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Ata da Reunião Extraordinária do dia 15 de janeiro de 2008.....Ata 03 
 

Presidente Vereador Luiz Leite; havendo quorum regimental e sob a proteção de Deus 
declaro abertos os trabalhos da presente reunião extraordinária  da Câmara Municipal do dia 
15 de janeiro de 2008, convido ao Vereador Antonio Azir para que proceda a leitura de um 
trecho da Bíblia e convidamos a todos os presentes para que se coloquem em pé; convidamos 
o secretário Vereador Cláudio Santos para que proceda a leitura do expediente da presente 
reunião e também a convocação dos senhores vereadores para essa reunião extraordinária; 
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 Prefeito Alexandre Goellner, a ser realizada no dia 15 
de janeiro de 2008, terça, com início previsto para às 11:00 horas, para apreciação dos 
seguintes Projetos de Lei, em Regime de Urgência: 01 – PROJETO DE LEI N° 195/07 – 
PROCESSO N° 3849/285/07 – AUTOR – EXECUTIVO MUNICIPAL-EMENTA: Altera o Anexo 
II da Lei Municipal n° 5.057/97 e revoga a Lei Municipal n° 6.575/07. 02 - PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 006/07 - PROCESSO Nº 3852/288/07 - AUTOR: EXECUTIVO 
MUNICIPAL - EMENTA: Dispõe sobre o plano diretor do Município de Carazinho. 03 - 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 007/07 - PROCESSO Nº 3853/289/07 - AUTOR: 
EXECUTIVO MUNICIPAL - EMENTA: Dispõe sobre o Código de Parcelamento do solo do 
Município de Carazinho.  04 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 008/07 - PROCESSO 
Nº 3854/290/07 - AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL - EMENTA: Dispõe sobre o Código de 
Obras e Edificações do Município de Carazinho. 05 - PROJETO DE LEI Nº 001/08 - 
PROCESSO Nº 035/002/08 - AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL - EMENTA: Autoriza a 
concessão de auxilio financeiro para a liga municipal de carnaval do município de Carazinho, 
no valor de R$ 5.000,00. 06 - PROJETO DE LEI Nº 002/08 - PROCESSO Nº 036/003/08 - 
AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL - EMENTA: concede reajustes e reposição de perdas para 
os vencimentos e subsídios dos servidores municipais. 07 - PROJETO DE LEI - PROCESSO 
Nº 037/004/08 - AUTOR: MESA DIRETORA: - EMENTA: Autoriza o Poder Legislativo a firmar 
convênio com o Centro de Integração Empresa Escola – CIEE e dá outras providências. 08 - 
PROJETO DE LEI - PROCESSO Nº 038/005/08 - AUTOR: EMENTA: revoga os parágrafos 1° 
e 2° do art. 3°, da Lei 6.115 de 28 de Setembro de 2004. 09 - PROJETO DE LEI - 
PROCESSO Nº 039/006/08 - AUTOR: MESA DIRETORA - EMENTA: Dispõe sobre o quadro 
de cargos em comissão e de funções de confiança e dá outras providências. 10 - PROJETO 
DE LEI Nº 194/07 - PROCESSO Nº 3851/287/007 - AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL - 
EMENTA: Autoriza a concessão de uso de um imóvel do município à Igreja Pentecostal Seara 
do Senhor. 11 –  PROJETO DE LEI Nº 006/08 - PROCESSO Nº 040/007/08 - AUTOR: MESA 
DIRETORA - EMENTA: Autoriza a contratação emergencial de uma faxineira. 12 – Ata da 
Reunião extraordinária do dia 27 de Dezembro de 2007. Ata de nº 59. Sala das Reuniões, em 
11 de janeiro de 2008. Vereador Luiz Leite. Presidente. CIENTES: Ver. Adroaldo De Carli; Ver. 
Cláudio Santos; Ver. João Mafalda ; Ver. Jaime Fragoso; Ver. Josélio Guerra; Ver. Vilson 
Paese; Ver. Paulino de Moura; Ver. Felipe Sálvia; Ver. Antonio Azir; Presidente Vereador 
Luiz Leite; com respeito aos projetos de lei que irão a votação nesta reunião extraordinária, 
conforme solicitação dos senhores vereadores, nós estamos retirando da pauta o projeto de 
lei complementar 006/07 autor executivo Municipal a ementa que dispõe sobre o plano diretor 
do município de Carazinho, também estamos retirando de pauta o projeto de lei complementar 
nº 007/07 autor executivo Municipal emenda que dispõe sobre o código de parcelamento do 
solo do município de Carazinho, também o projeto de lei complementar nº 008/07, autor 
executivo Municipal, ementa que dispõe sobre o código de obras e edificações do município 
de Carazinho, esses três projetos de lei então não farão parte da pauta para posterior votação, 
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colocamos em apreciação senhores vereadores a ata da reunião extraordinária do dia 27 de 
dezembro de 2007 de nº 59, colocamos em discussão, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários 
que se manifestem, aprovado por unanimidade, colocamos em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovada a ata da reunião 
extraordinária do dia 27 de dezembro de 2007 de nº 59,  por unanimidade, eu gostaria de 
perguntar aos senhores vereadores, se querem votar os projetos e discuti-los de um a um ou 
em bloco, se houver alguma solicitação, pois não vereador; Vereador Paulino de Moura; eu 
gostaria de pedir a vossa senhoria que o projeto que destina R$ 5.000,00 para o carnaval do 
nosso município fosse votado em separado, se possível votar esse projeto em separado; 
Presidente Vereador Luiz Leite; demais vereadores concordam, em destaque, colocamos 
em destaque o projeto de lei nº 001/08 autor executivo Municipal que destina verba para o 
carnaval de rua de Carazinho; Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem senhor presidente; 
Presidente Vereador Luiz Leite; pois não Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; 
eu gostaria de colocar em destaque o projeto que cria cargos de comissão, o nº 9; Presidente 
Vereador Luiz Leite; colocamos então em destaque  o projeto de lei nº 005/008, P- 
039/006/08,  da mesa diretora dessa casa, os demais projetos então estarão em votação em 
bloco, está em discussão os demais projetos, solicitamos ao secretário que faça a leitura dos 
pareceres das comissões de justiça e finanças e também da ordem econômica e social, dos 
processos nº 1, da ordem da lista,  nº 195/07, processo 3894/285/07; projeto de lei nº 002/08 
P – 036/003/08, projeto de lei nº 003/08 P- 037/004/08; projeto de lei nº 004/08 P-038/005/08; 
Projeto de lei 005/08 P-039/006/08; também o projeto de lei 194/07; Projeto de lei 006/08 P – 
040/007/08 ; para que o secretário proceda a leitura dos pareceres da comissão de justiça e 
finanças e também da ordem econômica e  social; Secretário Vereador Cláudio Santos; 
projeto de lei autoria da mesa diretora, autoriza a contratação emergencial de uma faxineira; 
projeto de lei de todos os vereadores que revoga os parágrafos 1º e 2º do art. 3º da lei 6.115 
de 28 de setembro de 2004; projeto de lei de autoria do executivo Municipal de nº 002/08 que 
concede reajuste anual e reposição de perdas para os vencimentos e subsídios dos 
servidores municipais; projeto de lei do executivo Municipal de nº 094/07 que autoriza 
concessão de uso de um imóvel do município à igreja pentecostal seara do Senhor; projeto de 
lei do executivo Municipal nº 195/07 que altera o anexo II da lei Municipal nº 5.057/97 e revoga 
a lei Municipal nº 6.575/07; projeto de lei autor mesa diretora que autoriza o Poder Legislativo 
a firmar convênio com o Centro de integração empresa escola – CIEE e dá outras 
providências; parecer da comissão de justiça e finanças que é o mesmo parecer de todos os 
projetos mudando apenas o relator de alguns projetos, Parecer:  o presente projeto de lei é 
constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor, sala das reuniões 15 de janeiro de 
2008, Vereador Antonio Azir presidente, Vereador João Mafalda secretário e Vereador Josélio 
Guerra membro; Parecer da comissão de ordem econômica e social, parecer de todos os 
projetos é o mesmo, porém muda apenas o relator, Parecer: o presente projeto de lei 
encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia, sala das reuniões 15 de janeiro de 2008. 
Vereador Vilson Paese, presidente, Vereador Cláudio Santos secretário e Vereador Paulino de 
Moura membro; Presidente Vereador Luiz Leite; colocamos em discussão os pareceres da 
comissão de justiça e finanças sobre os projetos por hora lidos pelo senhor secretário, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis com o 
parecer da comissão de justiça e finanças dos projetos da ordem 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 da 
relação permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, os pareceres estão em 
votação, não havendo vereador que queira discutir, colocamos novamente em votação, 
aprovado por unanimidade o parecer da comissão de justiça e finanças, colocamos agora em 
discussão o parecer da comissão de ordem econômica e social, não havendo vereador que 
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queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade; colocamos em votação todos os 
projetos, porém com o destaque do projeto 5 e 9, um de autoria do executivo municipal e um 
de autoria da mesa diretora desta casa, colocamos os demais projetos em discussão, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, os contrários que se manifestem, aprovados os demais projetos por unanimidade; 
pedimos ao senhor Secretário Vereador Cláudio Santos que proceda a leitura do processo nº 
5 da ordem de nº 001/08 que concede auxilio financeiro para a liga Municipal de carnaval do 
município de Carazinho no valor de R$ 5.000,00 ; Secretário Vereador Cláudio Santos; 
Projeto de lei autoria executivo Municipal nº 001/08 que autoriza a concessão de auxilio 
financeiro para a liga Municipal de carnaval do município de Carazinho, no valor de R$ 
5.000,00; Parecer da comissão de justiça e finanças: o presente projeto de lei é constitucional 
e quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Sala das reuniões 15 de janeiro de 2008. 
Vereador Antonio Azir presidente, Vereador João Mafalda secretário e Vereador Josélio 
Guerra 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 15 de janeiro de 2008. 
Vereador Vilson Paese presidente, Vereador Cláudio Santos secretário  e  relator e Vereador 
Paulino de Moura membro; Presidente Vereador Luiz Leite; colocamos em discussão o 
parecer da comissão de justiça e finanças, não havendo vereador que queira discutir, coloco 
em votação o parecer da comissão de justiça e finanças, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, os contrários que se manifestem, aprovado o parecer por unanimidade; 
colocamos agora o parecer da ordem econômica e social em discussão, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade o parecer da ordem 
econômica e social; colocamos agora em discussão o projeto, com os pareceres já aprovados, 
Vereador Paulino de Moura, por 3 minutos; Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, 
senhores vereadores, servidores da casa, Eugênio Grandó representando o executivo, a 
imprensa através da Ana, através do Serginho, a Ana representando a rádio Gazeta, o 
Serginho o jornal e rádio Diário da Manhã, as pessoas ligadas ao carnaval do nosso 
município, senhor presidente, senhores vereadores, com muita tristeza que eu venho a essa 
tribuna fazer algumas explanações referentes a liga de carnaval de Carazinho, através do 
presidente Clóvis Nascimento, eu já fiz isso pessoalmente, eu fiz isso por telefone à ele, eu 
disse à ele que a liga hoje está em funcionamento porque houve alguns abnegados que 
resgataram o carnaval, buscou essa festa popular, inclusive eu fui o primeiro presidente dessa 
liga, e agora, para minha surpresa, ele está a impedir que o município de Carazinho venha a 
participar do carnaval, onde esse bloco é o União da Vila, eles pediram em 2007, uma licença 
para que não participassem do carnaval, porque perderam um de seus familiares, o que 
aconteceu, ingressaram com esse pedido em 2007, não houve carnaval no ano de 2007, e 
sim está havendo carnaval no ano de 2008, e eles realmente não participaram das reuniões 
convocadas pela liga, porque eles tinham a intenção de também não participar da reunião de 
2008, mas eles superaram seus problemas, e resolveram a concorrer o carnaval de 2008, eu 
fiquei entristecido porque houve uma falta sim, senhor presidente, não grave, mas uma falta 
justificável, então com o pedido e o Vereador Déio deu a sugestão juntamente com o Vereador 
Vilson Paese, com o Vereador Felipe Sálvia, Vereador Adroaldo De Carli, Vereador Jaime 
Fragoso, Vereador João Mafalda, Vereador Antonio Azir e Vereador Cláudio Santos e com 
certeza vossa excelência presidente dessa casa, de que nós fizéssemos um documento oficial 
da Câmara Municipal, sugerindo, porque nós não podemos determinar, mas nós podemos 
fazer um documento sugerindo ao presidente da liga que acolha o pedido do bloco União da 
Vila para participar do carnaval de rua, o nome já diz, é uma festa popular, que nós aqui 
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vamos votar recurso, na ordem de R$ 5.000,00 para que a liga, e que deixe bem claro que 
esses R$ 5.000,00 é para a liga, e não é para os blocos e nem para as escolas, é para a liga, 
então a liga vai ter um valor de R$ 8.000,00 para ela desprender em arquibancada, som e 
outras coisas para fazer, que ela convide o bloco União da Vila, para participar do carnaval e 
que eu já disse isso para o bloco união da vila, que eles tem que ser punidos com advertência, 
com redução do recurso repassado para eles, porque os outros se prepararam desde do 
inicio, não é justo deixar um bloco tradicional de Carazinho fora do carnaval por uma picuinha, 
por um ato administrativo de fácil resolução, então o pedido  que eu faço, já vai sair esse 
documento, em nome dos dez vereadores para que ninguém ser o padrinho da situação, que 
o Poder Legislativo se manifeste, nós não podemos determinar para ele, podemos sugerir, 
para que o presidente da liga aceite a inscrição do bloco União da Vila para participar do 
carnaval,  eu vou deixar claro e bem transparente, votaria contrário a esse recurso de R$ 
5.000,00 mas eu não vou prejudicar as outras escolas, os outros blocos, mas eu vou deixar 
claro também na tribuna, se o presidente da liga não aceitar a sugestão dos dez vereadores, 
eu vou sugerir ao prefeito juntamente com os membros do bloco União da Vila, nós 
entraremos com uma ação pública contra a liga para que ela deixe as pessoas desfilar no 
carnaval, seria isso senhor presidente muito obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; 
continua em discussão o presente projeto de lei, Vereador Vilson Paese; Vereador Vilson 
Paese; senhor presidente, senhores vereadores, funcionários dessa casa, amigos, 
carnavalescos, União da Vila, meu amigo Silveira, nossa diretora de expediente, Dona Luli, 
nosso professor sempre presente, seja bem vindo à essa casa, nosso registro também do 
Serginho, Diário da manhã, Ana Maria rádio Gazeta fazendo a cobertura dessa reunião 
extraordinária, nessa manhã maravilhosa do dia de hoje, dia 15 fui acolhido de surpresa 
quando fiquei sabendo que a união da vila não faria parte do desfile de carnaval, certamente 
existe regulamento, a liga deve ter um regulamento, deve nesse regulamento constar que a 
união da vila deveria participar das reuniões a priori, bem antes de iniciar o carnaval, para 
tratativas, como no ano passado por motivos mais justificados a União da Vila não participou, 
não iria participar, até porque carnaval não houve, por motivo de falecimento de alguém, de 
seus familiares, mas que justificado que não poderia participar mesmo, mas hoje não justifica 
num município tão pequeno que é o nosso, ou médio porte, onde se conhece todos e o 
carnaval é uma festa popular, onde todos que gostam do carnaval e que querem fazer os seus 
desfiles, eu acho que não podem ficar impedidos, nada mais justo, e esse poder legislativo, 
nas pessoas dos nobres colegas aqui, foram muito inteligente, quando acordaram fazer esse 
documento, e esse documento nós sabemos, que embora seja do poder legislativo é um 
documento como diz o vereador e falou com propriedade, o Papai Noel, o Alemão, que vamos 
sugerir ao executivo, e vamos sugerir ao presidente da liga, vou concluir num minuto senhor 
presidente, para que esses R$ 5.000,00 seja somente repassado se a União da Vila 
participasse, participa do carnaval, é uma festa popular, nada mais justo, são R$ 33.000,00 
para o carnaval de carazinho, R$ 8.000,00 para a parte administrativa, se a liga será com 
esses R$ 5.000,00, então nada mais justo, não queremos que ninguém que goste de carnaval 
fique fora do desfile, que possa abrilhantar uma grande festa para o povo de carazinho, nós 
temos certeza que vocês serão premiados e contemplados não tenho duvida, que o 
presidente da liga será sensível e nós vamos encontrar um denominador comum onde quem 
ganha com isso é a comunidade de carazinho, parabéns senhores vereadores pela brilhante 
iniciativa de fazer esse documento; Presidente Vereador Luiz Leite; continua em discussão, 
o referido projeto de lei, Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, 
senhores vereadores, blocos de carnavais que assistem a reunião na casa do povo na manhã 
de hoje, em especial o bloco tropical, do qual sou padrinho com muita honra, também União 
da Vila, e tem razão o Vereador Paulino de Moura quando fala que o bloco União da Vila não 
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pode ficar fora, aconteceu um caso de morte na família do bloco e o bloco naturalmente não 
podia desfilar, eu acho que todos os blocos como disse o Vereador Vilson Paese, tem que 
brincar o carnaval, nós aprovamos dinheiro aqui, o prefeito manda para cá os projetos que eu 
acho muito pouco, se eu pedisse, mas o prefeito manda o que ele pode mandar, eu espero 
que no futuro, o ano passado já eu briguei, briguei aqui e não saiu o carnaval, esse ano está 
saindo, acho pouco dinheiro, vou dizer sempre que é pouco, eu acho que nós devíamos ter  
um carnaval regional aqui em carazinho, com todas as cidades vindo aqui brincar o carnaval, 
mas assim, o prefeito mandou, nós vamos aprovar, e como disse o Vereador Paulino de 
Moura, até assinar o documento eu já assinei, são os dez vereadores, espero que a liga 
entenda que é um pedido da câmara, do poder legislativo, nada mais simples que deixar o 
União da Vila desfilar, não é bom brigar com esse poder, quando os vereadores estão unidos, 
isso já foi provado por várias entidades, e os vereadores estão unidos no caso da União da 
Vila no carnaval de carazinho, quero agradecer também senhor presidente, senhores 
vereadores, Vereador Antonio Azir, Vereador Cláudio Santos, líder da situação, o Vereador 
Jaime Fragoso, que entenderam o apelo meu e o Vereador Adroaldo De carli na manhã de 
ontem que nós pedimos para deixar fora os projetos que altera o Plano diretor da nossa 
cidade, por entender que o prefeito não pediu para ser votado, o prefeito mandou o papel para 
cá para dois projetos de lei, a câmara quis botar e os veneradores entenderam a nossa 
reivindicação e estudar mais o Plano Diretor que é a mudança da cidade de carazinho, muito 
obrigado então aos vereadores da situação; Presidente Vereador Luiz Leite; antes de abrir 
novamente a palavra, só gostaria de justificar para o Vereador Felipe Sálvia, que houve um 
equivoco na relação dos projetos que iriam a votação hoje, não houve intenção de ninguém de 
colocar um projeto que não estaria na pauta da reunião de hoje que veio pela prefeitura 
municipal, houve um equivoco administrativo da casa, ao qual a gente assume esta 
responsabilidade, com a palavra Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir;  senhor 
presidente, senhores vereadores, todas as pessoas presentes, aos funcionários nossa 
saudação, não poderia deixar de me manifestar a respeito desse projeto tão importante, que é 
o carnaval, que esta sendo destinado R$ 33.000,00 este ano, considero um valor razoável 
para o carnaval de Carazinho, já que é uma retomada é um reinicio desta festa popular, esta 
questão que envolve a liga e o bloco União da Vila, creio eu que até seja uma questão interna, 
a ser discutida entre a liga e o bloco, porque a liga não é representada somente pelo professor 
Clóvis, mas sim por diversos membros de outros blocos, e existe também o regulamento desta 
liga, aqui vejo o pessoal da Sommer, vejo o pessoal lá da Glória, vejo o pessoal da Ouro 
Preto, participei de uma reunião lá na prefeitura com todos os blocos presentes, os outros 
vereadores também nos acompanharam naquela reunião, onde foi discutida a questão do 
carnaval, creio eu que se houve uma falha por parte do bloco União da Ilha, que isso não se 
repita, porque toda organização tem que ter disciplina, imagina se todos os blocos na última 
semana do carnaval se apresentam para querer participar do carnaval se com antecedência 
não participaram das reuniões e não demonstraram interesse, creio eu que é muito importante 
a participação desse bloco, para animar ainda mais o carnaval quanto mais blocos tiverem 
desfilando melhor para o público, melhor para a nossa festa, defendo, já assinei juntamente 
com os demais vereadores esta proposição ao presidente da liga para que faça a inclusão do 
bloco união da vila, mas defendo também que toda a organização tem que ter disciplina e 
essa discussão teria que ter havido entre a liga e o bloco, e não no momento de nós 
aprovarmos uma suplementação de recursos para o carnaval, nós estarmos discutindo esta 
questão que nós nem sabemos o que aconteceu, nós temos desconhecimento de causa, nós 
não conhecemos o regulamento da liga, não conhecemos as faltas cometidas pelo bloco, 
estamos aqui advogando uma solução sem conhecimento, mas pelo bem da festa popular, 
creio que deva ´participar o bloco União da Vila, mas que a questão carnaval seja levada mais 
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a sério, porque é uma festa popular, uma festa bonita, e o carnaval de Carazinho só vai 
crescer, ter mais recursos nos próximos anos, se todos participarem com seriedade, uma boa 
festa, Vereador Paulino de Moura um a parte, apenas para concluir, eu vi no inicio a 
disposição de muitos vereadores para votarem contra esse recurso, mas a responsabilidade e 
o bom senso prevaleceu, porque nós não podemos prejudicar todos os outros blocos, não 
podemos prejudicar o carnaval por um problema que aconteceu, felizmente todos os 
vereadores entraram em entendimento já aprovaram esta verba, aprovaram este recurso, para 
que o carnaval realmente saia, que seja uma bonita festa, ao mesmo tempo estamos os dez 
vereadores pedindo para que o bloco seja incluído no desfile e esta de parabéns a casa por 
estar fazendo esta mediação, obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite;  continua em 
discussão o referido projeto de lei, eu pediria ao 1º vice presidente que assumisse os 
trabalhos da casa para  que eu possa me manifestar; Presidente Vereador Cláudio Santos; 
assumo os trabalhos da mesa e passo de imediato os trabalhos ao Vereador Luiz Leite; 
Vereador Luiz Leite; primeiramente quero cumprimentar os senhores vereadores, 
cumprimentar os servidores da casa, as demais pessoas que se encontram no plenário, 
imprensa escrita e falada, nosso 11º vereador, considerado por essa casa, por acompanhar 
todas as reuniões, ordinárias, extraordinárias e também da comissão representativa, nosso 
amigo Almiro, dizer a vocês que estão aqui presentes, que conheço quase todos vocês, que 
me causa muita estranheza o fato, não vou até direcionar a minha duvida, ou critica, ou 
qualquer coisa que eu possa dizer para a pessoa do presidente da liga, mas sim a instituição, 
que  é a liga de carnaval de Carazinho, porque no momento que, por mais problemas que 
tenham entre os blocos, entre os componentes, os colegiados que compõe a liga de carnaval 
de Carazinho, por mais problemas que tenham, eu acho que a grandeza está em resolver os 
problemas, em dar um passo atrás e resolver os problemas, e deixar um bloco tradicional 
como o de vocês, eu acho que Carazinho, as pessoas que gostam de carnaval e que vão até 
a avenida para brincar com vocês, vibrar com vocês, pular com vocês, perderiam muito com 
isso, eu digo a vocês que a solução para o problema não é contra-atacar, não é brigar, mas 
sim dialogar, e esta casa através dessa presidência, da mesa diretora e dos demais 
vereadores que compõe o colegiado, com certeza estarão do lado de vocês, e com certeza 
estaremos nesses dias até em regime de urgência, conversando com o presidente da liga, 
para que possamos encontrar uma solução e o bloco de vocês possa participar da brincadeira 
que é o carnaval de rua de Carazinho, eu acho que é um trabalho que vocês vem já fazendo 
há muitos anos na comunidade de Carazinho, através do carnaval, promovendo a cultura da 
nossa cidade, promovendo a diversão das pessoas que lá vão se divertir com vocês, porque 
não, carnaval faz sim parte de todo processo de desenvolvimento do nosso município, desta 
forma quero dizer a vocês que esta casa esta .... vocês para dialogarmos, buscarmos uma 
solução pacifica, ordeira, e que venha de encontro aquilo que vocês querem, que é participar 
do carnaval de rua de Carazinho deste ano, pois não vereador; Vereador Josélio Guerra; um 
pequeno a parte vereador, esta casa está de parabéns pelo fato de tomar essa decisão sábia 
de propor ao presidente da liga que inclua o bloco união da vila, até porque nós estaríamos 
sendo injustos em não votar esses R$ 5.000,00 para a liga, dizer ao bloco que a gente tem 
certeza que o nosso diretor, presidente da liga, irá, com certeza absoluta colocar o bloco 
União da Vila nesses recursos para esta festa de carnaval; Vereador Luiz Leite; esta casa 
tomando esta decisão, foi uma decisão sábia e pertinente para solucionar o problema por hora 
criado, nós nos colocamos a disposição de vocês assim como também da liga, com certeza 
enviaremos um oficio ao presidente da liga para que inclua o bloco união da vila, para que a 
gente possa contemplar a todos na nossa maior brincadeira sadia que existe; VPN; só para 
sugerir, que convide ao presidente da liga e a direção do bloco união da vila, para eu se faça 
uma reunião aqui no Poder Legislativo, para que possa se resolver essa questão da melhor 
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forma possível, até porque a liga é uma instituição que recebe verba publica, então ela não 
tem obrigação de fazer , mas uma sugestão;  obrigado; Vereador Luiz Leite; com certeza 
tomadas as providencias para que nos possamos sentar o bloco união da vila, o presidente da 
liga e esta casa representada pelos senhores vereadores, para então discutirmos e vermos a 
viabilidade de unir o bloco união da vila no carnaval de rua deste ano de 2008 em Carazinho, 
muito obrigado a todos; Presidente Vereador Cláudio Santos; devolvo os trabalhos ao 
Presidente Vereador Luiz Leite; Presidente Vereador Luiz Leite; continua em discussão o 
presente projeto de lei, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado 
por unanimidade o projeto de lei de auxílios a liga carnavalesca de Carazinho no valor de R$ 
5.000,00; peço ao sr. Secretário Vereador Cláudio Santos que proceda a leitura novamente do 
processo nº 9 em ordem o projeto de lei nº 005/08 e os referidos pareceres para que 
possamos discutir e posteriormente votar os pareceres; Secretário Vereador Cláudio 
Santos; PROJETO DE LEI - PROCESSO Nº 039/006/08 - AUTOR: MESA DIRETORA - 
EMENTA: Dispõe sobre o quadro de cargos em comissão e de funções de confiança e dá 
outras providências. Parecer da comissão de justiça e finanças: o presente projeto de lei é 
constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor, sala das reuniões em 15 de janeiro 
de 2008. Vereador João Mafalda – secretário e relator, Vereador Antonio Azir – presidente e 
Vereador Josélio Guerra membro; parecer da comissão de ordem econômica e social:  o 
presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia, Vereador Vilson 
Paese – presidente, Vereador Cláudio Santos – secretário e relator e Vereador Paulino de 
Moura – membro; Presidente Vereador Luiz Leite; colocamos em discussão o parecer da 
comissão de justiça e finanças, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado o 
parecer da comissão de justiça e finanças por unanimidade; colocamos em discussão o 
parecer da ordem econômica e social, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, 
aprovado o parecer da ordem econômica e social por unanimidade; colocamos agora sim em 
discussão projeto de lei da mesa diretora, Vereador Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo 
De Carli; senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, jurídicos, aos 
nossos amigos da União da vila, realmente dizer que a questão do carnaval e de suma 
importância, porque é uma festa popular, uma ocasião de alegria, acredito que com bastante 
dialogo vocês vão conseguir o pleito que desejam, principalmente com o aval dos dez 
vereadores, formalizado até por escrito, com certeza, acredito que com um bom dialogo tudo 
será resolvido e vocês terão aquilo que é direito de vocês, que vocês são tradicionais no 
carnaval e não podem ficar de fora, senhor presidente eu não gostaria de ser contra um 
projeto da mesa diretora, muito pelo contrário, acredito que a mesa diretora deve ter a 
liberdade de elaborar os seus projetos para o bom andamento da casa, dentro de seus 
critérios estabelecidos, então o Presidente Vereador Luiz Leite que foi eleito por unanimidade 
nós não gostaríamos de ser contrário, infelizmente senhor presidente tenho que lhe dizer que 
neste caso nós realmente não concordamos com esse projeto que cria um chefe de gabinete 
na questão da presidência, pelo simples motivo, nós até, foi aprovado,  mais um estagiário 
pelo CIEE aqui nesta casa, esses cargos certamente devem ter apreciação positiva, mas 
neste caso não, porque nós estamos numa legislatura com quatro anos, o ultimo ano da 
legislatura, um cargo desta natureza, não condiz com a legislatura pela não necessidade, nós 
tivemos aí na sua história um bom andamento da casa, uma boa assessoria,  o presidente na 
verdade se assessora de toda a estrutura da casa é contador, jurídico, diretor de expediente, 
secretária, na verdade esse pessoal é de apoio ao gabinete da presidência, então nós 
achamos que o ultimo ano da legislatura um cargo desta natureza onde vai despender R$ 
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2.000,00 por mês de despesa acredito não ser necessário na minha visão, tenho que ser 
honesto comigo mesmo, ser justo, e gostaria realmente de não estar contrário, até faço um 
apelo que o presidente retire o projeto e analise com a mesa diretora, talvez com mais critério  
esta questão desse projeto, essa é a nossa justificativa, dizer que realmente os apoiamos, 
contratação de funcionários em casos realmente necessários para o bom andamento da casa, 
mas na minha opinião não é esse o caso, muito obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite: 
continua em discussão o referido projeto de lei Vereador Antonio Azir, para discutir o projeto; 
Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores vereadores, em relação ao projeto 
gostaria de esclarecer o Vereador Adroaldo De Carli, que o CIEE não é criação de um novo 
cargo, mas sim a renovação de um cargo  da pessoa que atende a parte da informática e 
inclusive foi suprimido um outro estagiário, que era auxiliar de contabilidade que representava 
em torno de R$ 1.000,00 de custos para este poder, este cargo não foi renovado, eu fui 
presidente desta casa, o Vereador João Mafalda, o Vereador Felipe Sálvia, Vereador Adroaldo 
De Carli, Vereador Vilson Paese também foram, e nós sabemos a dificuldade do presidente no 
dia a dia, principalmente aquele presidente que atende neste poder, e aquele presidente que 
muitas vezes se dirige as empresas, se dirige aos bairros para verificar, para conversar, para 
dialogar com a comunidade, e muitas vezes falta uma assessoria, uma chefia de gabinete 
para encaminhar os assuntos, creio eu que isso irá facilitar inclusive para os próprios 
vereadores que muitas vezes o presidente está ocupado, está atendendo, ou não se encontra 
na casa, e alguns assuntos podem ser resolvidos, ou encaminhados com essa chefia de 
gabinete, assim como os próprios funcionários também deste poder, como a população em 
geral que deve vir sim a casa do povo, deve vir aqui buscar e trazer sugestões, buscar 
soluções para as suas reivindicações, devem ser atendidos, e muito bem atendidos por essa 
casa, por isso nós temos que criar mecanismos, temos que criar condições para que o 
presidente de um bom atendimento e faça uma boa administração, nós sabemos que o 
presidente tem uma agenda bastante cheia, sempre bastante gente para atender, entendemos 
que é necessário a criação deste cargo para que esta casa tenha uma boa condução de seus 
trabalhos, também outro cargo criado que é assessoria das comissões, todos nós sabemos a 
dificuldade que é das comissões, tanto da de justiça e finanças quanto da ordem econômica e 
social, a correria que muitas vezes é nos projetos, muitas vezes chega na hora da reunião e 
tem vereador que ao assinou o parecer, isso não pode acontecer, muitas vezes o parecer na 
hora da reunião não está pronto, por isso que realmente precisa um assessoramento para 
encaminhar os projetos, para cobrar o andamento dos projetos, para cobrar os próprios 
vereadores inclusive dos pareceres, das suas assinaturas, avisar das reuniões, acompanhar 
as reuniões, fazer ofícios, requerimentos necessários ao próprio IGAM, ao executivo, ao 
jurídico, e a outros setores para que as comissões tenham todas as informações que possam 
dar o parecer bem fundamentado, então por esses motivos que eu sou favorável a criação 
desses cargos, para que o Poder Legislativo possa dar um bom atendimento a nossa 
população, também respeitando a mesa diretora que toda mesa diretora propõe ao iniciar o 
ano da sua legislatura fazer algumas realizações, e se a mesa diretora através dos seus 
membros entendem que é melhor para a casa criar esses cargos, como já justificamos 
anteriormente, para um melhor atendimento, eu sou favorável e irei votar favorável ao projeto, 
obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite:  continua em discussão o projeto de lei com os 
pareceres já aprovados; Vereador Josélio Guerra; senhor presidente, senhores vereadores, 
público presente, imprensa, jurídico da casa, funcionários em especial nosso presidente, 
cumprimentar, não tive oportunidade Vereador Luiz Leite, desejo ao senhor que faça um bom 
trabalho, nessa Câmara, dizer para o senhor que confio no trabalho do senhor, da mesma 
forma que o Vereador Adroaldo De Carli colocou, eu peço ao senhor para que retire esse 
projeto até porque a gente vê que a Câmara vem nesse mandato trabalhando perfeitamente, 
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para mim foi uma surpresa esse projeto, olhando no dia de hoje, a gente não tinha percebido, 
passou em branco, não tinha percebido que seria a criação de dois cargos e não apenas um, 
seria o assessor de comissões e o chefe de gabinete, dizer para o senhor presidente que o 
senhor analise, se conseguir me convencer da necessidade da criação desses cargos, digo ao 
senhor que votarei a favor, desde que o senhor consiga me convencer, até porque em outros 
mandatos, um exemplo, o colega Vereador Adroaldo De Carli, no mandato que foi presidente 
quando era ´para discutir alguma criação de cargo, inclusive chamar os funcionários da casa 
que passaram no concurso público, o vereador na grande sabedoria chamava todos os 
vereadores para discutir a necessidade de criação de cargos e de chamar os concursados 
novos, eu vejo até pelo fato do presidente, pelo cargo em que ocupa, ele tem uma 
remuneração alem que eu acho que é vigente, é importante, o presidente acumula vários 
trabalhos deste poder,  recebe um valor de 50% a mais, um vereador e meio e o vereador 
presidente também conta com assessoria, continua a assessoria do vereador, juntamente com 
o diretor de expediente, assessoramento jurídico, advogado aqui na Câmara que vão prestar 
um belo trabalho, de um quilate, 18 mesmo, eu não vejo a necessidade senhor presidente da 
criação deste cargos, e peço ao senhor a retirada deste projeto que eu acho que dá para nós 
sentarmos e discutirmos melhor a situação, muito obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; 
continua em discussão, Vereador João Mafalda para discutir o projeto; Vereador João 
Mafalda; senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, funcionários da casa, senhoras 
e senhores, como faço parte da mesa diretora, não poderia deixar passar em branco, dar 
minha opinião a respeito da criação desses cargos, eu discordo do Vereador Adroaldo De 
Carli e do Vereador Déio, e concordo com as colocações do Vereador Antonio Azir, se a mesa 
diretora se reuniu, estudou  e achou por bem criar esses cargos, acho que deve ser criado 
sim, principalmente para esse ultimo ano, que é um ano eleitoral, o vereador vai concorrer 
novamente, imagina se o presidente vai concorrer de novo, como ele vai fazer a campanha 
dele lá fora, como ele vai atender a Câmara, é bastante difícil, a gente que já foi presidente 
dessa casa já sabe quantos compromissos tem o presidente, e a representação tem que se 
fazer presente em diversas reuniões, e ele precisa de um braço direito sim, e não é porque é o 
ultimo ano, mas ele realmente necessita para o bom andamento da casa, o assessor das 
comissões para dar mais agilidade ao processo, colocou bem o Vereador Antonio Azir, muitas 
vezes o parecer é dado na hora, o assessor para tomar as providencias necessárias para que 
não haja essa dificuldade, estou de acordo com a criação desses cargos, se tem condições 
sim, porque não, obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite: continua em discussão, 
Vereador Vilson Paese para discutir o projeto; Vereador Vilson Paese; senhor presidente, 
senhores vereadores, imprensa aqui presente, nós, como ex-presidente, sabemos até porque 
eu acho que nem o Vereador Adroaldo De Carli, nem o Vereador Vilson Paese, com exceção 
do Vereador Felipe Sálvia, que fez a indicação do diretor, nós não tivemos diretor indicado 
pela presidência, e nós passamos realmente na condição de presidente, muitas turbulências, 
trocas, foram montes de fatores que não vem ao caso, mas recebendo a colaboração de todos 
mas a presidência do Vereador Vilson Paese, foi complicada, até os registros na frente, falta 
muito, não tinha, não tem, até porque houve muita troca, muita entrada, muita saída, e nós 
tínhamos que ser polivalente e versátil ao mesmo tempo, chuta o escanteio e cabecear na 
área, isso é coisa quase que impossível, mas digo mais, foram a Porto Alegre e eu não 
nomeei ninguém, eu tinha umas informações que naquela oportunidade nós fomos com os 
colegas vereadores à Porto Alegre falar no IGAM, com relações a contratação de alguém fui 
informado que se eu fizesse eu teria problema, agora parece que o presidente atual, na 
companhia do Vereador Antonio Azir, do Vereador Alemão, não sei mais quais os  vereadores, 
o Vereador Cláudio Santos, Vereador João Mafalda, não sei, foram a Porto Alegre, retornaram 
de lá, informaram a esse vereador hoje de que é totalmente legal, há possibilidade, não tem 
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aspetos que vá trazer problemas futuros, porque cabe realmente ao ordenador de despesas 
se tiver problemas para o dia de amanhã, então tiraram essa duvida de mim, disseram que há 
condições, para o bom andamento, vossa excelência assim coloca que precisa de um chefe 
de gabinete, e também de um presidente das comissões, que até hoje esses cargos não 
haviam, não vou ser eu votar contrário, até porque o projeto vai passar, só com uma 
observação senhor presidente, eu espero que realmente isto não lhe traga nenhum dissabor 
futuro com relação à contratações, se é legal, pode, não tem problema nenhum, se não pode, 
nós já tivemos um caso muito recente, apontamento, pediram até que as pessoas fossem 
afastadas, eu não gostaria que isso acontecesse, mas eu acredito em vossas excelências que 
foram a Porto Alegre e dizem que a contratação é legal, depende de vossa excelência que 
quer colocar esse projeto e eu não votarei contrário, só com essa observação, se é legal, 
pode, esta dentro do orçamento, vossa excelência que vai assinar as portarias, muito 
obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; continua em discussão, o referido projeto de lei, 
Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, 
pessoas que assistem a reunião em especial a imprensa, dizer que pra mim é até chato, 
porque o presidente é do meu partido, o Vereador Vilson Paese já se posicionou a favor, mas 
eu quero voltar há uns 15 anos atrás, no passado essa casa tinha o Rudi, a Dulce Redim e o 
Jorge Esteris, que eram os funcionários dessa casa, cada vereador hoje tem um assessor por 
bancada, e o contador que era o Agostinho, e os trabalhos andavam, quem batia os trabalhos 
era o Jorge Esteris ou o Rudi, hoje cada vereador tem um assessor, no passado eu tentei 
como presidente, PDT me deu sustentação, estava junto com a mesa, junto com o PDT e nós 
criamos cargos e fomos também no IGAM, e foi criado o cargo de chefe de manutenção, foi 
criado o cargo de segurança, e foi criado mais um cargo, o Vereador Gilnei Jarré na época me 
denunciou no tribunal de contas e o tribunal de contas deu um prazo para a gente soltar e eu 
tive que soltar, e a justificativa, os jurídicos estão aí, o tribunal de contas me disse, chefe de 
quem? Chefe de gabinete, mas de quem? A vida inteira que eu sou vereador nesta casa, os 
vereadores antigos também, sempre o diretor de expediente foi o braço direito do presidente, 
eu sei como é que funciona, não censuro ninguém por estar criando cargo, a minha 
preocupação é que se de o cargo e o tribunal de contas aponte amanhã, e se tenha que 
soltar, é ruim, eu senti na pele, ter que soltar pessoas que precisavam trabalhar, necessitavam 
de um emprego, eram CC 2, que é o cargo que ganha menos, e eu tive que soltar, minha 
preocupação é essa, eu não gostaria de votar contra, gostaria que se pegasse um parecer do 
tribunal de contas, que o tribunal de contas fosse a favor, eu votaria a favor, mas desse jeito 
eu tenho que votar contra, porque volta e meia eu estou criticando o município por criação de 
cargos, seria incoerência da minha parte votar a favor de cargos aqui que no meu ver não 
necessita, um a parte Vereador Déio; Vereador Josélio Guerra; só para complementar, até 
quando vossa senhoria criou os cargos naquele momento este vereador votou contra, também 
achando pela não necessidade, da mesma forma agora, não quero errar em números, mas a 
criação desses dois cargos, vai ultrapassar a R$ 60.000,00 neste ano, apenas dois cargos, a 
gente vê tanta necessidade em Carazinho, tanta coisa, a Câmara eu vejo que esta aqui hoje 
muito bem assessorada, tem profissionais de alto quilate aqui dentro, essa é a minha 
justificativa, nada contra o presidente, pelo contrário, tenho uma admiração, só este vereador 
entende a não criação destes cargos, se há acordo político ou alguma coisa, só estou vendo a 
questão deste vereador pelo fato de votar contrário a esse projeto; Vereador Vilson Paese; 
muito obrigado, não precisava ficar aguardando o a parte desse vereador, mas o Vereador 
Déio me oportuniza porque ele colocou a questão de coerência que ele foi contra, e me 
oportuniza também dizer que naquela oportunidade que vossa excelência também nomeou as 
pessoas que a posteriori pediram que fossem afastadas, o Vereador Vilson Paese foi 
favorável, então coerência por coerência quero dizer que estou votando favorável porque na 
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outra também votei favorável, obrigado por me oportunizar o a parte; Vereador Felipe Sálvia; 
obrigado também; Presidente Vereador Luiz Leite; continua em discussão, Vereador Paulino 
de Moura para discutir o presente projeto; Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, 
senhores vereadores, imprensa já nominada, dizer que voltar no tempo pode ser salutar para 
que você possa lembrar das coisas, mas nós temos que andar para frente, para frente nós 
devemos olhar, hoje a Câmara é outra, hoje a situação é outra, na justificativa de poderes, 
Poder Executivo, Poder Legislativo, são poderes independentes, eu entendo e juridicamente 
através do IGAM, nós temos o respaldo que nós podemos contratar pessoas para que a nossa 
Câmara tenha uma fluência melhor, tenha um atendimento melhor, porque antigamente 
vinham 2, 3, 4 ou 5 pessoas na Câmara, hoje o fluxo de pessoas é maior, e a minha visão 
senhor presidente, é que todos os presidentes, todos, porque eu estou de volta nesse 
mandato a seis meses, eu não participei de nada, estou participando agora da sua 
presidência, eu entendo que os presidentes tem que ter sim alguém para dar uma dinâmica 
melhor no trabalho, a direção de expediente está especifica para os dez vereadores, ela 
trabalha para o Poder Legislativo no nome dos dez vereadores, a presidência e eu via a 
angustia do Vereador Vilson Paese, então presidente, onde tinha um evento para ele 
participar, representar a Câmara e ele não tinha quem o representasse diretamente aqui 
nesse poder, como a chefia de gabinete, e mais, o Poder Legislativo de Carazinho, eu quero 
continuar dizendo isso, é o poder mais enxuto que tem nesse estado do Rio Grande do Sul, se 
nós temos recurso orçado na ordem de 8% para gasto, gastamos 3% e sobra dinheiro para 
nós comprarmos ambulância, para investirmos em Pinheiro Marcado , o que eu quero dizer, a 
assessoria de comissões, ela precisa porque? Para termos aquela pessoa disponível para que 
nos assessore, já darei a parte Vereador Antonio Azir, para que nós possamos dar os 
pareceres mais aproximados possível da realidade, precisamos realmente dessas duas 
pessoas, quero dizer a vossa excelência Vereador Luiz Leite que está de parabéns em buscar 
esta aproximação do Poder Legislativo da população lá fora, nos dando condições pra que 
nós possamos dentro das comissões ter alguém especifico, tem que tirar a assessora do 
Vereador Felipe Sálvia para dar parecer, se não tem que tirar a assessora do Vereador Déio 
para dar o parecer, que elas já tem os trabalhos individuais dos vereadores para fazer, para 
auxiliar tanto na comissão de justiça e finanças quanto na comissão de ordem econômica e 
social, sim Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; só para auxiliar na questão 
jurídica, estivemos acompanhando o Presidente Vereador Luiz Leite no IGAM, também 
conversamos com a assessora do tribunal a Drª Oda que existe diferenciação entre cargos, 
tem cargos que são inconstitucionais, cargos quer não podem ser criados, como foi no caso 
da legislatura do Vereador Felipe Sálvia, os cargos atuais, cargo de chefia de gabinete tem o 
presidente, onde ele vai prestar o serviço, e das comissões tem o assessoramento das 
comissões, então por isso que há uma diferenciação, e são constitucional esses dois projetos, 
a questão do Vereador Felipe Sálvia, o Vereador Felipe Sálvia foi um presidente moderno, que 
evoluiu, que construiu esta casa linda aqui, que realmente ficou bonito, quero lhe parabenizar, 
nunca lhe falei isso de publico, Vereador Felipe Sálvia nós não podemos voltar 15 anos atrás, 
se não vamos ter que voltar para máquina de escrever, voltar pro cantinho da prefeitura 
apertadinho lá, nós temos que entender a evolução dos tempos, por isso mesmo nós somos 
favoráveis e até peço que algum vereador reveja o seu voto, pelo bem dessa casa, não é para 
o Vereador Luiz Leite, o ano que vem vai ser outro presidente, não se sabe quem, e vai ter 
uma estrutura boa para ter um bom trabalho, o Vereador Vilson Paese confessou na tribuna 
que via no dia a dia a sua dificuldade, por não ter uma chefia de gabinete, o diretor de 
expediente da casa, ele tem que administrar desde o pátio se estiver sujo, desde o portão se 
não estiver abrindo, enfim toda casa tem que ser administrada pelo diretor de expediente, ele 
não é um funcionário exclusivo do presidente, e sim um gerente de toda a casa, muito 



 12 

obrigado; Vereador Paulino de Moura; eu agradeço ao ilustre vereador pela boa dinâmica 
que deu nesse meu pronunciamento, concordo e parabenizo o Vereador Luiz Leite que parece 
que ele chamou mais uma concursada para, mais duas pessoas concursadas para que 
valorize também o pessoal do quadro, estamos buscando a evolução, a transparência, nosso 
recurso, nós cuidamos bem dele e administramos bem ele e a comunidade é prova disso, sim 
Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; quanto ao cargo de auxiliar das comissões, 
acho necessário mas não muito, porque os dois jurídicos que sempre assessoraram as 
comissões, a gente não vai pedir para bater parecer porque as assessoras batem, volto a 
frisar, com relação a chefe de gabinete, Vereador Antonio Azir falou com propriedade, para ser 
chefe tem que ter o subordinado, o subordinado não vai ser o presidente, fica minha duvida 
somente para orientar, porque depois a gente tem que pagar, quando denunciado e 
contratado de forma errada; Vereador Paulino de Moura; quero agradecer ao Vereador 
Felipe Sálvia e deixar claro que nada esta se fazendo as escuras, nós fomos buscar parecer 
do IGAM, que nos deu parecer técnico, vossa senhoria que muito combate e pede que a gente 
veja os pareceres do IGAM, e fomos buscar junto ao tribunal de contas, não está se fazendo 
nada errado, esta se fazendo respaldado juridicamente e eu quero dizer os consultores 
jurídicos, eles estão a disponibilidade do Poder Legislativo e também dos dez vereadores, e a 
comissão, me perdoa Vereador Felipe Sálvia, ela necessita de alguém sim especifico para nos 
auxiliar na elaboração desses pareceres, porque a pessoa indicada por vossa senhoria no seu 
gabinete...ela é tirada de vossa senhoria para as comissões, juridicamente não temos medo 
nenhum da criação desses cargos, e há necessidade técnica, quero fazer um pedido, houve 
duas coerência, Vereador Déio vereador contrário a criação desses cargos, quando o 
Vereador Felipe Sálvia era o presidente, o Vereador Vilson Paese votou favorável quando o 
Vereador Felipe Sálvia era presidente, eu peço a vossa excelência Vereador Felipe Sálvia por 
coerência e pelo que eu conheço da vossa excelência, que vote favorável, você estaria em 
parceria porque não é beneficio político, em parceria com os teus dois colegas Vereador Luiz 
Leite e Vereador Vilson Paese para que a nossa Câmara tivesse um aumento, pois não 
Vereador Déio, já concluirei senhor presidente; Vereador Josélio Guerra; obrigado pelo a 
parte vereador, só pelo fato do senhor ter colocado,  e pelo que o senhor colocou de ser um 
poder enxuto, justamente por causa disso que esse vereador votou contra esses projetos e 
pelo fato que me preocupa de não ser mais um poder enxuto de Carazinho, simplesmente por 
isso, e se formos analisar entre vereadores, funcionários e CCs nós somos mais de 40 
pessoas na Câmara hoje trabalhando pela comunidade de Carazinho e justamente por isso 
que esse vereador não vê a necessidade da criação desses cargos; Vereador Paulino de 
Moura, concluirei, voltando ao passado Vereador Felipe Sálvia, 2,5 % gasto com o Poder 
Legislativo e hoje gastamos 3%, aumentamos a quantidade de pessoas e o gasto continua no 
parâmetro normal, seria isso, colega Vereador Felipe Sálvia vote conosco, muito obrigado;  
Presidente Vereador Luiz Leite; Vereador Cláudio Santos com a palavra; Vereador Cláudio 
Santos; senhor presidente, senhores vereadores, Ana da rádio Gazeta, Serginho da rádio 
Diário da Manhã, quero parabeniza-lo, senhor presidente pela presidência, dizer que o prefeito 
Alexandre Goellner deixa o posto de ser o único presidente eleito por unanimidade nesta casa, 
vossa excelência foi eleito por unanimidade nesta casa,  mas exatamente falo isso porque 
além de parabeniza-lo, desejar sucesso e que Deus lhe abençoe nesta caminhada, que Deus 
possa estar protegendo seus caminhos, e lhe dando todo suporte que vossa excelência vai 
necessitar neste ano de 2008, gostaria de dizer que os outros presidentes talvez não tenham 
sido eleitos por unanimidade, porque exatamente esta casa é uma casa democrática, e existe 
a possibilidade e deve se trazer em tela a democracia, e falando em democracia eu gostaria 
de usar os mesmos 15 minutos que o Vereador Paulino de Moura usou, dizer o seguinte 
vereador, só para descontrair senhor presidente, eu não vou ocupar de forma alguma 15 
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minutos, 10 está bom, mas esse vereador tem que vir a essa tribuna dizer alguma explicação 
referente a palavra incoerência, eu acredito que a lei orgânica é importantíssima, quando os 
projetos que tem uma maior profundidade sejam discutidos em dois turnos, para que possa 
ser analisado num período de 10 dias o 1º voto, porque o voto pode se rever, e aí eu não vejo 
como incoerência, e esse vereador votou contra na criação dos cargos do então Presidente 
Vereador Felipe Sálvia em 2006, mas vejo que a situação é diferente, na oportunidade, senhor 
presidente, em que foi criado esses cargos, nos manifestamos contra e de lá para cá várias 
coisas mudaram, várias coisas evoluíram, quando a Câmara tem um contrato com uma 
empresa de telefonia celular e que vem o melhor telefone segundo a empresa, quando vem já 
não é o melhor, quem sabe o pior, isso vai crescendo, isso vai tendo desenvolvimento, quero 
dizer que quando no ano passado esse vereador ficou fora de todas as comissões, poderia ter 
sido nomeado e não foi nomeado em nenhuma comissão, porque poderia ter participado mas 
entendeu a mesa que não deveria participar, mas não teve problema, acho que deve ter a 
participação sim dos vereadores nas comissões,  na oportunidade da criação dos cargos na 
presidência do Vereador Felipe Sálvia, dos 3 cargos que foram demitidos, 2 eram de indicação 
direta do presidente, ele criou esses cargos para que ele destinasse as pessoas da confiança 
dele, e cabos eleitorais dele para que ele usasse esses cargos, isso tem que ser dito, mais 
senhor presidente, eu acredito que as comissões tem que ter sim, um assessor, porque chega 
dos vereadores oferecerem assessores particulares para estarem desenvolvendo funções dos 
vereadores que faziam parte principalmente no ano passado da comissão de justiça e 
finanças que é a comissão que dá o primeiro parecer, estivemos antes de vir a essa sessão 
conversando como o presidente da comissão de ordem econômica e social Vereador Vilson 
Paese, para tentar dar aceleração ao processo, que chega dos vereadores virem a essa 
tribuna, virem a esse plenário e trazer os projetos com a falta ainda, que os assessores de 
bancada tem que correr atrás dos vereadores para pegarem os pareceres que os projetos 
sejam votados, esperando que os pareceres sejam assinados pelos vereadores, porque eu 
não acredito, de má vontade no ano passado, acredito que tinham má vontade no ano 
passado, ou não queriam, porque muitas vezes tinham projetos que ficavam na casa por 
vários e vários dias, a comissão ia dar parecer quando ....., então há essa necessidade, 
também dizer que o Vereador Vilson Paese,  foi até complacente no ano passado quando 
presidiu essa casa, onde vossa excelência teve que conviver com indicações, um dos braços 
direitos do presidente que é diretor de expediente e não falta capacidade enquanto esteve 
trabalhando como diretor de expediente, mas não era de sua indicação, não era de sua 
vontade, era indicação do Vereador Felipe Sálvia conforme acordo da mesa diretora, mas que 
vossa excelência perdeu a oportunidade de trabalhar com um diretor de expediente ligado 
diretamente a vossa presidência, que nós não venhamos vereadores antigos e principalmente 
da legislatura anterior, para finalizar,  gostaria que prestassem atenção, porque no ano 
passado, na legislatura passada, quando os vereadores estiveram reunidos para votação do 
subsidio dos vereadores, teve vereador que não quis desvincular o salário do servidor para 
colocar conforme diz a constituição que pode ganhar até 40% do salário de um deputado, e 
hoje sabem o que cada vereador passa de dificuldade com o salário que ganha, porque aí na 
rua todo vereador ganha R$ 5.000,00 todo vereador tem que ajudar todo mundo, porque 
vereador ganha bem, acredito que a maioria dos vereadores estão no vermelho e mais, há 
comentários aí fora, de que várias indicações de cargos grandes aqui dentro, são entregues 
para uma divisão de salários desses cargos grandes, não estou acusando, existem 
comentários aí fora de que isso esta acontecendo, então tem que se preocupar senhor 
presidente, com o que esta acontecendo aqui dentro, e eu repito o que é importante para um 
não é mais importante quando ele deixa de ser parte daquilo que ele fazia anteriormente, voto 
favorável, assinei, faço parte da legislatura não tenho desses cargos nenhuma indicação mas 
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acredito que é para o  bom desenvolvimento dessa casa, para finalizar desejar uma boa 
estada conosco, os dois jurídicos, que certamente nós vamos precisar muito do trabalho de 
vocês, muito obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; pediria ao 1º vice-presidente que 
assuma os trabalhos da casa para que eu possa me manifestar; Presidente Vereador 
Cláudio Santos; assumo os trabalhos e passo a palavra ao Vereador Luiz Leite, PDT; 
Vereador Luiz Leite; senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas que se 
encontram nessa casa, imprensa, analisando os debates que teve na tribuna sobre esse 
projeto, tenho consciência que é um projeto polemico, algumas coisas que eu até concordo, o 
voto é de cada um, a gente nessa presidência respeita o voto de cada vereador, mas tem 
coisas que as vezes a gente diz na tribuna que não reflete com a verdade, com aquilo que 
espelhou nas administrações passadas, em algumas circunstancias, por exemplo eu nunca fui 
convidado pelo Vereador Adroaldo De Carli para discutir problema de cargos aqui dentro, 
nunca fui convidado, eu nunca fui convidado pelo nobre colega para ir no tribunal de contas, 
para ir no órgão que nos dá assessoria que é o IGAM, que é um órgão importante e 
seguidamente estavam por lá, para visitar secretarias do nosso estado e nunca vim aqui 
reclamar, fiquei totalmente fora das comissões naquela gestão, e não reclamei para ninguém, 
porque eu acho que cada mesa diretora que assume tem sua forma de trabalhar, tem sua 
forma de atuar, sempre respeitei a decisão das mesas diretoras anteriores, a criação desses 
cargos, que tanta polemica esta dando, fazem pelo estado afora, eu gostaria que viajassem os 
vereadores que não concordam, para que eles tenham um parecer diferente, uma visão 
diferente, em questão de atendimento, em questão de organização interna dos trabalhos, em 
questão de dinamizar os trabalhos da casa, e eu digo mais, toda e qualquer Câmara de 
Vereadores bem estruturada tem o seu chefe de gabinete, toda e qualquer Câmara de 
Vereadores bem organizada, eu acho que nós estamos partindo com a organização que já 
tinha das gestões anteriores, isso me penitencio, procurando também, organizar da nossa 
forma, a chefia de gabinete não é só para vir aqui tomar cafezinho, ficar pelos corredores, é 
para trabalhar gente, e poderá no amanha, ser indicado de vocês, porque eu duvido que 
alguém de vocês que assuma os trabalhos dessa casa como presidente, possam dispensar 
um cargo de tal importância como a chefia de gabinete, duvido, porque se já estivesse sido 
criado há muito mais tempo com certeza o Vereador Adroaldo De Carli teria o dele, o 
Vereador Felipe Sálvia teria o dele, o Vereador Vilson Paese teria o dele, o Vereador Antonio 
Azir teria o dele, o Vereador João Mafalda teria o dele  que já foram presidentes desse 
poder, é ma questão de organização de cada um que chega lá, então gente, o cargo de 
assessor de comissões, não vamos confundir, departamento jurídico com assessoria de 
comissões, eles são jurídicos, são técnicos, o assessor das comissões é para fazer todo 
aquele trabalho da organização dos projetos e dos trabalhos internos da casa, que vai dar um 
dinamismo muito maior, para os senhores vereadores, para as comissões e não é só para a 
comissão de justiça e finanças e de ordem econômica e social, ele vai assessorar todas as 
comissões, onde for necessário, se eu precisar viajar junto com alguns integrantes da 
comissão, vai ter que viajar, se precisar ir no HCC vai ter que ir, se precisar ir numa instituição 
vai ter que ir, nós não estamos sabendo aproveitar a condição que temos, de reorganizar a 
cada dia mais o dinamismo do trabalho desta casa, dinamizar os trabalhos, vou citar uma caso 
aqui e gostaria que vocês se atessem ao que eu vou falar, o nosso cargo de assessor de 
imprensa, o que é o nosso cargo de assessor de imprensa? O que adianta assessor de 
imprensa estar emprenhando dentro de sua sala, ele tem que sair, ele tem que acompanhar o 
trabalho dos vereadores fora do Poder Legislativo, para poder fornecer a imprensa os dados, 
os trabalhos, não só dos trabalhos internos aqui dentro, nesse sentido, não é fator de ter 
combinado com algum vereador, esse ano Vereador Déio eu assumo toda a responsabilidade, 
é uma vontade da presidência de fazer essas alterações, de nomear se for possível, porque 
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tem mais uma coisa que vocês não sabem, apesar de nós termos a garantia da legalidade dos 
cargos, essa presidência se puder, ainda essa semana, estará no tribunal de contas, para 
buscar solidificar que estamos certos na criação desses cargos, caso contrário eu também 
não vou por a nossa cabeça a premio, a nossa cabeça, eu digo, o Poder Legislativo, porque 
cada um de nós é uma peça importante nesse poder, representamos esse poder, tanto aqui 
dentro quanto lá fora, não podemos pisar em falso, é bem melhor ter pessoas qualificadas 
aqui dentro, prestando um bom serviço para nossa comunidade, do que ter um monte de 
entulhados ali no pátio, pessoas que precisam trabalhar, mas que muitas vezes não somam 
aquilo que a gente necessita na parte administrativa da casa, pois não vereador; Vereador 
Josélio Guerra; senhor presidente, parando para analisar friamente a questão do assessor 
das comissões, até analisando friamente eu acho que até há uma pequena necessidade, não 
que exista a necessidade, o que a gente está preocupado realmente com essa chefia de 
gabinete, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, o senhor está representando um 
poder aqui, é o chefe maior aqui dentro dessa casa, representando o dinheiro público 
inclusive, gostaria de saber do senhor se fosse uma empresa, o senhor fosse o dono dessa 
empresa, o senhor contrataria realmente essas pessoas, para exercer essas funções? 
Analisando pelo fato da minha empresa, se eu criar cargos dessa forma, eu quebraria em 
pouco tempo, mas como isso aqui é dinheiro público, é isso que me preocupa, senhor 
presidente; Vereador Luiz Leite; respondendo a sua pergunta nobre vereador e colega que 
talvez o senhor não saiba mas eu tenho uma admiração especial pela vossa pessoa, o senhor 
sabe disso, quando o senhor um ano e meio antes de concorrer a vereador, nós estávamos 
conversando lá na sua sorveteria e eu disse a vossa excelência, vai Déio, vai que tu passa, e 
acredito que isso nos dá uma liberdade maior para trocarmos idéias, na sua empresa, e o 
senhor tem um belo exemplo do seu lado, se o senhor não buscar se assessorar muito bem, 
com pessoas que saibam o que vão fazer lá, com certeza o senhor encontrará vários 
percalços na sua caminhada como empresário, se o senhor buscar assessoramento que lhe 
ajude a produzir na sua empresa, a lhe representar bem quando o senhor não esta presente, 
para atender o seu fornecedor, o seu cliente, para fazer com que o trabalho de sua empresa 
seja mais dinamizado, com certeza o senhor crescerá e muito, e assim são as empresas 
privadas, as empresas privadas estão muito bem assessoradas, são os órgãos públicos que 
estão pecando, os órgãos públicos estão cometendo um pecado muito grade, foram buscar 
vários assessores e não foram buscar o assessor que precisa para dinamizar os trabalhos 
para refletir lá fora na comunidade o comprometimento de um bom desempenho no Poder 
Legislativo, executivo e outros, secretaria municipais e outras, então dessa forma, buscando 
dinamizar os trabalhos da casa, que a gente esta com essa proposta de buscar esse 
entendimento para que a gente possa sair, quando saímos fora do município de Carazinho 
saber que tem alguém que possa discutir os problemas, agendar os compromissos aqui 
dentro e fazer com que essa casa passe a ser realmente uma casa legislativa em todos os 
âmbitos e aspectos, para bem dirigir os trabalhos entre o colegiado que aqui se encontra, 
servidores públicos e demais vereadores; Vereador Paulino de Moura; eu faria um pedido 
especial ao Vereador Déio, que muitos embates nós já tivemos nesse poder aqui, nesses seis 
meses, uma explicação, uma pessoa tão séria, tão voltada ao interesse coletivo, porque esse 
é um embate onde esta se clareando e eu confesso que eu não teria essa sensatez de ver o 
embate entre você e o Vereador Luiz Leite, esclarecimento, que vossa senhoria votasse a 
favor, porque eu com toda sinceridade hoje estou muito mais convencido do que já estava da 
transparência e da necessidade, vossa senhoria teve uma resposta boa no lado empresarial, 
que se você não buscar se aperfeiçoar no lado empresarial e profissional você não vai ter 
lucros junto a tua empresa, parabeniza-lo Vereador Luiz Leite pela sua transparência, para 
mim o senhor já tinha demonstrado isso durante a sua caminhada, mas eu pediria ao 
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Vereador Déio que reconsiderasse a sua posição e votasse favorável; Vereador Luiz Leite; 
para concluir, vou conceder mais um a parte e quero concluir o meu pronunciamento; 
Vereador Antonio Azir; Vereador Luiz Leite, o poder público um dos seus principais 
princípios é a eficiência, hoje em dia tem que se trabalhar com eficiência, creio que esses 
cargos darão eficiência ao Poder Legislativo, também a questão jurídica, quero informar aos 
que não sabem que o Ricardo Xavier foi o primeiro lugar da turma dele de direito, o Renato 
Trombetta passou com média 10 na prova da ordem, que é uma prova muito difícil, na 
assessoria jurídica o senhor tem dois assessores bem qualificados, de grande conhecimento, 
e também dão tranqüilidade para que possamos votar os projetos pela sua 
constitucionalidade, obrigado; Vereador Luiz Leite; só para encerrar; Vereador Felipe 
Sálvia; questão de ordem, para começar o ano bem, senhor presidente, eu gostaria, já houve 
no passado e nós relevamos, acho que o regimento interno é ter minutos para cada vereador, 
tem que ser três minutos, o senhor brincou que ia falar 15 minutos, acho que não é justo um 
falar três minutos e outro falar 15, pede um a parte e não responde para o senhor, é cortado o 
a parte, não estou censurando ninguém, para a coisa andar bem, para nós não entrar em 
atrito, é 10 pra todo mundo, agora não pode um falar 3 e outro falar 15;Presidente Vereador 
Cláudio Santos; para suas conclusões Vereador Luiz Leite, até falar do regimento interno não 
há a parte no regimento interno ao presidente quando o orador esta na tribuna;  Vereador 
Luiz Leite; só para finalizar, Vereador Felipe Sálvia que na sua gestão aconteceram várias 
turbulências nessa tribuna aqui, bem mais complicada que essa e teve a minha compreensão, 
quero dizer aos demais para não me alongar na tribuna, com certeza Deio e demais 
vereadores, n[os estaremos muito vigilantes com relação ao dinheiro público, com certeza, 
nós somados os dez vereadores, faremos um ano muito bom nessa casa, e vocês verão o 
resultado no final do nosso mandato somando-se aos demais vereadores que serão 
convidados para várias reuniões com certeza, várias atividades no poder legislativo, muito 
obrigado senhores vereadores; Presidente Vereador Cláudio Santos; devolvo os trabalhos 
ao Presidente Vereador Luiz Leite; Presidente Vereador Luiz Leite; continua em discussão 
referido projeto de lei, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado 
por 6 votos a 3; eu gostaria de ter a atenção um segundinho dos senhores vereadores, que 
nós temos que fazer uma reunião para discutir os nomes das pessoas que serão agraciadas 
no aniversário do município, na sessão solene, gostaria que ficasse marcado nesse plenário 
data e hora dessa reunião porque de repente vamos passar o mês de janeiro discutindo essa 
questão, a proposição do Vereador Josélio Guerra para segunda-feira as 10:00 horas da 
manhã; Vereador Vilson Paese; senhor presidente não é possível; Vereador Felipe Sálvia; 
questão de ordem, essa  questão de ordem que estou pedindo é sobre segunda-feira; 
Vereador Vilson Paese; gostaria de vossa excelência e demais colegas a bancada do PDT 
esteve presente em todas as reuniões, o presidente e também o suplente, e segunda-feira o 
Vereador Vilson Paese e a minha tristeza de não poder participar da sessão solene do dia 23, 
dos festejos do município, mas são dez dias que eu estou tirando e estarei distante de 
Carazinho, o Vereador Felipe Sálvia, informa também que tem problema lá com o menino dele 
e também vai estar em Florianópolis, eu gostaria de vossas excelências se assim a 
presidência entendesse, colegas, como nós teremos uma outra reunião sexta-feira 
extraordinária, parece que para acertar todos os projetos que estão na casa, que nós 
pudéssemos com o acordo da presidência, antecipar essa reunião representativa de segunda-
feira já que os dois vereadores não poderão estar presentes, num acordo com os demais 
vereadores, marcarmos para sexta-feira, se assim entendessem nós ficaríamos agradecidos, 
e também sexta-feira nós faríamos a reunião para a escolha das pessoas que serão 
agraciadas, é o pedido deste vereador, em meu nome e em nome do Vereador Felipe Sálvia 
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que é o suplente e também não vai poder estar presente, embora nós participamos  de todas 
as reuniões como titular e como suplente, é um pedido que eu faço a essa casa e gostaria de 
ser atendido, mas vou compreender se não for; Presidente Vereador Luiz Leite: levo a 
discussão ao plenário, demais vereadores entrarem em entendimento, que a presidência não 
gosta de ser taxativa nas coisas de dirigir horários, datas, gostaria de ouvir os vereadores, só 
teremos que adequar o horário, pois não Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; 
bancada do PTB concorda com a proposição do Vereador Vilson Paese; Presidente 
Vereador Luiz Leite; gostaria se fosse possível anteciparmos essa reunião para sexta-feira a 
tardinha, se fosse possível; Vereador Vilson Paese; até porque presidente, vossa excelência 
sugere que a reunião representativa seja feita na parte da tarde, ou a reunião para a escolha 
dos agraciados? Uma extraordinária, uma representativa e uma para escolhermos os 
agraciados; Vereador Cláudio Santos; questão de ordem senhor presidente, acredito que 
todos os vereadores sempre foram unânimes em tentar entender a situação de cada vereador 
que aparece durante o período, que nós façamos na sexta-feira, a reunião para os nomes dos 
agraciados as 9:00 horas a representativa em seguida antecipando de segunda-feira e a 
extraordinária após, acho que os vereadores fazem tudo numa coisa só, eu acredito que sim, 
porque se não nós vamos marcar cada compromisso para um dia e daí fica complicado, essa 
é minha sugestão; Vereador Vilson Paese; esse é o meu pedido vereador, ótimo, está 
correto; Vereador Adroaldo De Carli; a bancada do PMDB, até é bom para observarmos que 
nós temos prioridades, qual é a primeira prioridade? A reunião para definir os nomes,para 
depois fazer o projeto e apreciarmos esse projeto, vamos em prioridades, no primeiro horário 
da sexta-feira fazermos essa reunião,  definimos os nomes, se faz o projeto imediatamente, se 
faz a extraordinária para aprovarmos, já fizemos a representativa, rapidamente, e estamos 
liberados; Presidente Vereador Luiz Leite; eu sugeri sexta-feira a tarde mas concordo, talvez 
a presidência não se encontre aqui na sexta-feira, porque estou com uns compromissos na 
região, em Porto Alegre, se eu não conseguir desmarcar alguns deles, eu terei que passar a 
presidência ao Vereador Cláudio Santos, se eu conseguir participo junto, convoco o suplente 
da representativa, se faz a reunião, nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus 
declaro encerrada a presente reunião, convidando os senhores vereadores para a próxima 
reunião representativa a ser realizada no dia 18/01/2008, sexta-feira às 9:00 horas da manhã, 
antecipando a reunião representativa de segunda-feira dia 21/01/2008. 
 
 
 
 
 

Vereador Luiz Leite     Vereador Cláudio Santos 
Presidente       Secretário 

 
 


