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Ata da Reunião Extraordinária do dia 28 de janeiro de 2008.....Ata 08 
 

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 
28 de janeiro de 2008, convido ao VJG  para proceder a leitura de um trecho da Bíblia e que 
todos permaneçam 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 Reunião Extraordinária, solicitada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Alexandre Goellner, a ser realizada no dia 28 de janeiro de 2008, segunda-feira, com início 
previsto para às 11:00 horas, para apreciação de Projetos de Lei, em Regime de Urgência, 
comunicamos também que a reunião representativa será antecipada para as 10:00 horas da 
manhã do mesmo dia, segue a relação dos projetos à serem votados na reunião 
extraordinária: PROJETO DE LEI nº 006/08 PROCESSO Nº 110/015/08 - AUTORIA –
EXECUTIVO MUNICIPAL - EMENTA: Inclui metas na lei municipal nº 6.256 – PPA/2006/2009 
e na lei municipal nº 6.644 – LDO/2008, autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 
126.003,00 e Crédito suplementar no valor de R$ 339.000,00, no orçamento de 2008. 
PROJETO DE LEI  nº 007/08 PROCESSO Nº 111/016/08 - AUTORIA –EXECUTIVO 
MUNICIPAL - EMENTA: Inclui meta nas leis municipais nº 6.256/06 – PPA/2006/2009 e 6.644 
– LDO/2008, autoriza o repasse de recursos do Projeto emancipar para cidadania para a 
Fundetec e abertura de crédito especial no orçamento de 2008, no valor de R$ 62.5000,00. 
PROJETO DE LEI  nº 008/08 PROCESSO Nº 112/017/08 - AUTORIA –EXECUTIVO 
MUNICIPAL - EMENTA: Revoga leis municipais que autorizavam convênio com bancos para 
concessão de empréstimos mediante consignação em folha de pagamento a servidores 
municipais. PROJETO DE LEI  nº 009/08 PROCESSO Nº 113/018/08 - AUTORIA –
EXECUTIVO MUNICIPAL - EMENTA: Dispõe sobre o financiamento do passivo Atuarial do 
sistema de previdência do município – RPPS. PROJETO DE LEI  nº 010/08 PROCESSO Nº 
114/019/08 - AUTORIA –EXECUTIVO MUNICIPAL - EMENTA: autoriza a abertura de crédito 
suplementar no orçamento de 2008, no valor de R$ 867.345,36. PROJETO DE LEI – 
PROCESSO N° 115/020/08 – AUTOR – MESA DIRETORA - EMENTA: Dispõe sobre a 
alteração da nomenclatura do cargo de “Chefe de Gabinete” para “Assessoria de Gabinete da 
Presidência” e altera suas atribuições. PROJETO DE LEI Nº 011/08 - PROCESSO Nº 
116/021/08 - AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL - EMENTA: Autoriza a abertura de crédito 
suplementar no orçamento de 2008, no valor de R$ 500.000,00. PROJETO DE LEI Nº 012/08 
- PROCESSO Nº 117/022/08 - AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL - EMENTA: Inclui metas 
nas leis municipais nºs 6.256 – PPA 2006/2009 e 6.644 – LDO?2008 no valor de até R$ 
1.400.000,00. PROJETO DE LEI Nº 013/08 - PROCESSO Nº 118/023/08 - AUTOR: 
EXECUTIVO MUNICIPAL - EMENTA: Autorizo abertura de crédito suplementar no orçamento 
de 2008, no valor de R$ 2.200.000,00. PROJETO DE LEI Nº 014/08 - PROCESSO Nº 
119/024/08 - AUTOR:EXECUTIVO MUNICIPAL. EMENTA: Autorizo a abertura de crédito 
especial no orçamento de 2008, no valor de R$ 507.997,56. PROJETO DE LEI Nº 015/08 - 
PROCESSO Nº 120/025/08 – AUTOR : EXECUTIVO MUNICIPAL- EMENTA: Inclui meta na lei 
municipal Nº 6.644 – LDO/2008 e autoriza abertura de crédito especial no orçamento de 2008, 
no valor de R$ 11.300,00. PROJETO DE LEI Nº 016/08 - PROCESSO Nº 121/026/08 - 
AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL- EMENTA: Autoriza a abertura de crédito suplementar no 
orçamento de 2008, no valor de R$ 242.000,00. PROJETO DE LEI Nº 017/08 - PROCESSO 
Nº 122/027/08 - AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL- EMENTA: Altera a denominação e padrão 
do cargo constante no anexo I, da lei municipal nº 5.934. PROJETO DE LEI Nº 018/08 - 
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PROCESSO Nº 123/028/08 - AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL- EMENTA: Altera a carga 
horária e vencimentos do cargo médico veterinário. PROJETO DE LEI – PROCESSO nº 
124/029/08 – AUTOR : TODOS OS VEREADORES. EMENTA: Altera a redação do art. 2º da 
lei Nº 6.115 de 28 de setembro de 2004.  Essa é a convocação, senhor presidente; 
Presidente Vereador Luiz Leite ; solicito ao Secretário Vereador Cláudio Santos para 
proceder a leitura do nº  e autor dos projetos que deram entrada nessa casa; Vereador Felipe 
Sálvia; questão de ordem, senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento verbal, 
para que fossem votados todos os projetos em bloco, se houver concordância das lideranças 
de bancada; Presidente Vereador Luiz Leite; bancada do PMDB; bancada do PTB; 
Vereador Antonio Azir; concordamos; Presidente Vereador Luiz Leite; bancada do PSDB; 
Vereador Jaime Fragoso; de acordo presidente; Presidente Vereador Luiz Leite; havendo 
acordo entre as bancadas com assento nesta casa, todos os projetos de lei que deram 
entrada para votação nesta reunião extraordinária serão votados em bloco;  Secretário 
Vereador Cláudio Santos; PROJETO DE LEI  nº 006/08 PROCESSO Nº 110/015/08 - 
AUTORIA –EXECUTIVO MUNICIPAL - EMENTA: Inclui metas na lei municipal nº 6.256 – 
PPA/2006/2009 e na lei municipal nº 6.644 – LDO/2008, autoriza a abertura de crédito 
especial no valor de R$ 126.003,00 e Crédito suplementar no valor de R$ 339.000,00, no 
orçamento de 2008. PROJETO DE LEI  nº 007/08 PROCESSO Nº 111/016/08 - AUTORIA –
EXECUTIVO MUNICIPAL - EMENTA: Inclui meta nas leis municipais nº 6.256/06 – 
PPA/2006/2009 e 6.644 – LDO/2008, autoriza o repasse de recursos do Projeto emancipar 
para cidadania para a Fundetec e abertura de crédito especial no orçamento de 2008, no valor 
de R$ 62.5000,00. PROJETO DE LEI  nº 008/08 PROCESSO Nº 112/017/08 - AUTORIA –
EXECUTIVO MUNICIPAL - EMENTA: Revoga leis municipais que autorizavam convênio com 
bancos para concessão de empréstimos mediante consignação em folha de pagamento a 
servidores municipais. PROJETO DE LEI  nº 009/08 PROCESSO Nº 113/018/08 - AUTORIA –
EXECUTIVO MUNICIPAL - EMENTA: Dispõe sobre o financiamento do passivo Atuarial do 
sistema de previdência do município – RPPS. PROJETO DE LEI  nº 010/08 PROCESSO Nº 
114/019/08 - AUTORIA –EXECUTIVO MUNICIPAL - EMENTA: autoriza a abertura de crédito 
suplementar no orçamento de 2008, no valor de R$ 867.345,36. PROJETO DE LEI – 
PROCESSO N° 115/020/08 – AUTOR – MESA DIRETORA - EMENTA: Dispõe sobre a 
alteração da nomenclatura do cargo de “Chefe de Gabinete” para “Assessoria de Gabinete da 
Presidência” e altera suas atribuições. PROJETO DE LEI Nº 011/08 - PROCESSO Nº 
116/021/08 - AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL - EMENTA: Autoriza a abertura de crédito 
suplementar no orçamento de 2008, no valor de R$ 500.000,00. PROJETO DE LEI Nº 012/08 
- PROCESSO Nº 117/022/08 - AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL - EMENTA: Inclui metas 
nas leis municipais nºs 6.256 – PPA 2006/2009 e 6.644 – LDO?2008 no valor de até R$ 
1.400.000,00. PROJETO DE LEI Nº 013/08 - PROCESSO Nº 118/023/08 - AUTOR: 
EXECUTIVO MUNICIPAL - EMENTA: Autorizo abertura de crédito suplementar no orçamento 
de 2008, no valor de R$ 2.200.000,00. PROJETO DE LEI Nº 014/08 - PROCESSO Nº 
119/024/08 - AUTOR:EXECUTIVO MUNICIPAL. EMENTA: Autorizo a abertura de crédito 
especial no orçamento de 2008, no valor de R$ 507.997,56. PROJETO DE LEI Nº 015/08 - 
PROCESSO Nº 120/025/08 – AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL- EMENTA: Inclui meta na lei 
municipal Nº 6.644 – LDO/2008 e autoriza abertura de crédito especial no orçamento de 2008, 
no valor de R$ 11.300,00. PROJETO DE LEI Nº 016/08 - PROCESSO Nº 121/026/08 - 
AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL- EMENTA: Autoriza a abertura de crédito suplementar no 
orçamento de 2008, no valor de R$ 242.000,00. PROJETO DE LEI Nº 017/08 - PROCESSO 
Nº 122/027/08 - AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL- EMENTA: Altera a denominação e padrão 
do cargo constante no anexo I, da lei municipal nº 5.934. PROJETO DE LEI Nº 018/08 - 
PROCESSO Nº 123/028/08 - AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL- EMENTA: Altera a carga 
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horária e vencimentos do cargo médico veterinário. PROJETO DE LEI – PROCESSO nº 
124/029/08 – AUTOR : TODOS OS VEREADORES. EMENTA: Altera a redação do art. 2º da 
lei Nº 6.115 de 28 de setembro de 2004. Presidente Vereador Luiz Leite; após a leitura do nº  
e autor dos projetos de lei que deram entrada nesta casa para votação nesta reunião 
extraordinária, colocaremos em discussão, peço ao Secretário Vereador Cláudio Santos que 
leia os pareceres da comissão de justiça e finanças sobre os projetos que deram entrada 
nesta casa para votação nesta reunião de hoje bem como o parecer da comissão de ordem 
econômica e social; Vereador Cláudio Santos; questão de ordem, bem rapidinho só para 
esclarecer os demais vereadores, como membro da comissão de ordem econômica e social, 
assinei o parecer jurídico já que o presidente da comissão não se encontra e está anexo ao 
projeto o parecer dado pelo jurídico dessa casa que no artigo 43 do regimento interno prevê 
no seu parágrafo único ao presidente da comissão substitui o vice-presidente e este o 
secretário designara um secretário em adoc, então estamos na qualidade  de secretário 
assumindo a presidência da comissão de ordem econômica e social e o secretário em adoc é 
o membro Vereador Paulino de Moura, isso com o parecer do jurídico da casa; parecer da 
comissão de justiça e finanças, o parecer é igual para todos os projetos muda apenas o 
relator: o presente projeto de lei é constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor. 
Sala das reuniões, 28 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, todos os pareceres são os mesmos mudando apenas o relator de cada 
projeto: o presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia. Sala das 
reuniões 28 de janeiro de 2008. Vereador Cláudio Santos – presidente, Vereador Paulino de 
Moura – secretário designado; 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 por unanimidade o parecer de todos os projetos da comissão de justiça 
e finanças; colocamos em discussão o parecer da comissão de ordem econômica e social dos 
projetos que deram entrada nesta casa, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, 
aprovados por unanimidade; colocamos agora em discussão os projetos que deram entrada 
nesta reunião extraordinária com seus pareceres já aprovados, colocamos em discussão, não 
havendo vereador que queira discutir os projetos, coloco em votação em bloco todos os 
projetos, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, 
aprovados por unanimidade todos os projetos que deram entrada nesta manhã de hoje na 
reunião extraordinária convocada pelo Sr. prefeito Municipal, antes de encerrar esta reunião 
extraordinária eu gostaria de reconhecer o trabalho exaustivo que tivemos neste mês de 
janeiro, das comissões e todos os vereadores que foram convocadas, não fosse a inclusão 
desses projetos hoje nesta reunião extraordinária já havia uma outra convocação para quarta-
feira para que fossem apreciados e aprovados oito projetos de lei, queria em nome do Poder 
Legislativo agradecer as comissões, dos pareceres técnicos da comissão de justiça e finanças 
e também a de ordem econômica e social, agradecer os demais vereadores que se fizeram 
presentes nessa votação, agradecer as comissões representativas que aqui estiveram 
presentes, também os servidores da casa que sempre estiveram ao lado dos trabalhos do 
legislativo nesse mês de janeiro, que é um mês de recesso dos parlamentares dessa casa, 
nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus declaro encerrada a presente reunião 
extraordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a ser 
realizada no dia 11/02/2008 as 19:00 horas neste Poder Legislativo, já prorrogando a reunião 
do dia 04 para o dia 11/02/2008 e a do dia 11 para o dia 14/02/2008, fazendo com que haja 
um tempo a mais já que esse mês de janeiro apesar do recesso foi um mês de muito trabalho 



 4 

dos senhores vereadores desta casa, para que possam brincar e brindar as festividades do 
carnaval de nossa cidade,  muito obrigado a todos e um grande abraço.  
 
 
 
 
 

Vereador Luiz Leite     Vereador Cláudio Santos 
Presidente       Secretário 

 
 


