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Ata da Reunião extraordinária do dia 27 de Dezembro de 2007.......Ata 59 

  
 

Presidente Vereador Vilson Paese; Havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus 
declaro aberto os trabalhos da presente reunião extraordinária do dia 27/12/2007. Convido o 
Vereador Josélio Guerra para proceder a leitura de um trecho da Bíblia e para todos que 
permaneçamos em pé. Senhores vereadores nós temos três atas hoje para serem aprovadas 
pelo plenário, a ata do dia 17, do dia 19 e a ata do dia 21/12 coloco em discussão a ata do dia 
17/12 reunião essa ordinária realizada no distrito de São Bento, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários que se manifestem, aprovada a ata por unanimidade; coloco a ata da reunião 
ordinária do dia 19/12, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovada a 
ata por unanimidade; coloco agora a 3ª ata do dia 21/12/2007, está em discussão, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, os contrários que se manifestem, aprovada a ata por unanimidade; Convido o 
secretário Vereador Cláudio Santos para fazer a leitura do expediente da presente reunião 
ordinária e convocação; Secretário Vereador Cláudio Santos; CONVOCAÇÃO. De acordo 
com o art. 73 parágrafos V e VI, convoco os Senhores Vereadores para uma para uma 
Reunião Extraordinária, solicitado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente Vilson Paese, a ser 
realizada no dia 27 de dezembro de 2007, quinta-feira, com início previsto para às 10:00 
horas, para apreciação dos seguintes Projetos de Lei, em Regime de Urgência: 01 – 
PROJETO DE LEI – PROCESSO N° 3719/274/07 – AUTOR – MESA DIRETORA - EMENTA: 
Altera o art. 2° da Lei Municipal 6.497/06 que institui o Vale Alimentação. 02 - PROJETO DE 
LEI COMPLEMENTAR Nº 004/07 - PROCESSO Nº 3777/275/07 AUTOR: EXECUTIVO 
MUNICIPAL - EMENTA: Cria o instituto de  Previdência dos Servidores Titulares de Cargo 
Efetivo no Município de Carazinho – PREVICARAZINHO, estabelece Normas do Regime 
Próprio de Previdência, Revoga a Lei Complementar n° 62, de 29/10/07 e dá outras 
providências. 03 - PROJETO DE LEI COMPLMENTAR Nº 005/07 - PROCESSO Nº 
3778/276/07 - AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL - EMENTA: Dá nova redação ao Parágrafo 
único do artigo 71 da Lei Complementar 07/90 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.  
04 - PROJETO DE LEI Nº 187/07 - PROCESSO Nº 3780/278/07 - AUTOR: EXECUTIVO 
MUNICIPAL - EMENTA: Autoriza concessão de auxilio financeiro ao Piquete de Laçadores 
Pedro João Silva, no valor de R$ 2.500,00. 05 - PROJETO DE LEI Nº 188/07 - PROCESSO 
Nº 3781/279/07 - AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL - EMENTA: Autoriza desafetação de 
área. 06 - PROJETO DE LEI Nº 189/07 - PROCESSO Nº 3844/280/07 - AUTOR: EXECUTIVO 
MUNICIPAL - EMENTA: Autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento de 2007, no 
valor de R$ 500.817,23. 07 - PROJETO DE LEI Nº 190/07 - PROCESSO Nº 3845/281/07 - 
AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL - EMENTA: Cria cargo em Comissão e Função Gratificada 
na Organização Administrativa Básica do Município. 08 - PROJETO DE LEI Nº 191/07 - 
PROCESSO Nº 3846/282/07 - AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL - EMENTA: Dá nova 
redação ao artigo 1° da Lei Municipal n° 5.634/02, a qual institui o Estatuto do CAPSEM.  09 - 
PROJETO DE LEI Nº 192/07 - PROCESSO Nº 3847/283/07 - AUTOR: EXECUTIVO 
MUNICIPAL - EMENTA: Altera redação dos artigos 6° e 9° da Lei  Municipal n° 6.485 que 
consolida a legislação sobre veículos de aluguel de Carazinho. 10 - PROJETO DE LEI Nº 
193/07 - PROCESSO Nº 3848/284/07 - AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL - EMENTA: 
Autoriza a abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2007, no valor de R$ 
205.740,00. Sala das Reuniões, em 21 de dezembro de 2007.Vereador Vilson Paese 
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Presidente; CIENTES: Todos os vereadores;  CARAZINHO, 21 de dezembro DE 2007. C O N 
V O C A Ç Ã O Prezado Senhor: Pelo presente, estamos CONVOCANDO Vossa Senhoria 
para assumir na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 27/12/2007, tendo em vista pedido 
de licença do Vereador Paulino de Moura, por motivos particulares, conforme dispõe 
Regimento Interno, art. 11, inciso II, alínea e, desta Casa. Sem outro motivo, colhemos o 
ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. 
Atenciosamente. Vereador Vilson Paese. Presidente. EXMO. SR. MARCOS SOARES. MD. 
SUPLENTE DE VEREADOR DO PTB. NESTA; Venho por meio desta, comunicá-lo que 
estarei incapacitado de participar da reunião extraordinária do dia 27/12/2007, por motivos 
particulares. Assim desde já, autorizo a convocar o meu suplente. Sem mais para o momento. 
Atenciosamente. Vereador Paulino de Moura. PTB. Venho através desta comunicar que não 
estarei presente na reunião extraordinária do dia 27/12/2007, por motivos pessoais. Desde já 
autorizo a convocação do meu suplente. Sem mais para o momento; atenciosamente. 
Vereador Marcos Soares. CARAZINHO, 21 DE DEZEMBRO DE 2007. Convocação. Prezado 
Senhor: Pelo presente, estamos CONVOCANDO Vossa Senhoria para assumir na Câmara 
Municipal de Vereadores, no dia 27/12/2007, tendo em vista pedido de licença do Vereador 
Paulino de Moura, por motivos pessoais, conforme dispõe Regimento Interno, art. 11, inciso II, 
alínea e, desta Casa.   Sem outro motivo, colhemos o ensejo para renovar nossos protestos 
de elevada estima e distinta consideração.    Atenciosamente. Vereador Vilson Paese. 
Presidente. EXMO. SR. JOSIR ANTUNES DA SILVA. MD. SUPLENTE DE VEREADOR DO 
PTB. NESTA. Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao Secretário Vereador Cláudio 
Santos para que leia nº e autor dos projetos que nós iremos votar separadamente que é o 
projeto do vale alimentação dos servidores, inclusive com o parecer da comissão de justiça e 
o parecer em separado do Vereador Antonio Azir, Secretário Vereador Cláudio Santos; 
PROJETO DE LEI – PROCESSO N° 3719/274/07 – AUTOR – MESA DIRETORA - EMENTA: 
Altera o art. 2° da Lei Municipal 6.497/06 que institui o Vale Alimentação. Parecer da comissão 
de justiça e finanças: o presente projeto de lei é constitucional e quanto ao aspecto financeiro 
nada a opor. Carazinho, 11 de dezembro de 2007. Vereador Felipe Sálvia – presidente e 
relator, Vereador Adroaldo De Carli – secretário e Vereador João Mafalda – membro; Parecer 
da comissão de ordem econômica e social: o presente projeto de lei encontra-se apto a ser 
incluído na ordem do dia. Sala das reuniões, 11 de dezembro de 2007. Vereador Luiz Leite – 
presidente e relator, Vereador Josélio Guerra – secretário e Vereador Antonio Azir – membro 
que apresenta parecer em separado; Processo nº 3719/274/07. Projeto de lei. Autor mesa 
diretora. Ementa: altera o artigo 2º da lei Municipal 6.497/06 que institui o vale alimentação. 
Parecer: após profunda analise do projeto em comento. Concluo que o valor do vale 
alimentação atual no valor de R$ 9,00 é suficiente para ressarcir a refeição dos funcionários, 
vez que em todos os restaurantes de Carazinho, nenhum possui valores iguais ou superiores 
a estes valores. Entendo que a legislação criou o beneficio do vale refeição para ressarcir os 
custos das refeições realizadas pelos funcionários e não para proporcionar lucratividade. 
Como explicar ao funcionalismo público Municipal que percebe R$ 9,10 referente a vale 
refeição, quando somente os funcionários da Câmara Municipal que pertencem a categoria 
receberão o valor de R$ 15,00. como explicar ao funcionário do comércio que recebe R$ 4,50 
ao dia para realizar suas refeições. Como explicar aquele que trabalha trinta dias para 
perceber mensalmente R$ 380,00 e o funcionário da Câmara ganhe somente em vale refeição 
praticamente o mesmo valor. É sabido que muitos carazinhenses encontram-se 
desempregados e nem salário mínimo conseguem para manter o seu sustento e o de sua 
família. Concluindo, reconheço o valiosos trabalho que os funcionários da Câmara municipal 
vem prestando ao longo dos anos e meu voto não possui vinculo com a valorização destes, 
mas sim de um entendimento, que levando em consideração uma série de questões, meu voto 
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é contrário a inclusão do projeto. Sala das reuniões, 26 de dezembro de 2007. Vereador 
Antonio Azir – PTB. Presidente Vereador Vilson Paese; senhores vereadores, nós iremos 
então colocar em votação o parecer da comissão de justiça do presente projeto e logo após o 
parecer da comissão de ordem econômica e social que vem assinado por dois vereadores, 
caso o parecer com duas assinaturas passar, o parecer do Vereador Antonio Azir fica 
prejudicado e não vai a votação o parecer do vereador que colocou o seu parecer separado, 
então se for derrubado o parecer com duas assinaturas da comissão de ordem econômica e 
social, irá o parecer do Vereador Antonio Azir, logo após a votação do parecer da comissão de 
ordem econômica para depois nós colocar o projeto na pauta, está em discussão o parecer da 
comissão de justiça que está assinado pelo Vereador Felipe Sálvia – presidente e relator e 
Vereador Adroaldo De Carli –secretário e Vereador João Mafalda, está em discussão, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, os contrários que se manifestem, aprovado o parecer por unanimidade, coloco 
agora em discussão parecer da comissão de ordem econômica e social que está assinado 
pelo Vereador Luiz Leite – presidente e relator e Vereador Josélio Guerra, está m discussão, 
não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, está aprovado por 6  votos a 1; 
agora eu coloco então em discussão o projeto com os devidos pareceres já aprovados, está 
em discussão, para discutir Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; senhor 
presidente, senhor presidente, senhores vereadores, Leandro do Diário da Manhã que se faz 
presente, a Luli e o Sr. Irineu Graebin, Vereador Papai Noel que hoje assiste a essa reunião, 
todos os funcionários dessa casa, nossa saudação, senhor presidente, não poderia deixar de 
vir colocar meu ponto de vista em relação a este projeto, até porque me manifestei nesta casa 
e também nos órgãos de imprensa sobre o mesmo, quero iniciar dizendo que o meu 
entendimento, a minha decisão não tem nada vinculado ao desempenho dos funcionários 
desta casa, porque os considero todos trabalhadores e cumpridores de suas obrigações, mas 
não posso também fugir das minhas convicções e da própria legislação que criou o vale 
refeição como uma forma de ressarcir a alimentação do trabalhador que seja utilizado como 
instrumento lucrativo para o funcionário, nós somos sabedores e todos aqui sabem porque 
nós vivemos numa cidade pequena, dificilmente alguém não faz uma refeição fora, que todo e 
qualquer restaurante, inclusive o restaurante  De Carli, onde a gente almoça seguidamente, 
almoça muito bem, com refrigerante, a média é em torno de R$ 8,00 nós temos promoções 
em diversos restaurantes de espeto corrido a R$ 5,00 ou R$ 6,00 no baixinho me parece que 
é o lugar mais caro da cidade que é em torno de R$ 15,00 ou R$ 16,00 o espeto corrido, então 
eu não vejo porque de um aumento de 68 % no vale alimentação, de R$ 9,00 para R$ 15,00 
eu não vejo argumento e justificativa que me convençam de que este é o momento ou de que 
os funcionários necessitam deste aumento para fazerem as suas refeições, no lugar dos 
funcionários é claro que eu também gostaria de ter o aumento, mas como legislador eu tenho 
que ter a responsabilidade de não pensar somente no dia de hoje, de não pensar somente nos 
funcionários da Câmara Municipal, mas sim de pensar no contexto de nosso município, nó 
sabemos muito bem e temos aqui uma empresária que é a Luli, que o vale refeição dos 
comerciários é de R$ 4,50 e a maioria das outras classes não passa de R$ 7,00 e algumas 
não recebem nada, como é que fica, os mais de 1.200 funcionários do município que recebem 
R$ 9,10 nessa situação, vão ficar recebendo valor menor? Somente os da Câmara receberão 
R$ 15,00? Como é que fica o Poder Legislativo perante a comunidade, aquele que labuta 
diariamente para no final do mês receber o salário mínimo com os descontos legais, chegar 
muito próximo ao valor de R$ 330,00 que deverá ser o valor médio do vale refeição desta casa 
para os seus funcionários, como é que ficam os legisladores perante aquelas pessoas 
carentes que todos conhecem, principalmente em época de eleição todos percorrem as suas 
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casas, muitos vivem da bolsa escola que é de R$ 90,00 como explicar isso a nossa 
comunidade? Essas regalias que nós estamos proporcionando, e os funcionários podem ficar 
pensando, mas e os vereadores? Os vereadores também têm uma lei que está na constituição 
federal, constituição estadual que pode chegar a 40% do salário de um deputado estadual, e 
eu também seria contra e serei contra se um projeto desse aportar a essa casa, porque nós 
temos que viver a nossa realidade, nós temos que ter compromisso com nosso povo, e tem 
mais, principalmente os vereadores da base governista, logo mais daqui a alguns dias, nós 
teremos um grande problema pela frente, porque com certeza para o Poder Legislativo esses 
valores não serão significativos, porque no orçamento sempre há valores sobrando, mas para 
o poder executivo certamente terá um reflexo grande no seu custo e folha de pagamento, e 
será uma discussão muito difícil com o funcionalismo público que certamente irá pedir a 
equiparação dos valores, com justiça, porque aqui se recebe R$ 15,00 lá também tem que 
haver a justiça e receber R$ 15,00 até tentei, verifiquei a possibilidade de um aumento real 
mas também verifiquei que seria uma irresponsabilidade da minha parte agradar 25 a 30 
funcionários, todos me aplaudindo, todos dizendo que sou um ótimo vereador, quando vou 
criar um problema logo ali na frente para o município, de repente até tornando inviável os 
índices da folha junto a lei de responsabilidade fiscal, então em nome do povo de Carazinho, 
em nome dos trabalhadores de Carazinho, em nome dos menos favorecidos, em nome 
daqueles que possuem um vale de R$ 4,50 em nome daqueles que nem vale possuem, que 
nem emprego possuem, eu tenho a convicção que desde o primeiro dia que este aumento foi 
proposto por alguns vereadores de que não é justo, não é justo porque o valor de R$ 9,00 
cobre muito bem o valor das refeições, o próprio município teve um aumento 
consideravelmente grande no ano passado, passando para R$ 9,10 creio eu que serei o único 
voto contrário, mas creio eu que daqui a 10, 20 anos, não serei o responsável pela 
inviabilidade deste município como nós já começamos a prever junto ao fundo de previdência, 
junto a assistência médica, junto a própria folha de pagamento, porque daqui a alguns anos, 
me parece que daqui a dez anos, nós teremos duas folhas de pagamento do município, uma 
dos inativos e uma dos ativos, então a situação é bastante preocupante, ela é mais complexa 
do que nós estamos avaliando aqui hoje, R$ 15,00 hoje, para 20, 30 funcionários não 
representa nada, mas se nossa mentalidade for essa com as questões do município, aí o 
município corre um grande risco, porque nós não podemos ser irresponsáveis em nossas 
atitudes, em nossos atos, principalmente na hora de legislar um assunto tão importante, 
respeito a todos os vereadores que assinaram o projeto de lei, respeito a todos os vereadores 
que votarem a favor do projeto de lei, gostaria que também respeitassem o meu voto 
contrario, digo a todos os funcionários novamente, sempre defendi aqui o que tenho convicção 
independente de qualquer pressão, não pedi a nenhum vereador que me acompanhasse no 
meu voto, nem da minha bancada como presidente do partido solicitei isso, porque acho que 
isso é um voto muito pessoal, deixo todos muito a vontade para votar de acordo com as suas 
convicções, quero desejar a todos já que passamos o natal, um ano de 2008 com muita 
saúde, com muita felicidade, que esta casa realmente tenha um bom ano na presidência do 
Vereador Luiz Leite, que nós tenhamos aqui bons debates, que nós tenhamos aqui boas 
idéias, que nós tenhamos aqui bons projetos para nossa comunidade, quero dar já 
antecipadamente a minha amiga Luli as boas vindas a essa casa como diretora de 
expediente, eu dizia ao Vereador Luiz Leite que ele foi muito feliz na escolha, porque 
certamente com a equipe que nós temos, com os bons funcionários que nós temos com a 
coordenação, com a sua supervisão, quem ganhará será o Poder Legislativo de Carazinho, 
porque certamente os trabalhos fluirão com mais eficiência e nós teremos um bom 
andamento, e todos aqui que assaram como diretores de expediente o nosso abraço, nosso 
agradecimento, enfim a todos um feliz ano novo; Presidente Vereador Vilson Paese; 
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continua em discussão o projeto, para discutir Vereador Luiz Leite, bancada do PDT; 
Vereador Luiz Leite; senhor presidente, senhores vereadores, servidores da casa, imprensa 
escrita e falada que aqui e encontra, demais pessoas que nos acompanham no plenário, até 
para contrapor alguns ponto do nobre colega Vereador Antonio Azir, quanto ao projeto de lei 
do vale alimentação eu falava na rádio diário da manha hoje pela manhã, não podemos 
confundir as coisas, com vale alimentação e vale refeição, o vale refeição é aquele vale que o 
servidor recebe para ele, para alimentação dele, digamos para ir ao meio dia fazer um lanche, 
um almoço em algum restaurante ou em alguma lancheria, e que muitas vezes até fazem 
sobrar alguns trocados de um vale alimentação e $ 9,00 de R$ 6,00 de R$ 5,00; Vereador 
Antonio Azir; um a parte vereador; Vereador Luiz Leite; pois não vereador; Vereador 
Antonio Azir; só para esclarecer, existe sim o vale refeição e o vale alimentação, o nosso é o 
vale refeição, porque quando o funcionário não trabalha, falta ao serviço ele é descontado, 
então esse vale é pra ressarcir a alimentação do funcionário, porque vale alimentação 
compreende a família dele, quando é vale alimentação, quando há a instituição do vale 
alimentação mesmo com a falta d funcionário ele é pago, o que existe aqui nesta casa é um 
erro na nomenclatura do vale, na verdade ele é um vale refeição e não um vale alimentação, 
existe realmente um erro na nomenclatura do vale, obrigado; Vereador Luiz Leite; eu iria 
chegar até esse ponto Vereador Antonio Azir, mas aí fora as pessoas que acompanham o 
desenrolar desse projeto de lei, confundem sim, muito, o vale alimentação com o vale 
refeição,e eu falava hoje na rádio diário da manhã, em entrevista no programa realidade,onde 
eu fui questionado sobre o projeto de lei que está em pauta para votação e que este vereador 
é favorável, e eu vou explicar porque, o vale alimentação ele é um complemento do orçamento 
do trabalhador, para levar para dentro de sua casa, para beneficiar a sua família, a empresa 
privada, os outros órgãos públicos, são todos órgãos independentes, as empresas privadas 
são empresas independentes, cada um tem que administrara a sua economia interna, a sua 
receita, a aplicabilidade de seus recursos, cada um deve saber se o vale alimentação está 
bom com R$ 4,00 R$ 5,00  R$ 9,00 onze, doze, quinze, existem câmaras de vereadores onde 
o vale alimentação chega a R$ 24,00 a nossa eletrocar paga R$ 21,00  então acho que a 
preocupação do vereador é lógica, não podemos fugir desse raciocínio, porém se tivesse que 
existir pressão e aqui tem o sindicalista dos servidores municipais, eu acho que já deveria ter 
existido isso com relação ao vale alimentação da eletrocar, onde o município detém 96% das 
ações dessa empresa, nós aqui somos um poder independente, por mais que seja verbas 
públicas nós somos um poder independente, temos a nossa própria destinação da nossa 
receita, que é receita pública,  logicamente, através do duodécimo, então eu explicava hoje no 
rádio, vem a aquecer um pouco o orçamento da família que anda tão comprometida a nível de 
Brasil, a nível de estado, porque não a nível de município, quantos servidores públicos que 
hoje é insuficiente o seu salário, isso não é aqui em Carazinho, é a nível de estado, a nível de 
Brasil, de região, é insuficiente para a  demanda do orçamento que deveria ser previsto para 
dar educação, alimentação para sua família, moradia e porque não, também, esporte e lazer, 
as próprias famílias que hoje vivem de bolsa família vão encontrar nos cidadãos que 
aumentam um pouco sua receita e seu orçamento familiar uma forma de ajudá-los, uma forma 
de contribuir, porque não pensem os senhores, muita gente que hoje ganha salário mínimo  e 
tem uma família grande se socorrem sim a algum parente, a algum amigo, nos gabinetes dos 
vereadores, na própria secretária de assistência social, que muitas vezes enviam para cá as 
pessoas porque a verba lá já estourou, já foi, está toda comprometida, nós aqui temos 
experiências drásticas e próprias a quantidade de cidadão e jovens de pais de famílias que a 
gente recebe nos gabinetes buscando um auxilio, uma ajuda, então isso eu vejo num 
parâmetro geral, esse vale alimentação do servidor da Câmara Municipal, não vai contribuir 
somente para a família deles e sim muitas vezes para destinar até uma ajuda para pessoas 
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que batem as suas portas para buscar um auxilio para uma alimentação naquele dia, um 
caderno ara um filho, um auxilio para comprar um medicamento, hoje a situação no Brasil nós 
não podemos nos culpar e assumir essa responsabilidade, somente aqui dentro da Câmara 
Municipal de vereadores pela situação econômica que nosso pais passa hoje, dizem que o 
país está crescendo, que a economia está muito bem obrigada, mas a miséria também vai 
muito bem obrigada, Deus que me perdoe, a miséria está cada vez pior,  não adianta criar 
mecanismos de bolsa família, vale gás, essas coisas e deixar o principal mecanismo que é a 
geração de emprego e renda, uma cidade, um estado e uma nação não podem concentrar as 
suas políticas internas em cima de benefícios à comunidade, ao invés de trazer o grande 
beneficio que é a geração de emprego através de novas frentes de trabalho, através do 
empreendedorismo, através do fortalecimento da empresa, do comércio, da industria, isso sim 
é desenvolvimento, e é isso nobres vereadores que nós os dez pares dessa casa, devem se 
preocupar com nossa cidade, com nosso estado e com nosso país, esse vereador, é a favor 
do vale alimentação pelas explicações que a gente havia dado hoje de manhã na rádio Diário 
da manhã e agora nessa tribuna, eu quero aproveitar o momento e desejar a todos os 
servidores dessa casa, às pessoas que se encontram no plenário, toda a nossa comunidade, 
um feliz ano novo de muitas realizações e conquistas que Deus lhes dê muita paz, muita 
saúde e felicidade para todos, muito obrigado senhor presidente; Presidente Vereador Vilson 
Paese; continua em discussão, para discutir Vereador João Mafalda; Vereador João 
Mafalda; senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas aqui presentes, imprensa 
eu não poderia deixar de dar minha opinião a respeito desse vale alimentação, na verdade 
para mim não interessa se é vale alimentação ou vale refeição, o que me interessa é que este 
projeto esta na casa para ser votado na manhã de hoje, e eu como integrante desse Poder 
Legislativo tenho a obrigação de dar a minha parcela de contribuição e dizer que no meu 
pensamento, nobre vereador e colega Vereador Antonio Azir quando se refere que outras 
classes de outras entidades o vale refeição é bem menor para os funcionários, concordo, eu 
que sou funcionário público do estado, meu vale refeição para o plantão de 24 horas é apenas 
R$ 19,00 para 3 ou 4 refeições, mas não é porque o nosso vale refeição lá é baixo eu gostaria 
que fosse mais, eu vou querer que os funcionários dessa casa tenham o seu vale aquém do 
merecido, se você pode comer filé para que comer bife, eu acho que os funcionários tem que 
ser valorizados sim, se esse projeto foi feito pela mesa diretora é porque tem condições de ser 
pago, eu acho que o salário é baixo, é aquém, todo trabalhador deveria ganhar mais, o 
funcionário público é mal pago, se você pode complementar um pouquinho com o vale 
alimentação, vamos complementar, se tem condições de pagar, bom, eu sei que a prefeitura 
também teria que ter um aumento maior para os funcionários, essas coisas todas, mas tudo a 
seu tempo, quando esse projeto vier do executivo, este vereador vai ser favorável se nesta 
casa estiver, se hoje o executivo não pode contemplar ao funcionário público do município um 
aumento maior, amanhã quem sabe poderá, está aí se instalando essa empresa Aurora, 
provavelmente vai aumentar a arrecadação em torno de 40 a 50 %, futuramente vamos ter 
condições de dar bons aumentos para o funcionário público sim, vamos valorizar, se a gente 
pode pagar bem ao funcionário vamos pagar, porque o funcionário vai desempenhar melhor 
sua função, vai poder dar melhores condições de vida À sua família, eu sou a favor deste 
projeto, seria isso senhoras e senhores; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em 
discussão o projeto, para discutir Vereador Cláudio Santos, bancada do PSDB; Vereador 
Cláudio Santos; senhor presidente, colegas vereadores, o Leandro, a Ana que representam a 
imprensa, seu Graebin, Chico, sindicato dos servidores do município, demais colegas, o Jota 
que assume a bancada nessa extraordinária, muito embora, Jota, não seja uma extraordinária 
remunerada, mas certamente tem a participação forte e decisiva em projetos que sem duvida 
alguma vem ao interesse da comunidade, te parabenizo por assumir nessa condição, porque 
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as vezes é difícil quando o titular tem coisas particulares para resolver que o suplente assuma 
mesmo ele sabendo que ela não é remunerada, senhor presidente com relação a esse projeto 
eu quero dizer de que não é nada pessoal ao Vereador Antonio Azir, mas tenho uma posição 
e acredito que devo colocar essa posição, até porque jamais fui vereador de ficar em cima do 
muro com relação as minhas decisões, como o Vereador Antonio Azir também é, quando ele 
pensa, ele coloca, ele faz, as vezes coloca algumas frases e palavras com veemência mas ns 
entendemos que é pelo acalorado dos debates, nos fizemos uma pesquisa senhor presidente, 
colegas vereadores, em algumas empresas que resolveram nos fornecer o valor do vale 
alimentação ou vale refeição, como queiram, aqui em Carazinho, até para que fizéssemos um 
comparativo, a eletrocar felizmente, a eletrocar para R$ 21,00 por dia trabalhado, o Banrisul 
para R$ 14,92 por dia trabalhado, a Corsan paga R$ 22,40 por dia trabalhado, o Sicredi paga 
R$ 20,50 por dia trabalhado, tivemos algumas outras empresas que não quiseram fornecer o 
valor do vale alimentação, mas o meu ponto de vista é e que se discute tanto nessa casa a 
questão da diferença e também se discute muito a questão da independência de poderes, 
quanto ganha o judiciário? Quanto ganha o ministério público? Muito mais do que se ganha 
vereador, prefeito, funcionários públicos, ganham bem e tomara que ganham cada vez mais, e 
a independência de poderes eu acredito que ela deve existir sim, eu acho que deve se basear 
exatamente nisso para se discutir esse projeto, porque se a prefeitura Municipal que 
conseguiu através do prefeito Iron, do prefeito Alexandre, trazer com a dificuldade que tinha, 
com seis, sete folhas de pagamento atrasadas, consegue pagar em dia, muitos dizem que é 
obrigação, que seja, mas que recuperou o salário e a dignidade do funcionário da prefeitura, e 
que no ano passado acordaram em ganhar um aumento no vale alimentação, a questão da 
prefeitura é uma, é um poder, eu acho que não podemos passar ou transpassar o Poder 
Legislativo a outro poder, eu sou da opinião de quanto mais, melhor, se a Câmara pode pagar 
porque não pagar nós não podemos, eu acredito, e essa é minha opinião senhor presidente, 
colegas vereadores, se de repente alguém ganha R$ 4,10 nós temos que nos penalizar com 
esses que ganham R$ 4,10 e diminuir ao invés de aumentar, a situação da Câmara, mesmo 
acontecendo todos os desvios que aconteceram, o presidente e os vereadores são 
testemunhas disso, a Câmara não deixou a peteca cair, teve essa sede nova construída, onde 
todos estão confortavelmente colocados, pretende-se através de outros presidentes e aí a 
cabeça do Vereador Luiz Leite como presidente de realizar, Vereador Vilson Paese como 
presidente realizou,, Vereador Adroaldo De Carli na sua administração entendeu fazer aquilo 
que ele entendia na opinião dele ser feito, eu acho que nós não devemos colocar a situação 
da Câmara com a situação de outros, nós não devemos misturar e sinceramente se 
dependesse dos vereadores, Vereador Antonio Azir, se dependesse dos vereadores o 
aumento do vale alimentação dos funcionários públicos do município certamente nós 
votaríamos mais também, mas não depende de nós, depende do executivo, e cabe ao 
executivo, eu como líder do governo até posso estar falando algo que venha depois a ser 
reprimido mas é minha opinião, sou líder do governo, defendo o PSDB, a administração, 
defendo, mas eu defendo antes de tudo meu mandato de vereador, quando o prefeito manda 
projetos aqui para a Câmara ele age como executivo, quando eu ajo aqui na Câmara eu ajo 
como vereador, que é um poder independente, eu acho que não pode se misturar as coisas, e 
nós não podemos também cair no quanto pior melhor, nós temos é que tentar fazer com que 
se melhore, se a prefeitura não tiver condições esse ano de aumentar o vale, quem sabe o 
ano que vem, nós vamos tentar continuar batalhando para que aumente, agora nó não 
podemos Chico, penalizar os funcionários da Câmara em detrimento a situação da prefeitura, 
que é diferente da situação da Câmara, e obviamente, se tivesse vindo para casa ou se vier 
para casa o aumento de 30 % que não é ironia, pode ser utópico mas não irônico, se vier um 
aumento de 30% para os servidores da prefeitura aqui quando vier a data base, certamente os 
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vereadores votarão favoráveis, o que nós não podemos é misturar as situações, a Câmara 
hoje vive, sr. presidente, graças aos 13 vereadores da legislatura passada, aos 10 vereadores 
dessa legislatura, aos presidentes que por essa casa passaram, está oportunidade de poder 
estar dando este aumento de sessenta e poucos por cento no vale alimentação aos 
servidores, porque se fosse mau administrado pelos presidentes anteriores e por vossa 
excelência, presidente, certamente nós não teríamos condições de dar nada, estaríamos 
quem sabe mendigando para poder melhorara a situação dos servidores, agora, temos que 
ver também que os vereadores em alguns pontos beneficiado pela comunidade, o que a gente 
faz aqui em beneficio da comunidade e de todo o estado, mas não podemos sem duvida 
alguma, senhor presidente, de fazer essa nossa colocação, muito embora respeite a opinião 
do Vereador Antonio Azir, de que venhamos a misturar as coisas, finalizo senhor presidente, 
não devemos misturar os poderes, porque se a prefeitura, e nós aplaudimos, quando 
conseguiu resgatar, a dignidade do servidor público, onde não tinha crédito em bodega 
alguma, não falo menosprezando os bodegueiros, mas não tinha crédito para comprar em 
bodega alguma aqui de Carazinho, foi resgatada a dignidade, foi pago salário, fico feliz, 
senhor presidente, quando digo que o meu prefeito, votei nele, Alexandre Goellner, encerra 
este ano tentando fazer com que aquelas pessoas e os fornecedores recebam o mês de 
dezembro ainda nesta segunda quinzena de dezembro, para resgatar a credibilidade do 
executivo, e se vier, Chico, para cá, aumento para os servidores, qualquer que seja o 
percentual, que seja utópico para muitos, que seja comparado irrisório para tantos outros que 
ganham, inclusive aposentados que ganham pouco do governo do PT que sempre defendeu, 
nós votaremos favorável, agora não se misture senhor presidente, a condição do executivo, a 
condição do comércio, com a condição do legislativo, eu acredito senhor presidente que nós 
vereadores devemos erguer as mãos para o céus, agradecer a Deus porque nós estamos 
fazendo e conseguindo dar um aumento que sem duvida alguma a Câmara esta dando esse 
aumento porque trabalhou de forma correta e tem essa condição de dar esse aumento, pior é 
se tivéssemos que fazer cortes em gastos que a Câmara tem, não queria me alongar senhor 
presidente, mas agradeço a sua complacência, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson 
Paese; continua em discussão, para discutir Vereador Jota; Vereador Josir Antunes da 
Silva; bom dia à mesa, aos funcionários, demais vereadores, à mãe, ao meu irmão, à minha 
esposa, em especial a todos vocês principalmente essas pessoas que me dão oportunidade 
de estar aqui, eu gostaria senhor presidente se fosse possível fazer uma homenagem à uma 
pessoa que está aqui, gostaria de fazer uma homenagem à família Rocha, que está o seu 
Francisco aqui que é uma pessoa especial, que com certeza fez centenas de crianças felizes 
neste final de semana junto comigo, eu fico agradecido a ele, aos filhos deles que se propõe a 
trabalhar sem visar lucro, simplesmente o sorriso dessas crianças, a gente vem fazendo um 
trabalho comunitário cada vez abrindo mais o leque, não só ele, Ramos e Copini, Auto 
esporte, vários amigos que de uma forma ou de outra deixaram milhares de crianças felizes, 
não só sábado e domingo, vai ser sempre assim, em especial ao Chico que com certeza 
agente vai estar sempre ao lado de vocês, aos servidores da casa, servidores de lá, eu 
carrego comigo um pacto de fidelidade, sempre que eu assumi aqui eu vou pelo certo, queira 
ou não queira, doa aquém doer, eu quero aproveitar a oportunidade, sempre, o Vereador 
Antonio Azir, admiro, admirei pela tua decisão, a minha até hoje de manhã seria a mesma tua, 
conversando com amigos vou ser sempre a voz do povo, queria agradecer de novo a 
oportunidade de votar a favor, sempre vou votar a favor, não vou pensar no meu lado, dos 
meus familiares, a dignidade sempre é bem vista, muito obrigado; Presidente Vereador 
Vilson Paese; continua em discussão, não havendo vereador que queira discutir, coloco o 
projeto em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovado o projeto por 7 votos a favor e o voto do Vereador Antonio Azir 
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contrário, são sete votos, o presidente não vota, então são sete, dizer a sua excelência 
Vereador Antonio Azir, até para não usar, eu não usei a tribuna, até para fazer uma colocação 
aos servidores da casa, as pessoas que estão presentes, nós já vamos saudar e nominar 
todas, elogiar sua coragem, atitude como parlamentar, como cidadão, como homem de bem 
da cidade que desde o começo se manifestou contrário pelo valor, mas dizer a vossa 
excelência que com o maior respeito como tenho à todos, pelo voto, pela determinação dos 
colegas, pela decisão de dar esse reajuste, de que entendeu a votação dos colegas e nós 
entendemos a sua, dizer também a vossa excelência, a imprensa que esta aqui presente, que 
graças ao Vereador Adroaldo De Carli, que foi presidente, os ex-presidentes todos que 
conduziram bem essa casa, ao Vereador Felipe Sálvia, também o Vereador Vilson Paese e 
nessa legislatura começou pelo Vereador Adroaldo De Carli, Vereador Felipe Sálvia e depois 
Vereador Vilson Paese e vai ser concluída essa legislatura com o mandato do Vereador Luiz 
Leite, sempre pautamos pela lisura, pela seriedade, pelo bom andamento e pelo controle do 
dinheiro público, estão os servidores que fazem a história dessa casa estão sendo 
contemplados, e o Vereador Paulino de Moura que está aqui hoje elogiando a vossa 
excelência abre mão e fica aí valorizando o Vereador Jota, que você abriu mão da sessão, 
parabéns à você, você desde o primeiro momento disse, não mudo nem um centavo do valor, 
que o Vereador Vilson Paese até concordava em colocar, quando mandei o projeto com valor 
inferior dos colegas não quiseram assinar, então essa é a realidade, parabéns aos servidores, 
parabéns aos vereadores, ganha essa casa no primeiro projeto que foi votado e aprovado, 
quero saudar ao Ari Antunes, irmão do Jota aqui presente, saudar a Patrícia da Silva, esposa  
do Jota, saudar o Rocha também, ao Francisco Moacir da Rocha, colega do Jota, Leandro 
Becker do jornal Diário da Manhã, Vitor Lampert, Ana Maria, rádio Gazeta, Chico, presidente 
do Sindicato, e uma saudação muito especial à você Alemão que participa dessa reunião 
mesmo num momento que estava dispensado até por ter colocado para o primeiro suplente e 
o primeiro suplente abrindo mão para o Jota, senhores vereadores, quero agora de público 
fazer o registro ao Vereador Adroaldo De Carli, ao Vereador Déio, que entenderam que 
chegou neste instante há 20 minutos atrás, dois projetos, muito importantes do executivo, e se 
houvesse um vereador aqui que não concordasse que o projeto fosse a votação, porque não 
estava na pauta, nós não tínhamos condições e prerrogativas para fazer com que os mesmos 
fosse a votação, eu quero parabenizar e elogiar a atitude do Vereador Adroaldo De Carli e do 
Vereador Déio, que colocam o projeto, que dão seus pareceres, por isso esse movimento aqui 
na casa agora, na hora da votação que estão trabalhando para dar os pareceres para entrar a 
tempo, para que sejam votados esses pareceres, muito obrigado Vereador Adroaldo De Carli, 
muito obrigado Vereador Déio, esse é o reconhecimento público e eu cumprimentando vocês 
dois eu quero cumprimentar os demais, também vereadores que fazem parte das comissões e 
que colocam esses projetos em votação hoje, um a parte Vereador Antonio Azir; Vereador 
Antonio Azir; eu também quero fazer uso das suas palavras e acrescentar algumas, 
agradeço em nome do Poder Executivo e porque não dizer em nome da municipalidade, a 
compreensão e o bom senso dos vereadores em colocar esse projeto em votação, porque ele 
somente veio agora para a casa, porque somente foi possível apurar agora o excedente da 
receita do orçamento do ano, então realmente houve o bom senso e temos que agradecer 
porque se houvesse uma truculência ou coisa assim certamente traria grandes prejuízos ao 
município de carazinho por não votar esse projeto hoje, então está de parabéns essa casa, 
esses vereadores que agem com lucidez, separando os momento e isso é muito importante 
para que o poder legislativo tenha realmente a sua função cumprida, muito obrigado; 
Presidente Vereador Vilson Paese ; solicito ao Vereador Cláudio Santos  que faça a leitura 
do numero e autor dos projetos e mais s pareceres da comissão de justiça e os pareceres da 
ordem econômica de todos os projetos,  se as bancadas assim entenderem a presidência 
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colocara os projetos em bloco, havendo a concordância de todas as bancadas não 
poderíamos agir de outra forma a não ser colocar os projetos todos em bloco, questão de 
ordem Vereador João Mafalda; Vereador João Mafalda; a nossa bancada está de acordo, 
votar em bloco; Presidente Vereador Vilson Paese;  bancada do PSDB pela concordância e 
o depoimento público, aberto, voto do Mafalda vem ratificar a votação de todos os projetos em 
bloco; Secretário Vereador Cláudio Santos; PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
004/07 - PROCESSO Nº 3777/275/07 AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL - EMENTA: Cria o 
instituto de  Previdência dos Servidores Titulares de Cargo Efetivo no Município de Carazinho 
– PREVICARAZINHO, estabelece Normas do Regime Próprio de Previdência, Revoga a Lei 
Complementar n° 62, de 29/10/07 e dá outras providências. PROJETO DE LEI 
COMPLMENTAR Nº 005/07 - PROCESSO Nº 3778/276/07 - AUTOR: EXECUTIVO 
MUNICIPAL - EMENTA: Dá nova redação ao Parágrafo único do artigo 71 da Lei 
Complementar 07/90 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. PROJETO DE LEI Nº 
187/07 - PROCESSO Nº 3780/278/07 - AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL - EMENTA: 
Autoriza concessão de auxilio financeiro ao Piquete de Laçadores Pedro João Silva, no valor 
de R$ 2.500,00. PROJETO DE LEI Nº 188/07 - PROCESSO Nº 3781/279/07 - AUTOR: 
EXECUTIVO MUNICIPAL - EMENTA: Autoriza desafetação de área. PROJETO DE LEI Nº 
189/07 - PROCESSO Nº 3844/280/07 - AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL - EMENTA: 
Autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento de 2007, no valor de R$ 500.817,23.  
PROJETO DE LEI Nº 190/07 - PROCESSO Nº 3845/281/07 - AUTOR: EXECUTIVO 
MUNICIPAL - EMENTA: Cria cargo em Comissão e Função Gratificada na Organização 
Administrativa Básica do Município. PROJETO DE LEI Nº 191/07 - PROCESSO Nº 
3846/282/07 - AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL - EMENTA: Dá nova redação ao artigo 1° da 
Lei Municipal n° 5.634/02, a qual institui o Estatuto do CAPSEM. PROJETO DE LEI Nº 192/07 
- PROCESSO Nº 3847/283/07 - AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL - EMENTA: Altera redação 
dos artigos 6° e 9° da Lei  Municipal n° 6.485 que consolida a legislação sobre veículos de 
aluguel de Carazinho. PROJETO DE LEI Nº 193/07 - PROCESSO Nº 3848/284/07 - AUTOR: 
EXECUTIVO MUNICIPAL - EMENTA: Autoriza a abertura de Crédito Suplementar no 
Orçamento de 2007, no valor de R$ 205.740,00. PROJETO DE LEI Nº 196/07 - PROCESSO 
Nº 3850/286/07 - AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL - EMENTA: Autoriza abertura de crédito 
suplementar no orçamento de 2007 no valor de R$ 367.310,00. Presidente Vereador Vilson 
Paese; antes da leitura do parecer pelo Vereador Cláudio Santos, quero registrar a presença 
do Irineu Graebin, presidente do Condicacar; Secretário Vereador Cláudio Santos; parecer 
da comissão de justiça e finanças: o presente projeto de lei, este complementar, os demais 
projetos de lei, é constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor; Vereador 
Adroaldo De Carli – secretário e relator, Vereador Felipe Sálvia – presidente e Vereador João 
Mafalda – membro; Parecer da comissão de ordem econômica e social: o presente projeto de 
lei complementar, os demais projetos de lei, encontram-se aptos a ser incluídos na ordem do 
dia; Vereador Luiz Leite – presidente e relator, Vereador Josélio Guerra – secretário e 
Vereador Antonio Azir – membro; Presidente Vereador Vilson Paese; senhores vereadores, 
com o acordo já das bancadas anteriormente, nós iremos agora colocar em votação 10 
projetos de lei todos importantes nessa reunião, quero colocar em discussão os pareceres dos 
10 projetos da comissão de justiça e finanças, está em discussão, não havendo vereador que 
queira discutir os pareceres, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem, aprovados os 10 pareceres de todos os projetos da 
comissão de justiça e finanças por unanimidade; coloco em discussão os pareceres da 
comissão de ordem econômica e social dos 10 projetos de lei, não havendo vereador que 
queira discutir os pareceres, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem, aprovados os 10 pareceres da comissão de ordem 
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econômica e social dos 10 projetos por unanimidade; coloco agora em discussão os 10 
projetos com os devidos pareceres já aprovados, não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovados os 10 projetos por unanimidade; senhores vereadores como essa 
reunião é a ultima dessa legislatura e a ultima reunião que nós faremos na casa neste ano eu 
quero agradecer mais uma vez à todos os vereadores que me ajudaram que estiveram ao 
meu lado durante esse ano de 2007, agradecer ao Tio Pisca, agradecer aos demais diretores 
que trabalharam neste ano que passou e a todos os servidores, não irei nominá-los mas à 
todos os servidores desta casa, a imprensa que acompanhou nossos trabalhos, sempre 
presente, que registrou todos os atos, a comunidade que nos prestigiou também, a 
compreensão dos vereadores de até nos nossos projetos de fazer a câmara itinerante ir para 
o interior, ir para os bairros, muito obrigado, dizer a comunidade aqui presente, a uma e meia 
estaremos assumindo na condição de presidente, até dia 31 a meia noite, e já dizer ao 
Vereador Luiz Leite, deseja a você Luiz e a toda tua mesa diretora sucesso, conte conosco 
sempre, para o bom andamento desta casa em tudo que estiver ao nosso alcance, em todas 
as horas difíceis pode contar conosco, que o bom colega, o bom amigo é aquele que esta 
presente nos momentos de dificuldade, porque de festa todo mundo é fácil de chegar, te quem 
conhecer as pessoas nos momentos difíceis, obrigado de coração, um feliz natal que passou 
ontem, mas o natal diz que o prego puxa para trinta dias, desejando um bom final de ano para 
todos vocês, ás famílias de vocês, os servidores, os vereadores, as pessoas que estão aqui 
presentes, a todo nosso querido povo de Carazinho, do Rio Grande do Sul e do Brasil, que 
nós tenhamos um bom final de ano, muito obrigado, e dizer que na condição de prefeito a 
partir da uma e trinta da tarde, nós estaremos anunciando que além de tudo que foi feito ao 
longo desse ano, das verbas, com a redução dos gastos iremos adquirir uma ambulância para 
o município, zero KM, com o dinheiro do legislativo, porque os vereadores assim fizeram 
durante todo o ano, na economia de guerra, isso tem que elogiar aos pares dessa casa, por 
isso que os servidores ganharam esse aumento, também se nessa reserva técnica houver 
possibilidade os vereadores foram ao bairro Oriental e nós temos, Chico, lá uma rua que é a 
rua João Vidi, que é uma rua de 6 metros de largura e 80 de comprimento, que aquele povo 
espera há muito tempo, acredito que até o final do ano, não é Vereador Antonio Azir, essa rua 
será calçada será o maior presente de natal que aquele povo vai receber, embora nós 
saibamos que tem muitas ruas que precisa m de calçamento, mas tu não pode contemplar a 
todos, esperando que o dia de amanha a gente possa contemplar os demais, muito obrigado, 
questão de ordem Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, 
senhores vereadores, gostaria de lhe parabenizar pelo mandato, em alguns momentos 
tivemos divergências, isso é natural na democracia, mas creio eu que os maiores momentos 
foram de convergências, dizer que a sua atitude, a sua decisão em adquirir uma ambulância 
vai beneficiar em muito a comunidade de Carazinho, ela que mais precisa, aquela que sofre 
um acidente, aquela que realmente precisa de um socorro imediato através de uma 
ambulância e nós estamos com essa deficiência no município, isso realmente vem como uma 
noticia de natal muito boa para a nossa comunidade, e me permita, quebrar o regimento e lhe 
aplaudir; Presidente Vereador Vilson Paese; dizer que esse aplauso não é meu até porque 
vossa excelência, o Vereador Paulino de Moura, pediram para que nós analisássemos a verba 
e da possibilidade, então quero dividir o aplauso com vossas excelências e com os demais 
vereadores também, que todos sabem e chegaram a mim pedindo a ambulância será 
realmente bem vinda ao município, bancada do PMDB muito obrigado, bancada do PDT muito 
obrigado, bancada do PTB muito obrigado e bancada do PSDB muito obrigado; como é bom 
você dizer obrigado e sair de alma lavada, enxaguada como dizia Paulo Gracindo quando se 
apresentava, que bom que saímos de cabeça erguida feliz do dever cumprido, e se alguma 
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vez nós erramos Vereador Antonio Azir, de público aos servidores, aos colegas, à sociedade 
queremos nos penitenciar, e pedir desculpas se por alguma vez de repente a imprensa que 
esta presente a gente não se saiu tão bem ou pelo pensamento da gente que não era o mais 
correto, me desculpem de público, nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus, 
declaro encerrada a presente reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima 
reunião ordinária e representativa a ser realizada no dia 07/01/2008 as 19:15 horas neste 
local, um bom final de ano a todos e um feliz ano novo a todos. 

        
 
 
 

Vereador Vilson Paese     Vereador Cláudio Santos  
Presidente      Secretário 

 
 


