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Ata da Reunião da Comissão Representativa do dia 07 de Janeiro de 2008.......Ata 01 
  
Presidente Vereador Luiz Leite; damos por aberta a reunião representativa da Câmara Municipal de 
Carazinho, no dia 07 de janeiro de 2008, com os vereadores titulares, Vereador Adroaldo De Carli - 
bancada do PMDB;  Vereador Antonio Azir - bancada do PTB; Vereador Cláudio Santos – bancada 
do PSDB e Vereador Vilson Paese – bancada do PDT; convidamos o Vereador Vilson Paese para 
que faça a leitura de um trecho da Bíblia e nos colocamos em pé; vamos suspender a presente 
reunião por alguns minutinhos até que a assessora da mesa se faça presente com os trabalhos que 
deverão ser apresentados nesta sessão ordinária; dando prosseguimento à reunião ordinária e 
havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus declaramos abertos os trabalhos da presente 
reunião ordinária da comissão representativa da Câmara Municipal do dia 07 de janeiro de 2008, já 
foi lido um trecho da Bíblia, convidamos o secretário, nomeado adoc, Vereador Cláudio Santos, para 
que proceda a leitura da ordem do dia; Secretário Vereador Cláudio Santos; expediente de 
07/01/2008: Of. 268/07 do executivo municipal, encaminha projeto de lei complementar, o qual dispõe 
sobre o plano diretor do município de Carazinho. Of. 269/07 do executivo municipal, encaminha 
projeto de lei complementar, o qual dispõe sobre o código de Parcelamento do solo do Município de 
Carazinho. Of. 270/07 do executivo municipal, encaminha Projeto de Lei Complementar o qual dispõe 
sobre o código de Obras e Edificações do Município de Carazinho. Relatório de Sindicância portaria 
n° 078 o qual apura irregularidades no contrato da Empresa de Telefonia da Vivo S/A. Of. Do 
Ministério da Saúde que informa a liberação de recursos financeiras do Fundo Nacional de Saúde no 
valor de R$ 497, 222,01; Presidente Vereador Luiz Leite; solicitamos ao secretário que proceda a 
leitura dos requerimentos, já que as indicações ainda não puderam chegar; Secretário Vereador 
Cláudio Santos; requerimentos: 021/001/08, que seja enviado ofício de profundo pesar aos 
familiares as Sra. Dorcelina Mello dos Santos pelo falecimento ocorrido no dia 04/01/2008, o qual 
expressamos nossos mais profundos sentimentos pelo infausto ocorrido, Vereador Luiz Leite; 
022/002/08, que seja enviado ofício de profundo pesar aos familiares as Sra. Dorcelina Mello dos 
Santos pelo falecimento ocorrido no dia 04/01/2008, Vereador Vilson Paese; 023/003/08, Os 
Vereadores abaixo subscritos requerem, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com 
a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO 
DE INFORMAÇÕES: 1 – Qual o número de cargos em comissão (Cargos de Confianças) e Função 
Gratificada (FG) e estagiários contratados pelo CIEE que existem nos diversos quadros do Executivo 
Municipal – Secretarias e Organização Social – CMPP especificando cada cargo e nomes de todos 
os contratados com o respectivo salário? 2 – Das vagas existentes quantas foram preenchidas?  
Quantos cargos de estagiários contratados pelo CIEE e cargos em comissão compõem o quadro da 
Eletrocar com os respectivos nomes, salário dos ocupantes de cada cargo, onde estão lotados e para 
qual função foram designados. 3 – Informar o número de cargos, função, nome e salário inclusive se 
existem funcionários/cargos em comissão cedidos a órgãos oficiais e entidades não lucrativas 
diversas, se for o caso. 4 – Quanto o Município gasta mensalmente com os cargos em comissão, 
incluindo encargos e qual o percentual em relação à folha, de acordo com a preconização da Lei de 
Responsabilidade Fiscal? JUSTIFICATIVA: quando muito se fala em necessidade de corte nos 
gastos públicos com pessoal, para que sobre recursos para investimentos, é importante que os 
vereadores e a comunidade carazinhense conheçam tais detalhes o quadro de servidores lotados 
como cargos de confiança, Vereador Adroaldo De Carli e Vereador Vilson Paese; 024/004/08, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que logo após submetido ao  plenário para 
aprovação, seja enviado ofício ao Sr. Romeu Giacomelli Presidente da Eletrocar, para que solicitando 
ao departamento técnico da empresa para realizar uma vistoria em todas as lâmpadas da  Rua Ozílio 
Zolet localizada no Bairro Princesa e para que seja feita a troca das lâmpadas queimadas e 
colocação de lâmpadas mais potentes nesta região.  Solicita também à empresa Eletrocar, após 
verificação, medidas para solucionar definitivamente este problema da escuridão nas ruas, zelando 
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pela segurança dos pedestres, motoristas e moradores destas localidades. Solicitação dos 
moradores, motoristas e pedestres, Vereador Adroaldo De Carli; 025/005/08, que seja enviado oficio 
a empresa Brasil Telecom, solicitando que a mesma realize o conserto no TP (orelhão) em frente ao 
Banrisul no calçadão, Vereador Cláudio Santos; 026/006/08, que seja enviado oficio a Direção da 
Eletrocar para que agilize o mais breve possível a troca de lâmpadas em diversos pontos da Av. 
Flores da cunha e que seja feita uma vistoria à noite, em diversos bairros que se encontram 
prejudicados pela falta de iluminação pública, Vereador Antonio Azir; Presidente Vereador Luiz 
Leite; antes de solicitar a leitura das indicações eu gostaria de saber dos lideres dos partidos se 
haverá grande expediente ou não; Vereador Vilson Paese; a bancada do PDT pede que seja 
suprimido o intervalo e também o grande expediente, discutiremos o pedido de informação, 
requerimentos e até outros assuntos mas nos devidos requerimentos, na hora da discussão para 
discutir sobre todos os assuntos; Presidente Vereador Luiz Leite; bancada do PMDB; Vereador 
Adroaldo De Carli; da mesma forma presidente, também aproveitando solicitando apreciação em 
bloco dos trabalhos; Presidente Vereador Luiz Leite; bancada do PTB; Vereador Antonio Azir; 
concordamos senhor presidente; Presidente Vereador Luiz Leite; havendo acordo entre as 
lideranças então fica suprimido; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, dizer que o PSDB 
também concorda; Presidente Vereador Luiz Leite; solicitamos ao Secretário Vereador Cláudio 
Santos que proceda a leitura das indicações que não foram lidas antes porque ainda estavam sendo 
apresentadas algumas indicações hoje pela manhã e por ter sido antecipada a reunião representativa 
que faríamos as 19:30 horas para as 11:00 horas da manhã, por gentileza senhor secretário; 
Secretário Vereador Cláudio Santos; indicações: 002/001/08, solicita ao executivo para que 
determine ao setor competente operação tapa buracos no Residencial Cantares, Vereador Antonio 
Azir; 003/002/08, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de limpeza, melhorias no 
escoamento das águas das chuvas, patrolamento e cascalhamento em toda a extensão da Lauro 
Weber, Bairro Cantares. Solicitação dos moradores e motoristas, Vereador Adroaldo De Carli; 
004/003/08, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de melhorias no escoamento 
das águas das chuvas, patrolamento e cascalhamento em toda a extensão da Rua José Luiz Grandó 
esquina com a Rua Marny Kuhn, Bairro Planalto. Solicitação dos moradores e motoristas, Vereador 
Adroaldo De Carli; 005/004/08, Solicita para que a Secretaria de Obras realize trabalhos de limpeza, 
melhorias no escoamento das águas das chuvas, patrolamento e cascalhamento em toda a extensão 
da Harry José Bucholz, Bairro Planalto /Cantares. Solicitação dos moradores, empresários e 
motoristas, Vereador Adroaldo De Carli; 006/005/08, Solicita com urgência para que a Secretaria de 
Obras realize trabalho de recolhimento de entulhos na Rua Otto Albino Guerardht ao lado do n°. 371, 
Bairro Sommer. Solicitação moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 007/006/08, Solicita para que a 
Secretaria de Obras realize visita na Rua Ermínia Tombini, Bairro Oriental, para que sejam tomadas 
as devidas providências sobre as melhorias do trecho de calçamento e limpeza da referida rua, 
Vereador Adroaldo De Carli; 008/007/08, reitera solicitação à secretária de obras com urgência 
patrolamento, ensaibramento e compactação, bem como limpeza nas valetas da rua Assis 
Chateaubriand na Vila Rica, Vereador Cláudio Santos; 09/008/07, reitera solicitação à secretária 
Municipal de obras para que efetue melhorias na valeta em frente ao nº 1145, na rua Cuiabá no 
Bairro Floresta, Vereador Cláudio Santos; 010/009/08, reitera solicitação ao Poder Executivo para 
que determine ao setor competente a melhoria urgente da rua José Cantal Gomes, Vereador Cláudio 
Santos; 011/010/08, reiterando ao executivo solicitação para que determine ao setor competente a 
realização de um mutirão para melhorias em grande parte das ruas do Bairro Oriental, Vereador 
Felipe Sálvia; 012/011/08, solicitando ao setor competente para que efetue serviços de limpeza e 
capina ao longo dos trilhos da viação férrea, Vereador Felipe Sálvia; 013/012/08, o vereador abaixo 
assinado solicita que após lida em plenário e deferida na forma regimental seja enviado oficio ao Sr. 
Prefeito Municipal para que determine a secretaria de obras que execute trabalhos de: capina e 
limpeza da rua Castro Alves, bairro Santo Antonio; compactação das pedras na rua Carajás, bairro 
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São Jorge; reparos na pavimentação asfáltica de toda rua Fernando Ferrari, bairro conceição; reparos 
no trecho de calçamento da rua Mato Grosso, bairro Oriental; retirada de entulho na rua Dona Júlia 
próximo ao numero 720, bairro Santo Antonio, Vereador Luiz Leite; 014/013/08, solicitando a 
secretaria de obras o patrolamento, cascalhamento e compactação da rua Miramar, B. Winckler, 
Vereador Jaime Fragoso; 015/014/08, solicitando a secretaria de obras o patrolamento e posterior 
compactação da rua Tamoios, Bairro Conceição, Vereador Jaime Fragoso; 016/015/08; solicitando ao 
setor competente o recolhimento de entulhos depositados em via pública na rua Dinarte da Costa, 
próximo ao nº 271, Bairro Sassi, Vereador Jaime Fragoso; 017/016/08, para que a secretaria de 
obras realize conserto da rua Osvaldo Cruz esquina com a rua Pinheiro Machado no bairro Oriental, 
Vereador Josélio Guerra; 018/017/08, para que a secretaria de obras realize conserto de um buraco 
na rua Osvaldo Cruz em frente ao numero 59, bairro Oriental, Vereador Josélio Guerra; 019/018/08, 
para que  a secretaria de obras realize o patrolamento e cascalhamento da rua Alceu Wamozy no 
bairro Fábio, Vereador Josélio Guerra; 020/019/08, O Vereador abaixo assinado solicita que após lida 
em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal, para que 
determine: a Secretaria de Obras que execute trabalhos de conserto do calçamento da Rua 
Humberto de Campos, bairro Princesa. Solicitação dos moradores; a Secretaria de Obras que 
execute trabalhos de conserto do calçamento da Rua Goiás, no bairro Oriental. Solicitação dos 
moradores; a Secretaria de Obras que execute trabalhos de conserto do calçamento da Rua João 
Néri Domingos no bairro Ouro Preto. Solicitação dos moradores; a Secretaria de Obras que execute 
trabalhos de conserto do calçamento da Rua Tupiniquins,bairro Conceição. Solicitação dos 
moradores; a Secretaria de Obras que execute trabalhos de conserto do calçamento da Rua Padre 
Gusmão bairro Hípica. Solicitação dos moradores, Vereador Vilson Paese; Presidente Vereador 
Luiz Leite;  solicitamos ao secretário para que proceda a leitura das moções; Secretário Vereador 
Cláudio Santos; moções: 027/001/08, que seja enviado oficio parabenizando o Sr. Artur Pinto pelo 
titulo de campeão em levantamento de peso, Vereador Josélio Guerra; 028/002/08, que seja enviado 
oficio parabenizando o Sr. Claudir Cardoso, ex-diretor do departamento Municipal do meio ambiente 
que atuou de forma indiscutível junto a secretaria do meio ambiente, Vereador Josélio Guerra; 
029/003/08, que seja enviado oficio parabenizando o Sr. Rodrigo Rodrigues pelo titulo de campeão 
em levantamento de peso, Vereador Josélio Guerra; 030/004/08, Solicita que, seja enviado ofício de 
cumprimentos a Turma Feminina do 38º BPM, parabenizando pelos 13 anos da corporação. É com 
grande satisfação que parabenizo o grupo que ao decorrer dos anos vem prestando um 
extraordinário trabalho na área de segurança em nosso município, além de destacar a importância 
das mulheres neste batalhão demonstrando inteligência, competência e habilidade nas diversas 
situações do cotidiano, Vereador Luiz Leite; 031/005/08, Solicita que, seja enviado ofício de 
cumprimentos ao professor de xadrez Emerson Gustavo Müller, parabenizando pelo bi – campeonato 
municipal de xadrez temporada 2007. É com grande satisfação que parabenizo-o, pela conquista que 
obteve pelos seus méritos, demonstrando com isto sua garra e seu empenho na luta pelos seus 
ideais, Vereador Luiz Leite; 032/006/08, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, 
que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de mesmo teor  parabenizando o  
Sr. Remi Rigo ex-diretor do Campus Ulbra Carazinho  pelo seu trabalho realizando frente a instituição 
durante 07 anos da sua instalação no município, colocando a universidade junto à comunidade de 
Carazinho e da região através de projetos institucionais desenvolvidos pela Ulbra e parabenizando  a 
posse do novo diretor do Campus Ulbra Carazinho na pessoa do Sr. Valdemar Sjlender realizada no 
dia 27 de dezembro de 2007 que retorna ao município após um ano e meio para dar continuidade ao 
trabalho desenvolvido pelo professor Remi Rigo sendo reconhecido em todo o país em função da 
preocupação com a excelência técnica da educação, mas também com a preocupação ética e com a 
valorização do ser humano, Vereador Adroaldo De Carli; 033/007/07, O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de 
mesmo teor  parabenizando o  Sr. Orgüim da Rocha  eleito como novo  presidente e o Sr. Renato 
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Süss – vice-presidente do Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública – Consepro de Carazinho no 
dia 14 de dezembro de 2007 e empossados no dia 28 de dezembro de 2007 para exercer mandato  à 
frente da instituição no biênio 2008/2009. Desejamos a todos os membros da diretoria sucesso a 
todos no desenvolvimento dos projetos que visam à segurança e o bem estar social da comunidade 
carazinhense, Vereador Adroaldo De Carli; 034/008/08, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o  
Sindicato Rural de Carazinho, na pessoa do Sr. Presidente Jânio Pacheco, pela doação e entrega da 
chave da caminhoneta Nissan Frontier 4x4 para a Brigada Militar de Carazinho realizar patrulhamento 
rural na região. Veículo equipado com GPS, armamentos, aparelhos de comunicação e outros itens 
entrando em ação desde o dia 02 de janeiro de 2008. Desejamos a direção e demais entidades 
colaboradoras sucesso a todos, Vereador Adroaldo De Carli; 035/009/07, O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício  parabenizando o  Hospital Comunitário de Carazinho - HCC, na pessoa do Sr. Muin Salim 
Rajale atual presidente do HCC, reeleito presidente no dia 20 de dezembro de 2007 para exercer 
mandato de dois anos à frente da instituição.  A todos os membros da diretoria do HCC na pessoa 
dos Srs. Muin Salim Rajale – presidente, Erselino Zottis – Vice-presidente, Elio Bernardi – 1º 
Tesoureiro, Irineu Graebin – 2º Tesoureiro, Áureo Trauten Muller – 1º Secretário, Jussara Reali – 2º 
Secretario, Hélio Lütz – Administrador, Dr. Paulo Cattapan – Diretor Técnico, desejamos sucesso no 
desenvolvimento dos projetos que visam à qualidade da saúde e o bem estar social da comunidade, 
Vereador Adroaldo De Carli; Presidente Vereador Luiz Leite; não havendo mais trabalhos a ser 
apresentados e ser lido na ordem do dia, nós colocamos, houve uma solicitação do Vereador 
Adroaldo De Carli, para que fossem votados os trabalhos em bloco, requerimentos e moções; 
Vereador Cláudio Santos; senhor presidente nós gostaríamos que  fosse colocado em destaque o 
requerimento pedido de informações; Presidente Vereador Luiz Leite; o autor concedeu, então que 
fosse colocado em destaque esta mesa defere, colocamos em discussão os requerimentos pelos 
senhores vereadores que apresentaram, caso não haja interesse em discuti-los, colocamos então em 
votação os requerimentos, Vereador Vilson Paese, 3 minutos; Vereador Vilson Paese; senhor 
presidente, senhores vereadores, funcionários dessa casa, só para que fique registrado, serei breve, 
não irei me demorar, mas também uma saudação muito especial a Ana Maria da rádio Gazeta da 
imprensa, também a minha querida amiga do Diário da manhã a Caroline, não posso esquecer esse 
nome porque minha filha tem esse mesmo nome, é imperdoável de minha parte esquecer o nome da 
Caroline, mas à vocês que sempre cobriram os trabalhos da Câmara do legislativo, a nossa saudação 
muito especial não poderíamos deixar aqui de público nessa primeira reunião ordinária representativa 
a saudação aos servidores novos que estão nesta casa, a Luli como diretora de expediente, ao 
Ricardo, ao meu amigo Trombeta, sejam todos bem vindos e à jovem que eu não lembro o nome 
também,  a senhorita Vera, sejam bem vindos ao Poder Legislativo de Carazinho, senhor presidente, 
só para que fique registrado, é sobre o requerimento de pesar que eu fiz pelo falecimento da minha 
querida amiga Dorcelina dos Santos, mãe do nosso colega Boca, o Elói, não poderia deixar de vir 
aqui fazer esse registro público e dizer a família enlutada o nosso reconhecimento por essa pequena 
grande mulher que foi já nos anos 74, 75, 76 e até 97 que eu trabalhei na Câmara, sempre quando 
ela aparecia no Instituto de Previdência do estado, ela transbordava bondade, carinho, ternura, foi 
uma mãe exemplar e uma mulher de muito valor, então o reconhecimento deste vereador, o 
reconhecimento da época do Vilson do Ipê, dos servidores do Ipê, por ela, pela bondade, no dia que 
ela recebia seus vencimentos, a pensão do Ipê, ela fazia questão de fazer alguma parte dos seus 
valores, para ajudar crianças com presentes, com bombons, com doce, então nosso reconhecimento, 
nesse sentido para que fique registrado nos anais da casa, muito obrigado; Presidente Vereador 
Luiz Leite; continua em discussão os requerimentos, não havendo mais vereador que queira discutir 
colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 
manifestem, aprovados os requerimentos por unanimidade; colocamos agora em discussão as 
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moções apresentadas pelos senhores vereadores, retificando, colocamos o pedido de informação do 
Vereador Adroaldo De Carli, Vereador Vilson Paese colocamos em discussão; Vereador Antonio 
Azir; senhor presidente para evitar discussão já na primeira reunião do ano, eu gostaria de pedir 
vistas a este requerimento; Presidente Vereador Luiz Leite; gostaria de solicitar aos autores se 
concedem vistas ao requerimento; Vereador Adroaldo De Carli; um a parte Vereador Vilson Paese 
e eu aceito plenamente, inclusive vou além, Vereador Antonio Azir, se eu receber as informações 
nesse período evidentemente nós nem vamos apreciar o requerimento, a nossa intenção é receber 
informações, evidentemente que nós usamos a Câmara de Vereadores que é um instrumento do 
legislativo para tal, mas a questão da função pública nós entendemos que ela tem que ser, como já 
disse,  pública e transparente, nós queremos as informações, recebendo as informações, nós até 
aceitamos retirarmos o pedido, evidentemente aceitamos o pedido de vistas; Vereador Vilson 
Paese; quero fazer minhas as palavras do Vereador Adroaldo De Carli, não poderia de outra forma 
agir, porque esse vereador sempre que haja um pedido de informação é favorável com o pedido de 
vistas, naturalmente que o líder do governo, as bancadas que dão sustentação ao executivo 
certamente nesse período trarão as informações, e nós iremos analisar e certamente aceitar dentro 
das informações que nós esperamos que esta escrito no nosso pedido de informação, sou totalmente 
favorável ao pedido; Presidente Vereador Luiz Leite; tendo a concordância dos autores; Vereador 
Antonio Azir; senhor presidente, só antes da aprovação eu sempre gosto de cumprir com aquilo que 
eu digo, e eu não estou me responsabilizando em trazer as informações até a próxima reunião, mas 
durante esse período eu vou me inteirar melhor do conteúdo do pedido de informações e aquilo que 
eu achar possível e tiver acesso e puder viabilizar as informações aos vereadores eu trarei, mas 
quero deixar bem claro que não estou ficando compromissado a trazer essas informações, mas a 
gente gosta que aquilo que a gente fala seja cumprido, obrigado; Vereador Cláudio Santos; senhor 
presidente; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio 
Santos; até por que fui citado na posição de líder do governo, também aceito esse pedido de vistas 
mas por parte da liderança do governo não houve nenhum compromisso de se trazer essas 
informações, que fique isso bem claro; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não Vereador Vilson 
Paese; Vereador Vilson Paese; questão de ordem até porque fui eu que falei no líder do governo, e 
não desmerecendo o Vereador Antonio Azir de forma nenhuma, porque a gente sabe que quem traz 
as informações é o líder do governo, por esse motivo que nós colocamos ao líder do governo, mas 
temos certeza Vereador Cláudio Santos, que vossa excelência como sempre fez, não deixara de 
trazer a essa casa as informações, tenho certeza absoluta, muito obrigado; Presidente Vereador 
Luiz Leite; uma vez havendo a concordância dos autores do requerimento, a mesa defere o pedido 
de vistas do requerimento pedido de informação de autoria dos Vereador Adroaldo De Carli – PMDB 
e Vereador Vilson Paese – PDT; colocamos agora em discussão as moções apresentadas pelos 
senhores vereadores, colocamos em discussão a urgência das moções, não havendo vereador que 
queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários 
que se manifestem, aprovadas as moções por unanimidade; quero aproveitar o momento para 
cumprimentar a Caroline da Rádio Diário da Manhã e a Ana Maria da Rádio Gazeta que sempre 
estão dando cobertura as reuniões ordinárias desse Poder Legislativo e não poderia ser diferente 
agora nas reuniões da comissão representativa desse mês de janeiro, quando esse poder se 
encontra em recesso, queria também aproveitar a oportunidade e convidar os senhores vereadores e 
até pedir a diretora de expediente que solicite a presença dos demais vereadores e eu quero discutir 
com vocês qual o melhor dia e horário dessa semana para nós vermos e analisarmos os nomes das 
pessoas que serão agraciadas e que receberão os títulos honoríficos em decorrência do aniversário 
do município agora no mês de janeiro, então eu gostaria de ver com os senhores lideres de bancada 
qual o dia melhor e horário; Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, PMDB indica quarta-
feira as 11:00 horas da manhã, para nós termos hoje a tarde e amanhã para consultarmos o nosso 
partido para depois, quarta-feira trazermos a indicação do partido, também solicitar  que a diretora de 
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expediente nos desse a relação de quais são os títulos honoríficos, para que nós já pensemos 
sugestões para discutirmos internamente, quarta-feira as 11:00 horas seria a nossa indicação;  
obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; bancada do PDT; Vereador Vilson Paese; por mim 
poderia ser até amanhã,  mas como por solicitação do PMDB eu concordo com as 11:00 horas de 
quarta-feira; Presidente Vereador Luiz Leite; bancada do PTB; Vereador Antonio Azir; nós 
concordamos com a proposição do Vereador Adroaldo De Carli; Presidente Vereador Luiz Leite; 
bancada do PSDB; Vereador Cláudio Santos; há a concordância também senhor presidente; 
Presidente Vereador Luiz Leite; então fica determinado quarta-feira as 11:00 horas da manhã em 
reunião aqui na Câmara Municipal, com os dez vereadores de preferência, que providencie que 
alguém avise os demais vereadores, para se fazer presente para que depois não haja nenhum tipo de 
interpelação com os demais vereadores sobre os nomes que serão escolhidos, até lá os vereadores 
vão pensando alguns nomes para que a gente possa analisar e que sejam indicados para que 
possam fazer parte deste mês comemorativo do aniversário do município, pois não vereador; 
Vereador Vilson Paese; questão de ordem senhor presidente até porque pelo assunto que foi 
abordado na reunião de manhã com os servidores dessa casa vossa excelência juntamente com o 
Vereador Antonio Azir fico de acertar ou revelar, não sei se já ficou decidido ou designado o turno 
único dessa casa, até não sei se vossa excelência irá anunciar agora ou vai ser numa entrevista que 
dará mais tarde à imprensa, mas a imprensa já está aqui presente que faz a cobertura dessa casa, já 
podem ficar sabendo sobre esse turno único, o horário desse turno único, também sobre o horário 
das reuniões representativa; Presidente Vereador Luiz Leite; quanto as reuniões representativas do 
mês de janeiro eu gostaria de discutir com vossas excelências vereadores, de repente nós 
anteciparmos essas reuniões para segunda-feira as 11:00 horas da manhã, já que os trabalhos são 
em proporções menores, não existem projetos de leis a ser votados só requerimentos, moções e 
indicações, se as lideranças de bancadas e demais vereadores concordarem; Vereador Adroaldo 
De Carli; senhor presidente, bancada do PMDB também concorda, que seja as 11:00 horas da 
manhã, só que gostaríamos que vossa excelência decidisse com exatidão qual o horário para 
apresentação dos trabalhos, até porque a gente vê que a secretária fica realmente muito acumulada, 
os trabalhos praticamente em cima de começar a reunião então que houvesse quem sabe, 30 
minutos de antecedência para apresentação dos trabalhos, para que pudesse agilizar, porque as 
11:00 horas realmente iniciássemos a reunião com toda tranqüilidade, obrigado; Presidente 
Vereador Luiz Leite; eu só gostaria de comunicar ao Vereador Adroaldo De Carli que hoje realmente 
deu um atrapalho até porque houve uma mudança de pessoas em alguns departamentos da casa, 
houve ainda, acima disso, a mudança de horário hoje de manhã, solicitada por alguns vereadores, e 
que seria as 19:30 horas da noite e nós antecipamos, pedimos para que fosse comunicados os 
demais vereadores para as 11:00 horas da manhã, isso foi o que causou esse probleminha mas que 
na próxima reunião representativa será solucionado esse problema, eu acredito que apresentando os 
trabalhos até as 10:00 horas da manhã 9:45 horas seria o suficiente agora na época do mês de 
janeiro, nas reuniões representativas, daí ficaria de acordo, porque a antecipação da reunião 
logicamente ela encurta um pouco o tempo da apresentação dos trabalhos, outro assunto que nós 
gostaríamos de comunicar os senhores vereadores e a imprensa aqui presente é sobre o turno único 
que está casa passa a implantar à partir de amanhã com expediente a partir das 7:00 horas da 
manhã às 13:00 horas da tarde ininterruptamente, até para acompanhar o executivo Municipal que 
hoje também faz turno único para que haja uma forma de trabalharmos nos mesmos horários, 
gostaríamos também de agradecer a presença dos senhores vereadores que não compõe a 
comissão representativa como titulares e que estão prestigiando essa reunião, Vereador Déio, 
Vereador Jaime Fragoso as demais pessoas que se encontram no plenário, departamento jurídico 
dessa casa o qual eu deixo registrado nos anais da casa o pedido para que no mínimo um dos 
jurídicos acompanhem sempre as reuniões mesmo que sejam representativas e também depois nas 
reuniões ordinárias para que possamos evitar problemas de correrias de ultima hora muitas vezes 
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para solucionar algum problema que possa existir em algum projeto de lei, pedido de informação ou 
alguma coisa, que a gente esteja sempre trabalhando assim com afinidade nesse poder para que a 
gente possa desenvolver um bom trabalho conjuntamente com os demais vereadores da casa, pois 
não Vereador Vilson Paese; Vereador Vilson Paese; questão de ordem, senhor presidente, até se 
vossa excelência assim entender e os demais colegas, eu gostaria que nessas mais 3 sessões ou 4 
representativas que nós teremos, que os trabalhos fossem recebidos até as 10:30 horas e não 10:00 
horas, iria facilitar muito ao vereador, como nós só temos requerimentos, moções e indicações que 
vossa excelência fosse até um tanto tolerante e juntamente com a diretora de expediente para 
receber os trabalhos até as 10:30 horas, ia facilitar muito para os demais vereadores, se houver a 
concordância das demais bancadas, esse é um pedido que o Vereador Vilson Paese faz e dizer a 
vossa excelência que não houve prejuízo nenhum hoje, pelo atraso até porque o Vereador Vilson 
Paese  foi o que mais se atrasou porque hoje foi um dia sugeneres nessa casa, com outros 
problemas que surgiram na hora realmente nos atrapalhou um pouco; Presidente Vereador Luiz 
Leite;  a mesa acata a sua solicitação vereador e também já deixa fixado o horário das reuniões 
representativas 11:15 horas para nós não cometermos o erro de estar atrasando porque todo mundo 
tem suas responsabilidades após as 12:00 horas então que a gente faça a reunião as 11:00 horas e 
no máximo com mais 15 minutos, eu quero comunicar os demais vereadores que todas as segundas-
feiras o gabinete da presidência dessa casa pela parte da manhã, vai estar dando expediente 
somente interno para atender os senhores vereadores que precisarem conversar com a presidência 
que são dias de votações e apresentações de trabalhos e também os servidores da casa, as 
segundas-feiras pela manhã a presidência dará expediente interno para atender os colegas 
vereadores e os demais servidores da casa, comunicar também que a primeira segunda-feira de cada 
mês, as 8:30 da manhã haverá reunião geral aqui no plenário com os servidores da casa e os 
vereadores que quiserem acompanhar essas reuniões,  importante porque é uma forma de você estar 
sempre próximo dos servidores discutindo as idéias e os trabalhos que envolvem o Poder Legislativo, 
nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus declaro encerrada a presente reunião, convoco 
os senhores vereadores para a próxima reunião representativa a ser realizada no dia 14/01/2008 à 
11:00 horas da manhã, muito obrigado senhores vereadores pela presença de todos.   
 
 
 

Vereador Luiz Leite                                                                      Vereador Cláudio Santos 
Presidente                                                                                          Secretário 

 
 
     
 

 


