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Ata da Reunião Ordinária do dia 21 de Dezembro de 2007.......Ata 58 
  
 
Presidente Vereador Vilson Paese; Havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus declaro 
aberto os trabalhos da presente reunião ordinária do dia 21/12/2007, reunião para elegermos o novo 
presidente e a nova mesa diretora.  Convido o Vereador Adroaldo De Carli  para proceder a leitura de 
um trecho da Bíblia e para todos que permaneçamos em pé. Informo aos senhores vereadores que 
ata do dia 17 também do dia 19 e a do dia de hoje era colocada em votação na reunião extraordinária 
que antes do final da reunião de hoje eu gostaria de acordar com todos os vereadores, para 
marcarmos o dia, se for o dia 27 ou dia 28 para votar todos os projetos que se encontram na casa,  
Convido o Vereador Cláudio Santos  para fazer a leitura do expediente da presente reunião ordinária; 
Secretário Vereador Cláudio Santos;  Requerimento: a mesa diretora juntamente com o secretario 
abaixo firmado vem dentro da forma regimental e após ouvido o plenário requer a antecipação da 
reunião ordinária do dia 31/12/2007 para 21/12/2007 sexta-feira, com inicio as 11:00 horas, na sede 
deste Poder Legislativo, tendo em vista as comemorações alusivas ao ano novo. Com urgência. Sala 
das reuniões 17/12/2007. Vereador Vilson Paese , presidente; Vereador Luiz Leite, 1º secretário 
Convocação: pelo presente, convocamos os Senhores Vereadores para a reunião ordinária a realizar-
se-á dia 21/12/2007, sexta-feira, com inicio as 11:00 horas na sede deste poder legislativo, reunião 
esta antecipada do dia 31/12/2007, tendo em vista as comemorações alusivas ao ano novo, sala das 
reuniões 17/12/2007. Vereador Vilson Paese, presidente. Cientes: Vereador Adroaldo De Carli 
Vereador Josélio Guerra, Vereador Jaime Fragoso, Vereador Paulino de Moura, Vereador Antonio 
Azir, Vereador Felipe Sálvia, Vereador João Mafalda, Vereador Luiz Leite, Vereador Cláudio Santos; 
Presidente Vereador Vilson Paese queremos registrar as pessoas presentes nessa reunião, Loreno 
Albuquerque Graeff, Maria de Lourdes Gobbi, Paulo Ricardo Arsego, Renato Trombeta, Néri 
Marques, Juliano Bacelos, Yuri Becker dos Santos, Ana Maria Leal, Almiro da Silveira, Vilson Moreira 
Leandro Becker, nesse momento senhores vereadores vamos abrir um intervalo por dez minutos para 
que seja apresentada a chapa ou as chapas tem dez minutos para que haja a apresentação das 
mesmas;  reabrimos os trabalhos, vamos então, só foi apresentada para nós uma chapa, chapa 
única, onde consta a chapa da mesa diretora de 2008, Vereador Luiz Leite – Presidente; Vereador 
Cláudio Santos – 1º vice-presidente; Vereador Vilson Paese – 2º vice-presidente; Vereador Jaime 
Fragoso – 1º secretário; Vereador João Mafalda – 2º secretário; foi autorizado pelos mesmos, todos 
autorizaram a inclusão do nome, inclusive eu coloquei a hora que eu assinei o documento que foi 
agora as 11:30 horas, vamos então como é chapa única fazer a chamada e o voto como já no projeto 
de lei o voto é aberto, cada um vai dizer sim ou não, se concorda com essa chapa que é chapa única, 
diz sim, se não concorda, não, 1º vereador então para o voto Vereador Adroaldo De Carli, PMDB; 
Vereador Adroaldo De Carli; meu voto senhor presidente é para a chapa única; Presidente 
Vereador Vilson Paese; voto sim vereador; Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio Santos; 
sim; Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; sim; 
Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador João Mafalda; Vereador João Mafalda; sim; 
Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Jaime Fragoso; Vereador Jaime Fragoso; sim; 
Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Josélio Guerra; Vereador Josélio Guerra; sim, 
presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite; sim; 
Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; sim; 
Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; sim senhor 
presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Vilson Paese; Vereador Vilson Paese; 
sim; Presidente Vereador Vilson Paese; havendo a única chapa e foi declarado e aclamado por 
voto aberto, pelos dez vereadores, próximo presidente da Câmara de Vereadores de Carazinho, 
Vereador Luiz Leite – presidente; Vereador Cláudio Santos – 1º vice-presidente; Vereador Vilson 
Paese – 2º vice-presidente; Vereador Jaime Fragoso – 1º secretário; Vereador João Mafalda – 2º 
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secretário; agora daremos um intervalo para que sejam apresentadas as comissões, os integrantes 
das comissões de justiça, de ordem econômica e demais comissões;Vereador Antonio Azir; senhor 
presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; questão de ordem Vereador Antonio Azir; Vereador 
Antonio Azir; mesmo com o intervalo para que possibilite a apresentação da chapa das comissões, 
eu já gostaria de protocolar uma chapa junto a mesa diretora; Presidente Vereador Vilson Paese;  
depois dos aplausos dos colegas e do plenário também, está eleita a nova mesa diretora, desejamos 
a você  Vereador Luiz Leite,  a todos os membros da mesa diretora, muito sucesso n ano de 2008, 
que a comunidade de Carazinho saia ganhando em todos os sentidos, estamos no intervalo para a 
apresentação das comissões; vamos apresentar no reinicio dessa reunião como ficaram as 
comissões permanentes para o ano de 2008. Comissão de Justiça e finanças: Vereador Antonio Azir; 
Vereador João Mafalda e Vereador Josélio Guerra; Comissão de ordem econômica e social: 
Vereador Vilson Paese; Vereador Cláudio Santos e Vereador Paulino de Moura; Comissão de 
agropecuária, industria e comércio, obras e serviços públicos: Vereador João Mafalda; Vereador 
Vilson Paese  e Vereador Adroaldo De; Comissão da educação, cultura, saúde, meio ambiente e 
promoção social: Vereador Cláudio Santos; Vereador Josélio Guerra e Vereador Jaime Fragoso; 
Comissão de controle financeiro e orçamentário: Vereador Antonio Azir; Vereador Adroaldo De Carli o 
e Vereador Jaime Fragoso; Comissão de direitos humanos, cidadania e defesa do consumidor: 
Vereador João Mafalda; Vereador Felipe Sálvia e Vereador Paulino de Moura;  assim estão formadas 
as comissões, senhores vereadores, antes de nós encerrarmos, já te darei a questão de ordem 
Vereador Luiz Leite, eu gostaria até porque nesse mês no final do mês passado, por muitas vezes 
nós solicitava a presença dos vereadores e não era possível reunir os vereadores, e eu andei 
tomando umas posições e umas atitudes que de repente não houve o consenso dos demais colegas, 
eu gostaria agora, antes de encerrar esta reunião e de dar a questão de ordem ao Vereador Luiz 
Leite, depois vai a votação essas comissões apresentadas agora; Vereador Luiz Leite; questão de 
ordem senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; questão de ordem Vereador Luiz 
Leite; Vereador Luiz Leite; minha solicitação deverá ser antes da votação das comissões, eu 
gostaria até por dirigir esse poder o ano que vem, com os demais colegas todos, que fosse criada a 
comissão de ética com comissão dentro doas parâmetros das demais, que todos os partidos tivesses 
representantes, até porque já existia essa comissão, depois ela foi feita de fora diferente, deixando 
para convocar os vereadores conforme os problemas que aconteciam, e não funcionou, então eu 
acredito que no ano retrasado e outros anos, como era a comissão já, formalizada com os devidos 
nomes e também oficializada e votada por esse plenário, com certeza funcionou bem melhor, eu 
acredito que até par o andamento da casa, se fica mais tranqüilo e melhor de administrar sendo a 
comissão de ética hoje definida; Presidente Vereador Vilson Paese; poderia ir a votação essa 
questão de ordem, esse requerimento verbal de vossa excelência, cada bancada que indicasse um 
nome, já ficaria havendo cinco integrantes, são quatro bancadas, mas te quem haver cinco 
integrantes, eu pergunto então ao líder hoje eleito, presidente para 2008 do governo PDT, quem você 
indica para a comissão de ética do PDT; Vereador Luiz Leite; gostaria que vossa excelência e o 
Vereador Felipe Sálvia, discutissem entre si e apresentassem um nome; Presidente Vereador 
Vilson Paese; vamos decidir agora Vereador Felipe Sálvia, fica o Vereador Felipe Sálvia, do PDT 
Vereador Felipe Sálvia; bancada do PMDB; Vereador Déio, bancada do PMDB;  bancada do PTB 
Vereador Paulino de Moura; bancada do PSDB, Vereador Cláudio Santos são quatro integrantes da 
comissão tem mais um para compor essa comissão de ética da casa, Vereador João Mafalda então 
pela maioria dos colegas esta indicado, e não cabe a vossa excelência dizer não porque é 
compulsoriamente a indicação, senhores vereadores, vamos fazer a votação de todas as comissões 
num único voto, em bloco, já houve o acordo de vossas excelências, para não haver demora, até em 
respeito as pessoas que estão acompanhando essa reunião, estamos a dois minutos do meio dia, 
não tem problema para nós ficarmos até de noite, mas ate em respeito as pessoas que estão aqui, a 
imprensa, de fazermos uma votação em bloco, está em votação todas as comissões conforme foi lido 
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aqui vereador por vereador, bancada por bancada, partido por partido, vereadores favoráveis as 
comissões apresentadas a escrita e mais essa de ética, permaneçam como estão, os contrários que 
se manifestem, aprovadas todas as comissões por unanimidade; senhores vereadores, foi muito bom 
que me chamaram a atenção agora, no mês de janeiro temos o recesso da casa, e vai haver a 
representativa, a casa funciona com 50% dos vereadores, eu gostaria que as bancadas 
apresentassem o seu titular e o suplente, mas eu gostaria que o titular entendesse, hoje eu ia até 
falar para o Vereador Antonio Azir, quando foi reduzido o recesso desta casa, que ficou em 30 dias, 
ate para dizer que o vereador não tem 30 dias de férias, ele só tem 15 dias, porque? Num recesso de 
30, havendo de uma forma democrática, todo mundo pegando 15 dias, sobra 15, agora se um 
vereador, o suplente ficar os 30 dias, fica ruim para o titular que não vai ter férias nunca, eu gostaria 
que houvesse o acordo, entre as bancadas, que cada vereador ficasse 15 dias fora, e 15 dias na 
comissão, mas isso é um acordo que as bancadas farão, eu pergunto a bancada do PDT, como o 
Vereador Luiz Leite vai ser o presidente, eu gostaria de perguntar ao Vereador Felipe Sálvia, nós dois 
que iremos ficar, pega suplente, mas dividindo Vereador Felipe Sálvia, até porque teu colega esta 
precisando de uns dias também, gostaria que vossa excelência assim entendesse, assumo como 
titular, na compreensão do Vereador Felipe Sálvia de ser o suplente e fazermos essa divisão, 
bancada do PMDB; Vereador Josélio Guerra; titular Vereador Adroaldo De Carli; Presidente 
Vereador Vilson Paese; bancada do PMDB titular Vereador Adroaldo De Carli e suplente Vereador 
Déio; bancada do PTB; titular Vereador Antonio Azir e suplente Vereador Paulino de Moura; bancada 
do PSDB, titular Vereador Cláudio Santos e suplente Vereador Jaime Fragoso; senhores vereadores 
mais uma pergunta antes de nós encerrarmos essa reunião, agradecer, nós teremos mais uma 
reunião que eu farei uma extraordinária de agradecimento, mas agradecer a todos os vereadores 
dessa casa, os titulares, suplentes que assumiram, pela colaboração que eu tive ao longo desse ano 
de 2007, agradecer aos servidores da casa, concursados  e CCs, os que trabalharam do inicio ao fim 
e aqueles que trabalharam temporariamente, meu muito brigado, meu reconhecimento público pela 
colaboração que eu tive de todos, senhores vereadores, nós temos uma reunião extraordinária, com 
muitos projetos, para ser votados até o final do ano, pergunto se faremos essa reunião, até porque 
tem vereador que falou que dia 28/12 vai ter dificuldades de estar na casa, e o suplente como não é 
remunerado, os suplentes de repente não vão comparecer, e tem projetos muito importantes a ser 
votados, pergunto se nós poderíamos fazer essa reunião no dia 27/12, bancada do PDT; Vereador 
Luiz Leite; concordamos; Presidente Vereador Vilson Paese; bancada do PMDB, eu estaria de 
acordo mas quero ouvir vocês, fazer de manha essa reunião, as 10:00 horas; Vereador Antonio Azir; 
Vereador Antonio Azir; concordamos; Presidente Vereador Vilson Paese; PSDB; Vereador Jaime 
Fragoso; concordamos; Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Adroaldo De Carli, PMDB, 
OK? Havendo a concordância de todas as bancadas vamos fazer a convocação dessa extraordinária 
que não é remunerada, é bom que se diga, para limpar as gavetas e a pauta dessa  casa, não 
deixando nenhum projetos se for possível, dizer a vocês também vereadores, colegas, o projeto do 
plano diretor, que vira a esta casa, nós na temos condições de colocar em votação em numa reunião 
extraordinária. Mesmo que façamos outra reunião, pela importância e pelo estudo que temos que 
fazer, e as devidas emendas porque esse projeto é um projeto para mais 30, 40 anos para 
solucionarmos os problemas que temos em nossa cidade, um projeto que vamos estudar com muito 
carinho, e eu mesmo pensei, de se assessorar com um engenheiro urbanista e um engenheiro civil 
nesta casa, para que a gente possa fazer um bom estudo e que ganha a nossa comunidade, nada 
mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente  reunião, convocando 
os senhores vereadores, questão de ordem Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite; eu gostaria 
como presidente eleito desse poder para o exercício e 2008, não poderia passar em branco os meus 
agradecimentos a todos os vereadores dessa casa que me deram o seu voto, sua confiança, para 
dividir esse poder no exercício de 2008, com toda certeza a gente vai precisar de todos para que 
possamos desenvolver um trabalho equilibrado e um trabalho promissor, porque cada presidente que 
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chega nesse poder tem sua forma de administrar conforme seus conhecimento e sua forma de fazer 
política, sempre voltado aos interesses da nossa comunidade, esse vereador com certeza fará um 
esforço muito grande par dar retorno a esta casa, aos servidores desta casa, aos nossos colegas 
vereadores, o melhor de si, para que esse poder continue sempre em alto conceito pela nossa 
comunidade e também a nível de estado pelos exemplos que vem dando de ser uma casa enxuta, 
uma casa de respeito, e uma casa que cumpre com a sua legislação em nome da comunidade em 
geral de Carazinho, eu agradeço a todos que me deram seu apoio, agradeço aos servidores dessa 
casa, porque numa eleição de mesa diretora até que seja votado o presidente para o exercício 
vindouro, sempre existem divergências de idéias e de apoios, mesmo que não tenham o voto, mesmo 
aqueles que por ventura tinham no seu interior a vontade e o desejo de que outros assumissem a 
presidência tenham o meu profundo respeito, Vereador Luiz Leite e futuro presidente desta casa, hoje 
já eleito, neste poder, que com certeza, eu da mesma forma vou querer o mesmo respeito do servidor 
com a casa, então eu quero estender os meus agradecimentos as pessoas que aqui se encontram, 
que vieram dar seu apoio, sua solidariedade, Maria de Lourdes Gobbi, representando a executiva do 
PDT, o nosso presidente que já se retirou Loreno Graeff, esta aí, agradeço muito a sua participação, 
nessa eleição, o Nei Marques ao Jarbas, ao nosso 11° vereador, senhor Almiro Silveira, Dr. 
Trombeta, Ana Maria, ao Leandro, ao filho do Vereador Cláudio Santos e seu colega que esta ao lado 
que eu não sei o nome ainda, também a esposa do Jarbas Resende que aqui se encontra, para mim 
é uma satisfação muito grande poder contar com essas pessoas no plenário, para solidificar a 
decisão dos senhores vereadores de me proporcionar para o ano de 2008, meu muito obrigado a 
todos aqueles que eu não conseguir ver até o natal, quero desejar um feliz natal a todos, com toda 
certeza com muita saúde, paz, prosperidade, quero aproveitar esse momento para dizer que a partir 
de 1º  de janeiro eu como partidário que sou, reconhecendo a figura de uma ilustre pessoa que se 
encontra nesse plenário, pela sua trajetória política dentro do partido, pelo seu comprometimento com 
o partido, por ter colocado seu nome a disposição do partido participando três vezes em três pleitos à 
prefeita municipal de carazinho, Srª. Maria de Lourdes Gobbi, quero comunicar a ela nesse momento, 
talvez seja uma surpresa muito grande para vossa senhoria, e lhe convidar para fazer parte do nosso 
quadro de servidores a partir de 2008 nesta casa, indicada por esse vereador, senhor presidente, isso 
é uma questão de reconhecimento por tudo que ela já prestou ao nosso partido, também a 
comunidade de Carazinho, e os demais cargos as pessoas vão com certeza nominar para que 
possam indicar para que esse presidente futuro em 2008 possa homologar os cargos apresentado 
pelos senhores vereadores, e os partidos que assim compuseram, meu muito obrigado a todos um 
grande abraço e sem muitas delongas, um feliz natal a todos e um bom final de semana a todos, 
muito obrigado senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; temos certeza Vereador Luiz 
Leite, ouvindo o pronunciamento de vossa excelência, dizer que acreditamos no seu bom trabalho e 
desejamos que o Divino Espírito Santo lhe ilumine para que você possa fazer um excelente trabalho, 
e nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente  reunião, 
convocando os senhores vereadores para a próxima reunião extraordinária a ser realizada no dia 
27/12/2008 as 10:00 horas da manha, um bom dia a todos 
        
 
 
 

Vereador Vilson Paese     Vereador Cláudio Santos  
Presidente      Secretário 

 


