até pra ratifica, quero ratificar tuas palavras e fazer minhas as tuas 
palavras e dizer que todas as reuniões que foi acompanhada pela imprensa foi realmente com uma 
participação muito grande dos Vereadores, essa é uma reunião diferenciada né, até porque a cidade, 
o município de Carazinho, acho que é o único que tem só um mês de recesso; Vereador Paulo 
Silva; Sr. presidente só pra concluir, inclusive segundo o nosso Regimento Interno, no período de 
recesso não se apresenta projetos, não se analisa projetos, apenas é uma reunião de praxe, aquela 
que na verdade praticamente como se chama plantões, nos estamos de plantões na verdade, seria 
essa colocação, só pra não deixar pra depois não dar uma interpretação diferentes, que os 
vereadores não trabalham, que os vereadores não, que a reunião rápida, aquela coisa, só pra deixar 
bem claro, nos mínimos detalhes, explicadinho; Presidente Vereador Vilson Paese; certamente 
depois nos seremos questionados na entrevista que a rádio Carazinho fará, mas o mês de janeiro 
houve uma participação muito grande, inclusive com um nº expressivo dos vereadores. 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 a ser realizada no dia 05/01/07 às 18h45. 
 
 
 
 
 

 
Vereador Vilson Paese   Vereador Paulo Silva 

Presidente     Secretário 
 
 
 
 
 
 
 


