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Ata da Reunião Ordinária do dia 06 de outubro de 2008.......Ata 45 
  
Presidente Vereador Luiz Leite; havendo quorum regimental e sob a proteção de Deus 
declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da câmara municipal de Carazinho do 
dia 06 de outubro de 2008, convido o Vereador Vilson Paese para proceder à leitura de um 
trecho da Bíblia e que todos se posicionem em pé; (leitura de um trecho da Bíblia);solicito ao 
senhor secretário Vereador Cláudio Santos para que proceda a leitura do expediente da 
presente reunião, anteriormente colocamos em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 29 
de setembro de 2008, está em discussão, não havendo vereador que queira discutir colocamos 
em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, 
aprovada a ata do dia 29 de setembro de 2008 por unanimidade, agora sim convido o senhor 
secretario para proceder à leitura do expediente da presente reunião; Secretário Vereador 
Cláudio Santos: Expediente Reunião Ordinária do Dia 06 de outubro de 2008. Telegramas do 
Ministério da Saúde no valor de R$ 137.257,00, para pagamentos de vários programas. 
INLEGIS convida para curso de capacitação de membros do controle interno. De 15 a 17 de 
outubro, em Porto Alegre. E Controle de falhas e problemas nas contas públicas evitando erros 
ou fraudes.  dias 21 e 22 de outubro. IGEAP convida para II Fórum Interestadual de Prefeitos, 
Vice-Prefeitos, Vereadores e Servidores dos Poderes Executivo e Legislativo. ESAFI convida 
para Congresso Brasileiro de Contratos e Convênios da Administração Pública. Câmara dos 
Deputados envia relatório de recursos do Orçamento da União destinados ao Município, no 
valor de R$ 40.901,96. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação informa liberação de 
recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do FNDE, no valor de R$ 
61.310,34. ASCAMAJA convoca para Reunião Ordinária, dia 17 de outubro, em Selbach. Ofício 
134/2008 do Valdemar Sjlender – Diretor da Ulbra Campus Carazinho em agradecimento à 
acolhida e receptividade dispensada aos acadêmicos de Design e à Profª. Ilse Ana Piva Paim, 
em visita realizada dia 25 de junho. Fundação Universidade de Cruz Alta convida para o Ato 
Público 100% Unicruz, que será realizado dia 17 de outubro, no campus da Universidade, em 
Cruz Alta. Of. 156/08 do Executivo Municipal, informando que silenciará os projetos que fixa o 
subsídio dos vereadores, presidente da Câmara, Prefeito, Vice-Prefeito e secretários, que inicia 
em janeiro de 2009 e findará em dezembro de 2012. E a lei que estabelece a quota básica 
mensal aos gabinetes dos Vereadores da Câmara Municipal de Carazinho. Of. 157/08 do 
Executivo Municipal, encaminhando projeto de lei nº 128/08, o qual autoriza abertura de crédito 
suplementar no orçamento de 2008, no valor de R$ 790.977,84. Of. 158/08 do Executivo 
Municipal, encaminhando projeto de lei nº 129/08, o qual autoriza a abertura de crédito 
suplementar no orçamento de 2008, no valor de R$ 207.069,063. Of. 159/08 do Executivo 
Municipal, encaminhando projeto de lei nº 130/08, o qual altera  a redação do caput do Artigo 20 
da Lei Complementar 07/90 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais; Presidente 
Vereador Luiz Leite; gostaria de solicitar aos senhores vereadores para que a gente determine 
um tempo, para que possamos discutir com os representantes da ACIC/CDL, uma emenda, que 
eles solicitaram no orçamento de quatrocentos mil reais, com referencia as melhorias no distrito 
industrial, eu solicito aos senhores vereadores, para que a gente possa se reunir com os 
representantes das entidades, para discutir a viabilidade dessa emenda, pois não vereador; 
Vereador Antonio Azir; eu entendo,  que o distrito industrial pertence ao distrito de Carazinho, 
é administrado pelo município pelo poder executivo, e eu não vejo porque uma entidade 
interferir diretamente numa administração do distrito industrial, isso seria a mesma cosia que vir 
uma entidade aqui solicitar para fazer uma emenda a saúde do município, e está contemplado 
no orçamento também, na LDO, recursos para o distrito industrial, e outro motivo é que a LDO 
está a muitos dias nesta casa, não houve nenhum vereador que apresentou alguma emenda 
nesse sentido, ACIC esteve aqui, esteve reunida nesta casa, comentamos sobre o assunto, e 
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agora na hora da votação, na hora da discussão das emendas, nós vamos parar a reunião, 
deixar o publico que esta aqui assistindo, que já vieram pessoas que representam outras 
entidades que tem já emendas elaboradas, para nós no dia da reunião, na hora da votação 
largarmos tudo e discutir uma nova emenda, eu realmente não vejo sentido nisso, obrigado; 
Vereador Vilson Paese; questão de ordem senhor presidente;  Presidente Vereador Luiz 
Leite; pois não vereador; Vereador Vilson Paese; discordando do colega Vereador Antonio 
Azir, mas entendendo a posição dele, esse vereador, junto com o Vereador Cláudio Santos e a 
mesa diretora, foi convidada hoje para uma reunião almoço na ACIC, a ACIC realmente 
representa e vê a situação que se encontra hoje todo o nosso município, e nos colocou e 
realmente nós olhamos no orçamento, eu quero dizer que na reunião que houve, na câmara 
aqui com a ACIC esse vereador não estava presente, não estou querendo tirara minha culpa, 
deveria estar presente mas não estava, não apresentei emendas antes, mas eu estou 
colocando aqui que eu gostaria antes, quem sabe 10 minutinhos, eu tenho certeza da 
compreensão de todas as pessoas que aqui estão, porque serão analisadas outras emendas 
que serão apresentadas, mas é importante sim presidente, na minha ótica, agora, eu aceito a 
decisão da grande maioria, que decidir aqui, agora eu fico, mesmo não estando na câmara no 
próximo ano, por decisão própria de não concorrer, mas eu estou preocupado sim com o 
crescimento do nosso Carazinho e da melhoria do Distrito industrial, até porque o dinheiro que 
tem lá é muito pouco, e se nós queremos ter empresa e um Carazinho diferente, nós temos que 
melhorar e melhorar muito, eu gostaria que o Vereador Cláudio Santos também colocasse, 
depois Cláudio, até o que foi dito para nós na reunião almoço, obrigado; Vereador Cláudio 
Santos; senhor presidente, aproveitando a questão de ordem também sobre o assunto, nós 
estivemos hoje, como o Vereador Vilson Paese disse, junto com representantes da ACIC, 
também presidente da OAB, subseção de Carazinho, onde foi debatido vários assuntos de 
interesse da câmara, foi convidado como o Paese disse a mesa diretora, estivemos nós 
presentes, à tarde eu estive na câmara municipal junto com o pessoal que elaborou a LDO, e 
vimos que não tem de onde se retirar esses quatrocentos mil reais, porque todo orçamento foi 
feito inclusive já retirando dinheiro de outras rubricas para esses oitocentos e cinqüenta mil 
reais que são destinados exclusivamente a Aurora, não se tem de onde tirar do orçamento da 
prefeitura, desse orçamento, inclusive várias emendas também, não sei como o prefeito vai 
fazer, quando receber essas emendas, se sancionou vai acabar vetando devido a não ter 
recurso no orçamento que possa ser transferido para essas emendas que tem, mas como é de 
direito se fazer emenda, obviamente elas vão ser votadas, também a intenção da própria ACIC 
de ir, e ai eu repasso aos senhores vereadores, de que se houvesse a possibilidade de então 
do orçamento da câmara de vereadores, ao invés dos quatrocentos mil se pudesse transferir a 
essa rubrica duzentos mil por parte  da câmara de vereadores para o ano que vem, eu até disse 
a eles que a minha intenção era de que se reunisse com os vereadores que vão administrar o 
orçamento da câmara a partir do ano que vem, e ai que se pudesse conversar com eles, que 
vão pegar um orçamento votado por uma legislatura anterior, essa aqui tem noventa mil reais, 
Vereador Adroaldo De Carli, tem noventa mil reais para o Distrito no orçamento, eu só estou 
repassando a solicitação deles, eu só estou colocando a solicitação da ACIC com relação a 
essa emenda de quatrocentos mil do executivo, ou então de duzentos mil de possibilidade do 
orçamento da câmara, só estou repassando, cabe aos demais vereadores agirem da forma que 
cada um bem entenda; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, a questão do recurso da 
câmara, eu não vejo a mínima possibilidade, até porque apenas três vereadores que estão aqui 
permanecerão no ano que vem, nós não sabemos quem irá administrar a câmara, não sabemos 
quem será o próximo presidente, quem será a próxima mesa diretora, eu realmente acho que 
seria uma falta até de ética, seria até uma deselegância nossa atorarmos o orçamento da 
câmara para a futura administração deste poder, eu por isso sou contrario a emenda da câmara 
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de duzentos mil reais; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem senhor presidente, eu 
tenho essa visão do Vereador Antonio Azir, nós não podemos mexer num orçamento que nós 
nem sabemos quem vai administrar esse orçamento, eu entendo que por isso que a política de 
vez em quando ela decepciona, nós não podemos nos comprometer do que não é nós que 
vamos gerenciar, não é porque nós, Vereador Vilson Paese, não quero que interprete mal, eu 
entendo que nós agora, a ACIC teve toda a oportunidade de trazer até essa casa as suas 
reivindicações, o que ela necessitava, porque foram varias reuniões feitas aqui, e ela não nos 
trouxe, como é que ela quer que nós fizemos isso, se o orçamento vai ser votado hoje, e ela 
não, e o distrito já tem noventa mil, então eu entendo que não tem que se sair, suspender a 
reunião em respeito às pessoas que estão aqui, eu acho que o prefeito municipal que assumir, 
poderá fazer um melhoramento, uma emenda trazida para cá, aumentando recurso ou não, 
então eu gostaria, a minha opinião, de não suspender a reunião, e não colocar essa emenda, 
nem da câmara de vereadores, nós não podemos tirar duzentos mil porque nós não sabemos 
quem vai comandar a câmara em 2009, obrigado senhor presidente; Presidente Vereador Luiz 
Leite; Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; obrigado, é o seguinte, eu acho que isso 
ai é um ato administrativo, porque de repente nós entendemos que seja prioridade o novo 
distrito e o novo prefeito não entenda isso, e ele não precisa da câmara para remanejar verbas, 
então remaneja lá, internamente faz o que ele quer, então orçamento é simplesmente papel, eu 
acho que nós vamos estar querendo agradar uma coisa que não tem necessidade, nós temos 
mais de setenta mil destinados ao distrito, nós nem sabemos o que querem investir no distrito, 
não sabemos o valor, olhando assim meio correndo, na área de meio ambiente tem bastante 
recurso, acho que o executivo deve retirar o recurso onde achar melhor; Presidente Vereador 
Luiz Leite; Vereador Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De Carli; é presidente, assim, 
como a LDO já contempla algum valor para o distrito industrial, a questão de valores pode ser 
trabalhado mais no orçamento em si, mais em dezembro, porque é um questão de valores, 
outra questão também, nós concordamos com o Vereador Gilnei Jarré, porque mesmo que a 
gente coloque um determinado valor, o próximo prefeito poderá executar ou não, ele poderá 
dentro de sua nova dinâmica administrativa que teremos em Carazinho, deslocar algum valor a 
mais ou a menos, mas acredito que tendo a LDO, que nada mais é que uma diretriz 
orçamentária, na verdade a LDO nem precisaria ter valor, apenas atribuições do que será 
executado no próximo ano, acredito que não há necessidade, o valor pode ser trabalhado até 
posterior na questão do orçamento; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não vereador; 
Vereador Vilson Paese; questão de ordem senhor presidente, volto a insistir, mesmo ouvindo 
os colegas, nós sabemos que todas as emendas o executivo vai aceitar ou não, até se ele não 
vetar ele vai fazer o orçamento, pode não executar na sua integra, quanto mais as emendas, 
agora eu não quero passar em branco aqui, mesmo no dia da apresentação, do orçamento, da 
aprovação, para que fique registrado nos anais da casa, que este vereador, esta solicitando aos 
demais pares, e outra coisa, claro e eu vou te dizer Vereador Antonio Azir, aceito a tua 
colocação, com relação até a ética, que tem só três vereadores que vão permanecer na casa, 
os demais não estarão aqui, mas o orçamento da câmara com o aumento, e nós sabemos que 
não haverá construção, eu acredito, ano que vem aqui na casa, porque eu acho que a parte vai 
ficar bem, em condições para atender os dez vereadores, e os servidores, concluindo Vereador 
Gilnei Jarré, estarei concluindo, obrigado, eu Acredito que o orçamento que a câmara tem, até 
num ato de desprendimento tenho certeza que vai haver a concordância dos demais que virão a 
esse parlamento, até porque nós sabemos quanto sobrou no ano passado, quanto à câmara 
investiu, tem condições num esforço concentrado deste poder legislativo, dar a sua contribuição 
para que o distrito, porque para o Distrito industrial, noventa mil não faz nada, só uma 
colocação, agora não  quero mais intervir; Presidente Vereador Luiz Leite; Vereador Felipe 
Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, depois de ouvir os meus colegas falarem, e 
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o Vereador Vilson Paese tornou a insistir em retirar dinheiro do orçamento da câmara do ano 
que vem para o distrito, Vereador Adroaldo De Carli foi perfeito na colocação dele, a LDO ela 
mostra m caminho, depois no orçamento se mexe, e o Vereador Gilnei Jarré disse, é um ato 
administrativo, depois o prefeito eleito, prefeito Ailton, ele vai mexer lá do jeito que ele quiser, 
nós vamos estar aqui, eu o Vereador Gilnei Jarré e o Vereador Paulino de Moura, para atender 
do jeito que nós puder o distrito industrial, tenho certeza que os vereadores que foram eleitos 
para o próximo mandato também farão o mesmo, todo mundo quer ajudar o distrito industrial, 
agora vamos deixar para o próximo prefeito mexer nas verbas do jeito que ele quiser, não pode 
também o Vereador Vilson Paese dizer que o próximo presidente não vai construir porque estão 
construindo, ele pode querer construir, pode querer fazer, esse dinheiro é da câmara, nós 
podemos discutir entre os dez vereadores eleitos, agora estamos só em três aqui, temos que 
esperar para o ano que vem; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, só para esclarecer, 
que essas informações que eu trago porque eu estava na reunião e pediram que eu trouxesse 
aos vereadores, não que seja favorável ou contrário à ação da ACIC, só para dizer que como 
mesa diretora estava presente e trouxe essa informação conforme me solicitaram; Presidente 
Vereador Luiz Leite; respeitando; Vereador Vilson Paese; senhor presidente, só para deixar 
claro, o orçamento para o ano que vem, é votado por esse colegiado, até porquê a próxima 
legislatura no ultimo ano, também vai votar o orçamento do ultimo ano, eu não quero me omitir 
na minha parte, só isso. Aceito a decisão da maioria, é natural que os outros sete vereadores 
que foram eleitos não estão aqui para votar esse orçamento, mas irão votar os outros quatro 
orçamentos, então por isso que eu coloco, obrigado presidente, eu disse que não ia insistir 
mais, só para deixar claro isso; Presidente Vereador Luiz Leite; daí sobra para o presidente, 
sempre assim, mas vamos respeitar a vontade da maioria dos senhores vereadores, porque eu 
não posso tomar partido quando a maioria dos senhores vereadores tem uma posição clara de 
plenário, e vamos levar adiante a nossa reunião ordinária, anteriormente quero cumprimentar os 
servidores da casa, senhores vereadores, imprensa escrita e falada, servidores públicos que 
aqui se encontram, também nossos agentes da policia civil que aqui se encontram, na área de 
segurança da brigada militar, jovens, nosso 11º vereador, seu Silveira que esta sempre 
conosco, cumprimentar também os vereadores eleitos para a próxima legislatura, que tenham 
êxito em seus trabalhos, que façam seu trabalho sempre o melhor pela nossa comunidade, os 
vereadores que não se elegeram, que buscava, a reeleição tenho certeza que sairão daqui com 
seu dever cumprido, os vereadores que tentaram a eleição pela sua primeira vez ou segunda, 
que também não lograram êxito de uma cadeira aqui neste poder, dizer a eles q a eleição eu 
classifico como um garimpo, garimpar voto, buscar voto, é muito difícil, é como garimpar ouro, 
então eu tenho que parabenizar inclusive aos vereadores que pela sua  primeira eleição 
colocaram o seu nome  para apreciação da comunidade, e que não conseguiram lograr êxito 
numa cadeira do poder legislativo mas que estarão na suplência dos demais vereadores eu 
parabenizo pelo seu ato de bravura, de coragem, porque precisa ter bravura e coragem para 
bater de porta em porta, buscar o voto, a confiança da comunidade, eu parabenizo também 
nesse momento o prefeito eleito, faço questão de deixar registrado nos anais da casa, senhor 
Ailton Magalhães, bem como seu vice-prefeito, como seus vereadores eleitos, como toda a sua 
comitiva, sua equipe de trabalho, porque é trabalhando que se conquista as suas buscas, então 
Carazinho a partir de janeiro terá uma nova administração, terá um novo colegiado nesse poder 
com sete cadeiras, que a comunidade resolveu dar uma renovada, e a vontade da comunidade 
deve ser sempre respeitada, parabenizar o meu amigo e companheiro Adroaldo De Carli, pela 
luta, pela busca, não lograstes êxito nesta campanha, mas ainda cidadão novo, poderá quem 
sabe no futuro estar também no lugar almejado, desejar a todos uma ótima e grande legislatura 
no ano que vem aos senhores vereadores que estarão assumindo, bem como o nosso 
comandante do governo municipal, que também esteja sempre trabalhando pelo interesse da 
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comunidade, neste momento também, o pessoal da OAB que aqui se encontra, ACIC/CDL, que 
por vez também vem assistir as reuniões do poder legislativo, registrar a presença do único 
vereador que não foi a reeleição, foi pela eleição, Eugenio Grandó, faça um bom trabalho nessa 
casa, e de imediato solicito ao senhor secretario para proceder à leitura das emendas 
apresentadas pelos senhores vereadores com referencia para a LDO para 2009; Secretário 
Vereador Cláudio Santos; emenda de nº 01: Art.1º - Fica incluída a seguinte entidade no 
Plano de Metas e acrescenta valores no custo previsto da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
2009: ÓRGÃO/SECRETÁRIA: 07 – Secretaria Municipal Educação e Cultura; UNIDADE: 01 – 
MDE; FUNÇÃO: 12 – Educação; SUBFUNÇÃO: 365 – Educação Infantil; PROGRAMA: 0234 – 
Educação Infantil – Creche;INCLUI META: Auxílio financeiro SOMAIC.CUSTO PREVISTO: 
acrescenta R$ 20.000,00. Art. 2º - Servirá de recurso para suprir a despesa desta Lei à 
redução da seguinte dotação:ÓRGÃO/SECRETÁRIA: 02 – Gabinete do Prefeito;UNIDADE: 01 
– Gabinete do Prefeito;FUNÇÃO: 04 – Administração;SUBFUNÇÃO: 122 – Administração 
Geral;PROGRAMA: 0030 Administração Governamental;DESCRIÇÃO DA AÇÃO 
(PROJETO/ATIVIDADE) Divulgação Oficial e Institucional;FONTE RECURSOS: Próprios R$ 
120.000,00;VALOR REDUZIDO SERÁ DE: R$ 20.000,00.;Art. 3º - A presente Emenda entra em 
vigor na data de sua publicação. JUSTIFICATIVA: A presente emenda justifica-se pelo fato de 
que a SOMAIC, assim como o Centro de Educação Infantil Pequeno Comerciário, atende 
crianças, filhos de trabalhadores do município, absorvendo também a responsabilidade do 
poder público, devendo desta forma haver uma contrapartida com recursos orçamentários por 
parte do Poder Executivo Municipal. Sala das reuniões, em 08 de setembro de 2008.Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; emenda nº 02:  Art.1º - Fica incluída a seguinte entidade no Plano 
de Metas e acrescenta valores no custo previsto da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2009: 
ÓRGÃO/SECRETÁRIA: 07 – Secretaria Municipal Educação e Cultura; UNIDADE: 01 – MDE; 
FUNÇÃO: 12 – Educação; SUBFUNÇÃO: 365 – Educação Infantil; PROGRAMA: 0234 – 
Educação Infantil – Creche; INCLUI META: Auxílio financeiro Centro de Educação Infantil 
Pequeno Comerciário; CUSTO PREVISTO: acrescenta R$ 20.000,00.Art. 2º - Servirá de 
recurso para suprir a despesa desta Lei à redução da seguinte dotação:ÓRGÃO/SECRETÁRIA: 
14 – Reserva de Contingência; UNIDADE: 01 – Reserva de Contingência; FUNÇÃO: 99 – 
Reserva de Contingência; SUBFUNÇÃO: 999 – Reserva de Contingência; PROGRAMA: 9999 – 
Reserva de Contingência; DESCRIÇÃO DA AÇÃO (PROJETO/ATIVIDADE): Reserva de 
Contingência; FONTE RECURSOS: Próprios e convênios R$ 659.000,00; VALOR REDUZIDO 
SERÁ DE: R$ 20.000,00. Art. 3º - A presente Emenda entra em vigor na data de sua 
publicação. JUSTIFICATIVA: A presente emenda justifica-se pelo fato de que o Centro de 
Educação Infantil Pequeno Comerciário atende crianças de trabalhadores de toda classe 
comerciaria, absorvendo assim, a responsabilidade do poder público, devendo desta forma 
haver uma contrapartida com recursos orçamentários por parte do Poder Executivo Municipal. 
Sala das reuniões, em 08 de setembro de 2008. Vereador Felipe Sálvia – PDT; emenda nº 
03:Art.1º - Fica incluída a seguinte entidade no Plano de Metas e acrescenta valores no custo 
previsto da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2009: ÓRGÃO/SECRETÁRIA: 13 – Encargos 
Gerais do Município; UNIDADE: 01 – Encargos comuns a órgãos diversos; FUNÇÃO: 28 – 
Encargos especiais; SUBFUNÇÃO: 845 – Transferências; PROGRAMA: 0584 – Outras 
despesas e encargos da Administração; INCLUI META: Auxílio financeiro Associação de 
Policiais Civis de Carazinho. CUSTO PREVISTO: acrescenta R$ 10.000,00. Art. 2º - Servirá de 
recurso para suprir a despesa desta Lei à redução da seguinte dotação: 
ÓRGÃO/SECRETÁRIA: 08 – Secretaria Municipal de Obras e Viação; UNIDADE: 07 – 
Departamento de Limpeza Pública; FUNÇÃO: 15 – Urbanismo; SUBFUNÇÃO: 452 – Serviços 
Urbanos; PROGRAMA: 0302 – Melhoramento da Infra-estrutura urbana; DESCRIÇÃO DA 
AÇÃO (PROJETO/ATIVIDADE) Manutenção setor Limpeza Púb. FONTE RECURSOS: 
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Federais, Estaduais e Próprios R$ 2.045.000,00; VALOR REDUZIDO SERÁ DE: R$ 10.000,00. 
 Art. 3º - A presente Emenda entra em vigor na data de sua publicação. JUSTIFICATIVA: 
A presente emenda justifica-se pelo fato de que a Associação dos Policiais Civis há um bom 
tempo vem batalhando para concluir a obra que abrigará sua sede, e o valor estipulado nesta 
emenda é razoavelmente o suficiente para que seja enfim concluída. Nada mais justo que 
contribuirmos para que os policiais de nossa cidade possam finalmente poder fazer uso da sede 
de sua Associação que vem sendo construída com tão poucos recursos, o que faz com que se 
arraste já há um bom tempo. Sala das reuniões, em 08 de setembro de 2008. Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; emenda nº 04: Art.1º - Fica acrescido o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para 
a seguinte dotação:ÓRGÃO/SECRETÁRIA: 12 - Secretaria Municipal de Assistência Social; 
UNIDADE: 02 – Fundo Municipal de Assistência Social; FUNÇÃO: 08 – Assistência Social; 
SUBFUNÇÃO: 244 – Assistência; PROGRAMA: 0126 – Assistência Social;META: 1 - Repassar 
auxílio financeiro à entidade de proteção a Mulher Vitima de Violência; 2 - Contribuir na 
manutenção da Casa da Mulher. CUSTO PREVISTO: acrescenta mais R$ 8.000,00;  Art. 2º - 
Servirá de recurso para suprir a despesa desta Lei à redução da seguinte dotação: 
ÓRGÃO/SECRETÁRIA: 08 – Secretaria Municipal de Obras e Viação; UNIDADE: 07 – 
Departamento de Limpeza Pública; FUNÇÃO: 15 – Urbanismo; SUBFUNÇÃO: 452 – Serviços 
Urbanos; PROGRAMA: 0302 – Melhoramento da Infra-estrutura urbana; DESCRIÇÃO DA 
AÇÃO (PROJETO/ATIVIDADE) Manutenção setor Limpeza Púb. FONTE RECURSOS: 
Federais, Estaduais e Próprios R$ 2.045.000,00; VALOR REDUZIDO SERÁ DE: R$ 8.000,00. 
Art. 3º - A presente Emenda entra em vigor na data de sua publicação. JUSTIFICATIVA: A 
presente emenda justifica-se pelo fato de que a Casa da Mulher necessita de recursos para sua 
manutenção, pois é uma entidade de relevante e significativa importância para nossa 
comunidade, pois proporciona atendimento e proteção as mulheres vítimas de violência. Sala 
das reuniões, em 10 de setembro de 2008. Vereador Felipe Sálvia – PDT ; emenda nº 05: 
Art.1º - Fica incluída a seguinte entidade no Plano de Metas e acrescenta valores no custo 
previsto da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2009:ÓRGÃO/SECRETÁRIA: 13 – Encargos Gerais 
do Município; UNIDADE: 01 – Encargos comuns a órgãos diversos; FUNÇÃO: 28 – Encargos 
especiais; SUBFUNÇÃO: 845 – Transferências; PROGRAMA: 0584 – Outras despesas e 
encargos da Administração; INCLUI META: Auxílio financeiro a Banda Marcial Ex Alunos La 
Salle; CUSTO PREVISTO: acrescenta R$ 15.000,00.  Art. 2º - Servirá de recurso para suprir 
a despesa desta Lei à redução da seguinte dotação: ÓRGÃO/SECRETÁRIA: 08 – Secretaria 
Municipal de Obras e Viação; UNIDADE: 07 – Departamento de Limpeza Pública; FUNÇÃO: 15 
– Urbanismo; SUBFUNÇÃO: 452 – Serviços Urbanos; PROGRAMA: 0302 – Melhoramento da 
Infra-estrutura urbana; DESCRIÇÃO DA AÇÃO (PROJETO/ATIVIDADE) Manutenção setor 
Limpeza Púb. FONTE RECURSOS: Federais, Estaduais e Próprios R$ 2.045.000,00; VALOR 
REDUZIDO SERÁ DE: R$ 15.000,00. Art. 3º - A presente Emenda entra em vigor na data de 
sua publicação. JUSTIFICATIVA: A presente emenda justifica-se pelo fato de que a Banda 
Marcial Ex Alunos La Salle faz parte da história de nosso município, sempre tão bem 
representando Carazinho nos eventos em que participa por todo o estado do Rio Grande do Sul 
e até fora dele. A instituição que a mantém tem batalhado incansavelmente na busca por 
recursos para manter a Banda em atividade, mas todos sabemos que não tem sido fácil, os 
investimentos com manutenção de roupas e instrumentos, instrutores, transporte é alto e os 
poucos recursos que entram mal cobrem as pequenas despesas. Nada mais justo que o 
executivo municipal dar sua parcela de colaboração para a manutenção desta que é uma das 
mais antigas bandas marciais do estado. Sala das reuniões, em 22 de setembro de 2008. 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; emenda nº 06: Art.1º - Fica incluída a seguinte entidade no 
Plano de Metas e acrescenta valores no custo previsto da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
2009: ÓRGÃO/SECRETÁRIA: 13 – Encargos Gerais do Município; UNIDADE: 01 – Encargos 
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comuns a órgãos diversos; FUNÇÃO: 28 – Encargos especiais; SUBFUNÇÃO: 845 – 
Transferências; PROGRAMA: 0584 – Outras despesas e encargos da Administração; INCLUI 
META: Auxílio financeiro ao Piquete Horácio Pinto do Prado, ao Quadro de Laçadores Nestor 
Sampaio de Quadros, ao Quadro de Laçadores Pedro João da Silva, ao Piquete Filhos do Rio 
Grande, ao Piquete Presilha do Rio Grande, ao Grupo Folclórico Sepé Tiarajú, ao Grupo de 
Cavaleiros da Integração, ao Grupo de Cavaleiros Sentinelas do Pampa, ao Grupo de 
Cavaleiros Província de São Pedro e ao Conselho Municipal da Tradição Gaúcha de Carazinho. 
CUSTO PREVISTO: acrescenta R$ 20.000,00 (R$ 2.000,00 para cada entidade tradicionalista 
que menciona).  Art. 2º - Servirá de recurso para suprir a despesa desta Lei à redução da 
seguinte dotação: ÓRGÃO/SECRETÁRIA: 08 – Secretaria Municipal de Obras e Viação; 
UNIDADE: 07 – Departamento de Limpeza Pública; FUNÇÃO: 15 – Urbanismo; SUBFUNÇÃO: 
452 – Serviços Urbanos; PROGRAMA: 0302 – Melhoramento da Infra-estrutura urbana; 
DESCRIÇÃO DA AÇÃO (PROJETO/ATIVIDADE) Manutenção setor Limpeza Púb. FONTE 
RECURSOS: Federais, Estaduais e Próprios R$ 2.045.000,00; VALOR REDUZIDO SERÁ DE: 
R$ 20.000,00. Art. 3º - A presente Emenda entra em vigor na data de sua publicação. 
JUSTIFICATIVA: A presente emenda justifica-se pelo fato de que as entidades tradicionalistas 
necessitam de recursos para manter toda sua estrutura na busca de preservar nossas tradições 
e nossas culturas. Precisamos dar também nossa parcela de colaboração para que estas 
entidades mantenham viva nossa história. Sala das reuniões, em 22 de setembro de 2008. 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; emenda nº 07: Art.1º - Fica incluída a seguinte entidade no 
Plano de Metas e acrescenta valores no custo previsto da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
2009: ÓRGÃO/SECRETÁRIA: 13 – Encargos Gerais do Município; UNIDADE: 01 – Encargos 
comuns a órgãos diversos; FUNÇÃO: 28 – Encargos especiais; SUBFUNÇÃO: 845 – 
Transferências; PROGRAMA: 0584 – Outras despesas e encargos da Administração; INCLUI 
META: Auxílio financeiro ao CTG Pedro Vargas, ao CTG Rincão Serrano, ao CTG Alfredo 
D´Amore, ao CTG Vento Minuano, ao CTG Unidos pela Tradição Riograndense e ao 
Departamento de Tradição e Cultura Gaúcha do Clube Caixeiral. CUSTO PREVISTO: 
acrescenta R$ 30.000,00 (R$ 5.000,00 para cada entidade tradicionalista). Art. 2º - Servirá de 
recurso para suprir a despesa desta Lei à redução da seguinte dotação: 
ÓRGÃO/SECRETÁRIA: 08 – Secretaria Municipal de Obras e Viação; UNIDADE: 07 – 
Departamento de Limpeza Pública; FUNÇÃO: 15 – Urbanismo; SUBFUNÇÃO: 452 – Serviços 
Urbanos; PROGRAMA: 0302 – Melhoramento da Infra-estrutura urbana; DESCRIÇÃO DA 
AÇÃO (PROJETO/ATIVIDADE) Manutenção setor Limpeza Púb. FONTE RECURSOS: 
Federais, Estaduais e Próprios R$ 2.045.000,00; VALOR REDUZIDO SERÁ DE: R$ 30.000,00. 
Art. 3º - A presente Emenda entra em vigor na data de sua publicação. JUSTIFICATIVA: A 
presente emenda justifica-se pelo fato de que as entidades tradicionalistas necessitam de 
recursos para manter toda sua estrutura na busca de preservar nossas tradições e nossas 
culturas. Precisamos dar também nossa parcela de colaboração para que estas entidades 
mantenham viva nossa história. Sala das reuniões, em 22 de setembro de 2008. Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; emenda nº 08: Art. 1º - Fica incluída a seguinte entidade no Plano de 
Metas e acrescenta valores no custo previsto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 
2009:ÓRGÃO/SECRETARIA: 13 – Encargos Gerais do Município; UNIDADE: 01 – Encargos 
comuns a órgãos diversos; FUNÇÃO: 28 – Encargos especiais; SUBFUNÇÃO: 845 – 
Transferências; PROGRAMA: 0584 – Outras despesas e encargos da Administração; INCLUI 
META: Auxílio Financeiro à Associação de Moradores do Bairro Brandina; CUSTO PREVISTO: 
acrescenta R$ 15.000,00; Art. 2º - Servirá de recurso para suprir a despesa desta Lei à redução 
da seguinte dotação: ÓRGÃO/SECRETARIA: 02 – Gabinete do Prefeito; UNIDADE: 01 – 
Gabinete do Prefeito; FUNÇÃO: 04 – Administração; SUBFUNÇÃO: 122 – Administração Geral; 
PROGRAMA: 0030 – Administração governamental; DESCRIÇÃO DA AÇÃO 
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(PROJETO/ATIVIDADE): Divulgação Oficial e Institucional; FONTE DE RECURSOS: Próprios 
R$ 120.000,00; VALOR REDUZIDO SERÁ DE: R$ 15.000,00; Art. 3º - A presente Emenda 
entra em vigor na data de sua publicação. JUSTIFICATIVA: A presente emenda justifica-se pelo 
fato de que a Associação de Moradores do Bairro Brandina realiza relevantes trabalhos na 
comunidade, e necessita de verba para adquirir área para construção da sua Sede. sala das 
Reuniões em 29 de setembro de 2008. Vereador Paulino de Moura – PTB; emenda nº 09: Art. 
1º - Fica incluída a seguinte entidade no Plano de Metas e acrescenta valores no custo previsto 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2009:ÓRGÃO/SECRETARIA: 13 – Encargos Gerais do 
Município; UNIDADE: 01 – Encargos comuns a órgãos diversos; FUNÇÃO: 28 – Encargos 
especiais; SUBFUNÇÃO: 845 – Transferências; PROGRAMA: 0584 – Outras despesas e 
encargos da Administração; INCLUI META: Auxílio Financeiro à Igreja Batista Bettel; Art. 2º - 
Servirá de recurso para suprir a despesa desta Lei à redução da seguinte 
dotação:ÓRGÃO/SECRETARIA: 14 – Reserva de Contingência; UNIDADE: 01 – Reserva de 
Contingência; FUNÇÃO: 99 - Reserva de Contingência; SUBFUNÇÃO: 999 – Reserva de 
Contingência; PROGRAMA: 9999 – Reserva de Contingência; DESCRIÇÃO DA AÇÃO 
(PROJETO/ATIVIDADE): Reserva de Contingência; FONTE DE RECURSOS: Próprios e 
convênios R$ 659.000,00; VALOR REDUZIDO SERÁ DE: R$ 15.000,00; Art. 3º - A presente 
Emenda entra em vigor na data de sua publicação. JUSTIFICATIVA: A presente emenda 
justifica-se pelo fato de que a Igreja Batista Bettel realiza relevantes trabalhos na comunidade, e 
necessita de verba para aquisição de área para construção da Igreja. Sala das Reuniões em 29 
de setembro de 2008. Vereador Paulino de Moura – PTB; emenda nº 10: Art. 1º - Fica incluída a 
seguinte entidade no Plano de Metas e acrescenta valores no custo previsto da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2009: ÓRGÃO/SECRETARIA: 13 – Encargos Gerais do Município; 
UNIDADE: 01 – Encargos comuns a órgãos diversos; FUNÇÃO: 28 – Encargos especiais; 
SUBFUNÇÃO: 845 – Transferências; PROGRAMA: 0584 – Outras despesas e encargos da 
Administração; INCLUI META: Auxílio Financeiro à Sociedade Beneficente Espírita 
Perseverança Salvadora; CUSTO PREVISTO: acrescenta R$ 8.000,00; Art. 2º - Servirão de 
recursos para suprir a despesa desta Lei à redução das seguintes dotações: 
ÓRGÃO/SECRETARIA: 02 – Gabinete do Prefeito; UNIDADE: 01 – Gabinete do Prefeito; 
FUNÇÃO: 04 – Administração; SUBFUNÇÃO: 122 – Administração Geral; PROGRAMA: 0030 – 
Administração governamental; DESCRIÇÃO DA AÇÃO (PROJETO/ATIVIDADE): Divulgação 
Oficial e Institucional; FONTE DE RECURSOS: Próprios R$ 120.000,00; VALOR REDUZIDO 
SERÁ DE: R$ 4.000,00; ÓRGÃO/SECRETARIA: 14 – Reserva de Contingência; UNIDADE: 01 
– Reserva de Contingência; FUNÇÃO: 99 - Reserva de Contingência; SUBFUNÇÃO: 999 – 
Reserva de Contingência; PROGRAMA: 9999 – Reserva de Contingência; DESCRIÇÃO DA 
AÇÃO (PROJETO/ATIVIDADE): Reserva de Contingência; FONTE DE RECURSOS: Próprios e 
convênios R$ 659.000,00; VALOR REDUZIDO SERÁ DE: R$ 4.000,00; Art. 3º - A presente 
Emenda entra em vigor na data de sua publicação. JUSTIFICATIVA: A presente emenda 
justifica-se pelo fato de que a Sociedade Beneficente Espírita Perseverança Salvadora realiza 
diversos programas sociais em nosso município, e para viabilizar tais atividades necessita 
constantemente de recursos. Sala das Reuniões, em 29 de setembro de 2008. Vereador Luiz 
Leite – PDT; emenda nº 11: Art. 1º - Fica incluída a seguinte entidade no Plano de Metas e 
acrescenta valores no custo previsto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2009: 
ÓRGÃO/SECRETARIA: 28 – Encargos Especiais; UNIDADE: 02 – Equipamento para 
Segurança Pública; FUNÇÃO: 06 – Segurança Pública; SUBFUNÇÃO: 181 – Policiamento; 
PROGRAMA: 0082 – Policiamento Militar; INCLUI META: instalação de 06 câmeras de 
vigilância e instalação de sistema informatizado junto à Brigada Militar para a efetivação do 
monitoramento das mesmas. CUSTO PREVISTO: acrescenta R$ 200.000,00; Art. 2º - Servirão 
de recursos para suprir a despesa desta Lei à redução das seguintes dotações: 
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ÓRGÃO/SECRETARIA: 07 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; UNIDADE: 11 – 
Reserva de Contingência; FUNÇÃO: 99 – Reserva de Contingência; SUBFUNÇÃO: 999 – 
Reserva de Contingência; PROGRAMA: 9999 – Reserva de Contingência; DESCRIÇÃO DA 
AÇÃO (PROJETO/ATIVIDADE): Suprir dotações a serem utilizadas para pagamento de 
contingências; FONTE DE RECURSOS: LIVRE R$ 127.026,86; VALOR REDUZIDO SERÁ DE: 
R$ 35.000,00; ÓRGÃO/SECRETARIA: 08 – Secretaria Municipal de Obras e Viação; UNIDADE: 
07 – Departamento de Limpeza Pública; FUNÇÃO: 15 – Urbanismo; SUBFUNÇÃO: 452 – 
Serviços Urbanos; PROGRAMA: 0302 – Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana; DESCRIÇÃO 
DA AÇÃO (PROJETO/ATIVIDADE): Manutenção do Setor de Limpeza Pública; FONTE DE 
RECURSOS: Federais, Estaduais e próprios R$ 2.045.000,00; VALOR REDUZIDO SERÁ DE: 
R$ 80.000,00; ÓRGÃO/SECRETARIA: 14 – Reserva de Contingência; UNIDADE: 01 – Reserva 
de Contingência; FUNÇÃO: 99 – Reserva de Contingência; SUBFUNÇÃO: 999 – Reserva de 
Contingência; PROGRAMA: 9999 – Reserva de Contingência; DESCRIÇÃO DA AÇÃO 
(PROJETO/ATIVIDADE): Reserva de Contingência ; FONTE DE RECURSOS: Próprios e 
convênios R$ 659.000,00; VALOR REDUZIDO SERÁ DE: R$ 85.000,00; Art. 3º - A presente 
Emenda entra em vigor na data de sua publicação. JUSTIFICATIVA: A presente emenda 
justifica-se pela importância da destinação de recursos para segurança pública, para a 
instalação de 06 câmeras de vigilância em nosso município, bem como a instalação de sistema 
informatizado junto à Brigada Militar para a efetivação do monitoramento de tais equipamentos. 
Sala das Reuniões, em 01 de outubro de 2008. Vereador Luiz Leite – PDT; emenda nº 12: Art. 
1º - Fica incluída a seguinte entidade no Plano de Metas e acrescenta valores no custo previsto 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2009: ÓRGÃO/SECRETARIA: 13 – Encargos Gerais do 
Município; UNIDADE: 01 – Encargos comuns a órgãos diversos; FUNÇÃO: 28 – Encargos 
especiais; SUBFUNÇÃO: 845 – Transferências; PROGRAMA: 0584 – Outras despesas e 
encargos da Administração ; INCLUI META: Auxílio Financeiro ao Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais; CUSTO PREVISTO: acrescenta R$ 20.000,00; Art. 2º - Servirão de 
recursos para suprir a despesa desta Lei a redução das seguintes dotações: 
ÓRGÃO/SECRETARIA: 07 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; UNIDADE: 11 – 
Reserva de Contingência; FUNÇÃO: 99 – Reserva de Contingência; SUBFUNÇÃO: 999 – 
Reserva de Contingência PROGRAMA: 9999 – Reserva de Contingência; DESCRIÇÃO DA 
AÇÃO (PROJETO/ATIVIDADE): Suprir dotações a serem utilizadas para pagamento de 
contingências; FONTE DE RECURSOS: LIVRE R$ 127.026,86; VALOR REDUZIDO SERÁ DE: 
R$ 10.000,00; ÓRGÃO/SECRETARIA: 14 – Reserva de Contingência; UNIDADE: 01 – Reserva 
de Contingência; FUNÇÃO: 99 - Reserva de Contingência; SUBFUNÇÃO: 999 – Reserva de 
Contingência; PROGRAMA: 9999 – Reserva de Contingência; DESCRIÇÃO DA AÇÃO 
(PROJETO/ATIVIDADE): Reserva de Contingência; FONTE DE RECURSOS: Próprios e 
convênios R$ 659.000,00; VALOR REDUZIDO SERÁ DE: R$ 10.000,00; Art. 3º - A presente 
Emenda entra em vigor na data de sua publicação. JUSTIFICATIVA: A presente emenda 
justifica-se pela necessidade de reforma da Sede Social do Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais. Sala das Reuniões, em 03 de outubro de 2008. Vereador Luiz Leite – PDT; emenda 
nº 13: Art. 1º - Fica incluída a seguinte entidade no Plano de Metas e acrescenta valores no 
custo previsto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2009, sendo: ÓRGÃO/SECRETARIA: 13 – 
Encargos Gerais do Município; UNIDADE: 01 – Encargos comuns a órgãos diversos; FUNÇÃO: 
28 – Encargos especiais; SUBFUNÇÃO: 845 – Transferências; PROGRAMA: 0584 – Outras 
despesas e encargos da Administração; INCLUI META: Auxílios/Subvenções a Igreja 
Assembléia de Deus Madureira; CUSTO PREVISTO: acrescenta R$15.000,00; Art. 2º - Servirá 
de recurso para suprir a despesa desta Lei a redução da seguinte dotação: 
ÓRGÃO/SECRETARIA: 14 – Reserva de Contingência; UNIDADE: 01 – Reserva de 
Contingência; FUNÇÃO: 99 - Reserva de Contingência; SUBFUNÇÃO: 999 – Reserva de 
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Contingência; PROGRAMA: 9999 – Reserva de Contingência; DESCRIÇÃO DA AÇÃO 
(PROJETO/ATIVIDADE): Reserva de Contingência; FONTE DE RECURSOS: Próprios e 
convênios R$ 659.000,00; VALOR REDUZIDO SERÁ DE: R$ 15.000,00; Art. 3º - A presente 
Emenda entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Reuniões em 06 de outubro de 
2008. PAULINO DE MOURA - Vereador – PTB; JUSTIFICATIVA: A presente emenda justifica-
se pelo fato de que a mencionada Igreja Assembléia de Deus Madureira, necessita de auxílio – 
recursos financeiros para sua manutenção/ampliação, dispondo com tal recursos de melhor 
infra-estrutura para atender seus fiéis. Emenda nº 14: Art. 1º - Fica incluída a seguinte entidade 
no Plano de Metas e acrescenta valores no custo previsto da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
de 2009:ÓRGÃO/SECRETARIA: 13 – Encargos Gerais do Município. UNIDADE: 01– Encargos 
comuns a órgãos diversos. FUNÇÃO: 28 – Encargos especiais. SUBFUNÇÃO: 845 – 
Transferências; PROGRAMA: 0584 – Outras despesas e encargos da Administração. INCLUI 
META: Auxílio financeiro a Associação de Ciclismo Heróis do Asfalto. CUSTO PREVISTO: 
acrescenta R$ 7.000,00. Art. 2º - Servirá de recurso para suprir a despesa desta Lei à redução 
da seguinte dotação: ÓRGÃO/SECRETARIA: 17 – Fundescar; UNIDADE: 01 – Administração 
da Fundescar; FUNÇÃO: 04 – Administração. SUBFUNÇÃO: 122 – Administração Geral. 
PROGRAMA: 0030 – Administração Governamental. DESCRIÇÃO DA AÇÃO 
(PROJETO/ATIVIDADE): Manutenção da Administração da Fundação; FONTE DE 
RECURSOS: Próprios R$ 25.000,00; VALOR REDUZIDO SERÁ DE: R$ 7.000,00; Art. 3º - A 
presente Emenda entra em vigor na data de sua publicação. JUSTIFICATIVA: A presente 
emenda justifica-se pelo fato de que a Associação de Ciclismo Heróis do Asfalto pratica e 
estimula o desenvolvimento do esporte, necessitando de recursos para participar de 
competições regionais levando o nome do município. Gabinete do Vereador,  06 de outubro de 
2008. Vereador Gilnei Jarré – PSDB; emenda nº 15: Art. 1º - Fica incluída a seguinte entidade 
no Plano de Metas e acrescenta valores no custo previsto da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
de 2009: ÓRGÃO/SECRETARIA: 09 - Secretaria Municipal da Saúde. UNIDADE: 02 - Fundo 
Municipal de Saúde. FUNÇÃO: 10 - Saúde. SUBFUNÇÃO: 0303 - suporte profilático e 
terapêutico. PROGRAMA: 0165 - Assistência farmacêutica.  ALTERA META: Adquirir 
medicamentos para farmácia básica, medicamentos para hipertensão,diabetes, asma, rinite e 
outros a serem contemplados com recursos do estado e união. CUSTO PREVISTO: acrescenta 
R$ 60.000,00; Art. 2º - Servirá de recurso para suprir a despesa desta Lei à redução da 
seguinte dotação: ÓRGÃO/SECRETARIA: 08 – Secretaria Municipal de Obras e Viação. 
UNIDADE: 04 – Departamento Municipal de Obras e Serviços. FUNÇÃO: 16 – Transportes. 
SUBFUNÇÃO: 782 – Transporte rodoviário. PROGRAMA: 0536 – Construção, restauração e 
conservação de rodovias. DESCRIÇÃO DA AÇÃO (PROJETO/ATIVIDADE): Manutenção do 
setor de obras e serviços urbanos. FONTE DE RECURSOS: Próprios R$ 639.631,00; VALOR 
REDUZIDO SERÁ DE: R$ 60.000,00; Art. 3º - A presente Emenda entra em vigor na data de 
sua publicação. JUSTIFICATIVA: A presente emenda justifica-se pelo fato de que a demanda 
da população aumenta a cada ano e os recursos destinados para a aquisição de medicamentos 
não é suficiente. Gabinete do Vereador, 06 de outubro de 2008. Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
emenda nº 16: Art. 1º - Fica incluída a seguinte entidade no Plano de Metas e acrescenta 
valores no custo previsto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2009: ÓRGÃO/SECRETARIA: 
09 – Secretaria Municipal da Saúde; UNIDADE: 02 – Fundo Municipal de Saúde; FUNÇÃO: 10 
– Saúde; SUBFUNÇÃO: 122 – Administração Geral; PROGRAMA: 0174 – Administração da 
Secretaria e fundo da saúde;ALTERA META: Suplementação da assistência ambulatorial e 
hospitalar(SIA/ SUS e SIH/ SUS); CUSTO PREVISTO: acrescenta R$ 200.000,00; Art. 2º - 
Servirá de recurso para suprir a despesa desta Lei à redução da seguinte dotação: 
ÓRGÃO/SECRETARIA: 08 – Secretaria Municipal de Obras e Viação; UNIDADE: 07 – 
Departamento de limpeza pública; FUNÇÃO: 15 – Urbanismo; SUBFUNÇÃO: 452 – Serviços 
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Urbanos; PROGRAMA: 0302 – Melhoramento da infra-estrutura urbana;DESCRIÇÃO DA AÇÃO 
(PROJETO/ATIVIDADE): Manutenção do setor de limpeza pública; FONTE DE RECURSOS: 
Próprios R$ 2.045.000,00; VALOR REDUZIDO SERÁ DE: R$ 200.000,00; Art. 3º - A presente 
Emenda entra em vigor na data de sua publicação. JUSTIFICATIVA: A presente emenda 
justifica-se pelo fato de que conforme o acompanhamento anual do Hospital de Caridade, 
entendemos que o recurso destinado pela emenda venha a auxiliar nas necessidades 
enfrentadas pela administração. Gabinete do Vereador, 06 de outubro de 2008. Vereador Gilnei 
Jarré – PSDB; emenda nº 17: Art. 1º - Fica incluída a seguinte entidade no Plano de Metas e 
acrescenta valores no custo previsto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 
2009:ÓRGÃO/SECRETARIA: 07 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; UNIDADE: 01– 
MDE; FUNÇÃO: 12 – Educação; SUBFUNÇÃO: 365 – Educação Infantil; PROGRAMA: 0234 –
Educação Infantil Creche; INCLUI META: Auxílio financeiro a SAIC – Sociedade de Amparo à 
Infância; Carazinhense; CUSTO PREVISTO: acrescenta R$ 20.000,00; Art. 2º - Servirá de 
recurso para suprir a despesa desta Lei à redução da seguinte dotação: 
ÓRGÃO/SECRETARIA: 02 – Gabinete do Prefeito. UNIDADE: 01 – Gabinete do Prefeito. 
FUNÇÃO: 04 – Administração. SUBFUNÇÃO: 122 – Administração Geral. PROGRAMA: 0030 – 
Administração Governamental. DESCRIÇÃO DA AÇÃO (PROJETO/ATIVIDADE): Divulgação 
oficial e institucional. FONTE DE RECURSOS: Próprios R$ 120.000,00; VALOR REDUZIDO 
SERÁ DE: R$ 20.000,00; Art. 3º - A presente Emenda entra em vigor na data de sua 
publicação. JUSTIFICATIVA: A presente emenda justifica-se pelo fato de que a SAIC enfrenta 
dificuldades financeiras devido à mudança da lei de Assistência Social onde os recursos 
cobriam as despesas de manutenção. Gabinete do Vereador,  06 de outubro de 2008. Vereador 
Gilnei Jarré – PSDB; emenda nº 18: Art. 1º - Fica incluída a seguinte entidade no Plano de 
Metas e acrescenta valores no custo previsto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 
2009:ÓRGÃO/SECRETARIA: 13 – Encargos Gerais do Município; UNIDADE: 01– Encargos 
comuns a órgãos diversos; FUNÇÃO: 28 – Encargos especiais; SUBFUNÇÃO: 845 – 
Transferências; PROGRAMA: 0584 – Outras despesas e encargos da Administração; INCLUI 
META: Auxílio financeiro a Associação Moto Clube Carazinho; CUSTO PREVISTO: acrescenta 
R$ 15.000,00; Art. 2º - Servirá de recurso para suprir a despesa desta Lei à redução da 
seguinte dotação: ÓRGÃO/SECRETARIA: 11 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento; 
UNIDADE: 05 – Departamento de Turismo; FUNÇÃO: 23 – Comércio e Serviços; 
SUBFUNÇÃO: 695 – Turismo; PROGRAMA: 0472 – Promoção do Turismo; DESCRIÇÃO DA 
AÇÃO (PROJETO/ATIVIDADE): Manutenção e apoio a Eventos Oficiais e de Incremento ao 
Turismo; FONTE DE RECURSOS: Próprios R$ 81.812,94; VALOR REDUZIDO SERÁ DE: R$ 
15.000,00; Art. 3º - A presente Emenda entra em vigor na data de sua publicação. 
JUSTIFICATIVA: A presente emenda justifica-se pelo fato de que a Associação Moto Clube 
Carazinho realiza a Copa Norte de Veloterra e Copa Cidade de Motocross necessitando 
recursos para a realização das mesmas. Gabinete do Vereador, 06 de outubro de 2008. 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; emenda nº 19: Art. 1º - Fica incluída a seguinte entidade no 
Plano de Metas e acrescenta valores no custo previsto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 
2009: ÓRGÃO/SECRETARIA: 17 – Fundescar; UNIDADE: 03 – Departamento Esportivo; 
FUNÇÃO: 27 – Desporto e Lazer;SUBFUNÇÃO: 812 – Desporto; PROGRAMA: 233 – Práticas 
Desportivas e de Lazer das Comunidades Escolares; INCLUI META: Auxílio financeiro a 
Associação Carazinhense de Futebol; CUSTO PREVISTO: acrescenta R$ 15.000,00. Art. 2º - 
Servirá de recurso para suprir a despesa desta Lei à redução da seguinte dotação: 
ÓRGÃO/SECRETARIA: 17 – Fundescar; UNIDADE: 03 – Departamento Esportivo; FUNÇÃO: 
27 – Desporto e Lazer; SUBFUNÇÃO: 562 – Apoio ao Desenvolvimento Comunitário Amador; 
DESCRIÇÃO DA AÇÃO (PROJETO/ATIVIDADE): Manutenção do Depto. Esportivo; FONTE DE 
RECURSOS: Próprios R$ 45.000,00; VALOR REDUZIDO SERÁ DE: R$ 20.000,00; Art. 3º - A 
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presente Emenda entra em vigor na data de sua publicação. JUSTIFICATIVA: A presente 
emenda justifica-se pelo fato de que a Associação Carazinhense de Futebol desenvolve um 
excelente trabalho com as categorias de base e difunde o esporte amador na região. Gabinete 
do Vereador, 06 de outubro de 2008. Vereador Gilnei Jarré – PSDB; emenda nº 20: Art. 1º - 
Fica incluída a seguinte entidade no Plano de Metas e acrescenta valores no custo previsto da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2009: ÓRGÃO/SECRETARIA: 13 – Encargos Gerais do 
Município. UNIDADE: 01– Encargos comuns a órgãos diversos. FUNÇÃO: 28 – Encargos 
especiais. SUBFUNÇÃO: 845 – Transferências; PROGRAMA: 0584 – Outras despesas e 
encargos da Administração. INCLUI META: Auxílio financeiro a Liga Carazinhense de Pilotos. 
CUSTO PREVISTO: acrescenta R$ 15.000,00. Art. 2º - Servirá de recurso para suprir a 
despesa desta Lei à redução da seguinte dotação: ÓRGÃO/SECRETARIA: 02 – Gabinete do 
Prefeito. UNIDADE: 01 – Gabinete do Prefeito. FUNÇÃO: 04 – Administração. SUBFUNÇÃO: 
122 – Administração Geral. PROGRAMA: 0030 – Administração Governamental. DESCRIÇÃO 
DA AÇÃO (PROJETO/ATIVIDADE): Divulgação oficial e institucional. FONTE DE RECURSOS: 
Próprios R$ 120.000,00; VALOR REDUZIDO SERÁ DE: R$ 15.000,00; Art. 3º - A presente 
Emenda entra em vigor na data de sua publicação. JUSTIFICATIVA: A presente emenda 
justifica-se pelo fato de que a Liga Carazinhense de Pilotos necessita recursos para a 
realização dos eventos tradicionais como o Campeonato Municipal de Velocar com cinco 
etapas, sendo duas realizadas no município. Gabinete do Vereador, 06 de outubro de 2008. 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; emenda nº 21: Art. 1º - Fica incluída a seguinte entidade no 
Plano de Metas e acrescenta valores no custo previsto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 
2009, sendo: ÓRGÃO/SECRETARIA: 13 – Encargos Gerais do Município; UNIDADE: 01 – 
Encargos comuns a órgãos diversos; FUNÇÃO: 28 – Encargos especiais; SUBFUNÇÃO: 845 – 
Transferências; PROGRAMA: 0584 – Outras despesas e encargos da Administração ; INCLUI 
META: Auxílios/Subvenções a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB – Subseção Carazinho; 
CUSTO PREVISTO: acrescenta R$50.000,00; Art. 2º - Servirá de recurso para suprir a despesa 
desta Lei à redução da seguinte dotação: ÓRGÃO/SECRETARIA: 02 – Gabinete do Prefeito; 
UNIDADE: 01 – Gabinete do Prefeito; FUNÇÃO: 04 – Administração; SUBFUNÇÃO: 122 – 
Administração Geral; PROGRAMA: 0030 – Administração governamentalDESCRIÇÃO DA 
AÇÃO (PROJETO/ATIVIDADE): Divulgação Oficial e Institucional; FONTE DE RECURSOS: 
Próprios R$120.000,00; VALOR REDUZIDO SERÁ DE: R$50.000,00; Art. 3º - A presente 
Emenda entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Reuniões em 03 de outubro de 
2008. ANTÔNIO AZIR - Vereador – PTB; JUSTIFICATIVA: A presente emenda justifica-se pelo 
fato de que a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – Subseção de Carazinho – OAB, não 
possui sede própria e tal auxílios/subvenções servirá para a mesma adquirir seu espaço, 
propiciando desta forma infra-estrutura adequada para o desenvolvimento de suas atividades e 
ações junto à comunidade carazinhense; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não vereador; 
Vereador Vilson Paese; eu gostaria que algumas emendas fossem colocadas em destaque ai, 
até porque tem emendas importantes, essa de R$ 200.000,00 que o CONSEPRO solicita, para 
botar câmeras, acho importantíssimo, da ordem dos advogados que até hoje nunca solicitaram 
nada, importante também, mas tem emendas apresentada para muitas entidades ai, que depois 
vem projetos da prefeitura, que não precisa, eu escutava essa noite aqui que não tem de onde 
tirar o dinheiro, e esse orçamento como foi cortado, e como foi remendado, e com tantas 
emendas, que nunca Apresentaram tantas emendas como hoje à noite, meus colegas 
vereadores, não estou protestando com isso, só fazendo uma colocação, e vai ser o prefeito 
que esta saindo que vai aprovar o orçamento lá, nós vamos aprovar e ele vai colocar em pratica 
para o próximo ano, então esse orçamento vai estar cortado e, olha, eu não sei se o prefeito 
fosse, que muitos vereadores tivessem elegido, colocaram tantas emendas assim dessa forma, 
é um prefeito novo que vai assumir, e vai pegar o orçamento, mesmo sabendo que o poder 
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legislativo pode emendar, pode fazer porque é dever do vereador, mas quando eu vejo, que 
não sei se foi por questão de tempo, me chamaram hoje lá, nós não colocar nada, para um 
distrito só R$ 90.000,00 e ai eu vejo tanto dinheiro e emendas para entidades que a maioria 
delas elas tinham que funcionar com recursos próprios, se eu quero fazer um evento, ou 
qualquer coisa eu acho que tem que sair, e ai eu vi muitas emendas que realmente o prefeito 
deve até vetar, obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; qual as emendas o senhor pede 
destaque senhor vereador; Vereador Vilson Paese; questão de ordem, me serve também 
senhor presidente, só que daí, vossa excelência deve convir comigo, que eu vou ter que 
aprovar todas, para não deixar prejudicadas as emendas, não vou votar contra todas porque 
seria até uma incoerência da minha parte, mas ai você nos pega no pulo do gato, porque ficarei 
eu contra nove, mas eu aceito a maioria também, aceito, mas fica registrado, o meu 
descontentamento; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não vereador, solicito ao secretário 
da mesa para que proceda a leitura dos pareceres sobre as emendas da comissão de justiça e 
finanças, bem como da ordem econômica e social; Secretário Vereador Cláudio Santos; 
comissão de justiça e finanças parecer: o presente projeto de lei com as emendas modificativas, 
é constitucional, e quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Sala das reuniões, 06 de outubro 
de 2008. Vereador Gilnei Jarré – relator e secretário, Vereador Antonio Azir – presidente e 
Vereador Josélio Guerra – membro; comissão da ordem econômica e social, parecer:  o 
presente projeto de lei com as emendas modificativas encontra-se apto a ser incluído na ordem 
do dia. Sala das reuniões em 6 de outubro de 2008. Vereador Vilson Paese – presidente e  
relator, Vereador Cláudio Santos – secretário e Vereador Paulino de Moura- membro; 
Presidente Vereador Luiz Leite; está em discussão os pareceres da comissão de justiça e 
finanças bem como da ordem econômica e social das emendas apresentadas pelos senhores 
vereadores nesta reunião ordinária, com referencia a LDO, para o exercício de 2009, esta em 
discussão, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovados os pareceres da 
comissão de justiça e finanças bem como da ordem econômica e social por unanimidade, está 
em discussão agora sim, a LDO para o exercício de 2009, esta em discussão, Vereador Antonio 
Azir; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores vereadores, pessoal da segurança 
pública, também do sindicato dos funcionários públicos, a nossa OAB – ordem dos advogados 
de Carazinho, nossos colegas que se fazem aqui presentes, a imprensa, aos funcionários, 
nossa saudação, também queremos uma saudação muito especial ao nosso novo vereador do 
PTB, que ira me substituir nessa casa, e com certeza não poderia ser melhor substituído,como 
o vereador Eugênio, vereador que já conhece a legislação pública, já tem conhecimento da 
administração publica, então com certeza ira somar muito ao poder legislativo de Carazinho, 
trazendo muitos benefícios para a nossa comunidade, enfim, cumprimentar a todos os 
presentes, eu findando esse mandato já que decidi não concorrer mais a vereador, e sabendo 
das dificuldades e também dos préstimos do trabalho desenvolvido pela OAB de Carazinho, 
não poderia me furtar como vereador, apresentar uma emenda onde oportuniza a 
disponibilidade de recursos a OAB para que essa adquira um imóvel e possa ter um local onde 
possa atender melhor, os seus advogados, os seus componentes, enfim a OAB faz um trabalho 
muito importante em Carazinho, na defesa dos direitos dos cidadãos, a OAB é a garantia 
realmente da cidadania, e nós temos em Carazinho um quadro de advogados competentes, 
temos a diretoria da OAB também uma diretoria séria, uma diretoria que esta desenvolvendo 
um excelente trabalho, e com certeza com esse recurso somado a outro recurso que já me 
parece que foi conseguido através da OAB do Rio Grande do Sul, nós teremos condições de 
construir ou adquirir uma boa sede, também as demais emendas realizadas pelos demais 
vereadores, eu quero dizer que sou favorável, porque todas favorece, algum segmento, todas 
favorecem alguma entidade, tão importante quanto é a policia civil, que presta um excelente 
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trabalho à comunidade, mesmo com o efetivo às vezes menor do que aquele que necessitaria, 
o próprio funcionalismo publico, sabemos da necessidade do funcionário publico, ter o seu local 
de lazer, ter onde possa se encontrar, e é necessário também esse recurso, assim como 
também para diversas entidades que foram colocadas, pelos demais vereadores, Vereador 
Gilnei Jarré, Vereador Paulino de Moura, Vereador Felipe Sálvia, Vereador Luiz Leite, enfim 
todos os vereadores fizeram emendas e creio eu, que o prefeito irá sim sancionar essas 
emendas, e quero aqui pedir um compromisso dos dez vereadores, de que se o prefeito vetar 
as emendas que essa casa derrube o veto, porque esse poder legislativo, eu tenho dito no 
decorrer dos anos, tem que se valorizar, o poder legislativo tem que mostrar que é um poder 
realmente independente, e se é vontade dos dez vereadores em aprovar essa emenda, em 
modificar o orçamento, em destinar recursos às entidades, o prefeito deve respeitar esse poder, 
se assim não o fizer eu peço a todos os companheiros, que a gente derrube o veto e torne 
realmente lei e faça parte da LDO, mas eu irei conversar com o prefeito e tenho certeza que 
terá a sensatez, que terá o bom senso, terá a convicção de que essas emendas são 
importantes para todas essas entidades, quero parabenizar o Vereador Vilson Paese, que 
voltou atrás e resolveu assinar pelo parecer da Comissão de ordem econômica e social, porque 
eu sempre tive no Vereador Vilson Paese um democrata, um vereador sensato, um vereador 
que realmente discute, mas na hora do bem da comunidade ele sempre esta junto, tenho 
certeza que ira votar pelo sim de todas as emendas, mesmo tendo destacado que algumas não 
seriam de interesse tão relevante, mas tenho certeza que vossa senhoria como o tempo 
demonstrou, através dos anos aqui nessa casa, o senhor legislando, e certamente o senhor 
concordara com o restante dos vereadores, claro vereador; Vereador Vilson Paese; obrigado 
Vereador Antonio Azir, tenho certeza que não sou merecedor de suas palavras, é mais bondade 
de seu coração que eu sou merecedor, agora quando eu coloquei, e eu não ia deixar de assinar 
o parecer, de forma nenhuma, eu não seria irresponsável, eu estava só esperando um tempo 
até porque eu queria discutir algumas emendas, agora é claro que a grande maioria delas são 
necessárias, e a câmara como eu disse, ela tem que emendar sim o orçamento, e a emenda de 
vossa excelência é brilhante, lhe parabenizo por isso, como a emenda do presidente da câmara 
também, para o Consepro, que é uma necessidade, a  policia civil para terminar sua sede, 
outra, o centro espírita que presta um atendimento relevante no social, muitas emendas muito 
boas, tinha algumas que eu queria só fazer, mas como elas vão ser votadas em bloco, claro 
que votarei favorável a todas, muito obrigado; Vereador Antonio Azir; e senhor presidente me 
permita, até fugindo um pouco do assunto, mas o dia se faz até necessário que se mencione as 
candidaturas, quero parabenizar o nosso colega Vereador Adroaldo De Carli que colocou seu 
nome a prefeito concorrendo para o pleito, onde com muita dignidade apresentou suas 
propostas, fez uma bela campanha, sempre esteve aqui conosco, mesmo concorrendo a 
vereador, sempre presente na câmara municipal, esta registrado nos anais da casa, que eu 
sempre disse que era um vereador que faria muita falta aqui nessa casa e com certeza fará, 
mas os que estão chegando também são bons vereadores, também quero parabenizar o Adair 
Bonaldi que concorreu, infelizmente não obteve êxito, mas foi uma concorrência leal, sincera, 
com projetos exeqüíveis, e também parabenizar que agora é o prefeito de todos nós, o prefeito 
de Carazinho, quando um prefeito se elege, não se elege só para o partido dele, só para 
aqueles eleitores, mas sim para toda a comunidade, desejar ao prefeito Ailton Magalhães que 
faça um boa administração, porque quem ganha com isso somos nós carazinhenses, que 
queremos cada vez mais uma melhor qualidade vida para nossa gente, e aos reeleitos aqui 
nosso parabéns, Vereador Paulino de Moura, Vereador Gilnei Jarré, Vereador Felipe Sálvia, 
sexto mandato Vereador Felipe Sálvia, meus parabéns, um vereador combativo, um vereador 
valente, tivemos muitas discussões, mas sempre discussões leais, e eu lhe admiro muito por 
isso, e eu acho que é por isso que o senhor retorna tantas vezes a esta casa, porque o senhor 
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é um vereador que discute, que bate, mas é de frente, eu gosto de gente assim, e os que não 
se elegeram, eu quero dizer que vocês fizeram o trabalho de vocês pela comunidade de 
Carazinho durante o período que aqui estiveram, eu presenciei, acompanhei a todos, todos 
deram o melhor de si para sua comunidade, e nós estamos vivendo uma democracia, temos 
que aceitar a decisão do povo, a decisão das urnas, e dizer a todos que existe vida pós-eleição, 
não desistam, é natural que fiquem tristes, mas a vida continua minha gente, de repente na 
próxima alguns estarão voltando, outros estarão seguindo outros caminhos, mas o importante é 
que aqui estivemos juntos, ainda faltam três meses para terminar, mas eu que não concorri, eu 
e o Vereador Vilson Paese que resolvemos não concorrer, não estamos muito cansados da 
campanha, mas já estamos sentindo até saudade dos companheiros aqui, e queremos desejar 
a todos os novos vereadores, que realmente venham para essa casa, junto com os demais, os 
Remanescentes, façam realmente um trabalho pela comunidade, assim como este poder, esta 
câmara vem realizando, obrigado, um grande abraço a todos; Presidente Vereador Luiz Leite; 
continua em discussão, Vereador Cláudio Santos com o uso da palavra; Vereador Cláudio 
Santos; senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que foram anteriormente nominadas 
pelo presidente e também pelo Vereador Antonio Azir, gostaria de parabenizar também o 
Vereador Felipe Sálvia pela reeleição, Vereador Paulino de Moura e Vereador Gilnei Jarré pela 
reeleição, e a partir de 1º de janeiro de 2009 passamos nós também a fazer parte desta 
comunidade, sem duvida alguma, se possível, auxiliar naquilo que for necessário, parabéns 
também ao Eugênio Grandó, pela conquista, pelo seu trabalho, pela sua equipe, por aquilo que 
teve em mente, e que felizmente conseguiu chegar ao intento, conseguiu subir a sua montanha, 
sua eleição, eu espero sem duvida alguma que vossa excelência faça um bom trabalho aqui 
nessa casa, principalmente que saindo o Vereador Antonio Azir, vem o Dr. Eugenio Grandó que 
também tem conhecimentos de leis que vai auxiliar bastante essa casa, como também os 
demais que foram eleitos que não se fazem presentes, também ao Vereador Jaime Fragoso, 
Vereador Déio, Vereador Luiz Leite, dizer que eu comentava ainda hoje, rapidamente senhor 
presidente, de que talvez nós tenhamos feito sucesso aqui na câmara enquanto que o Vereador 
Felipe Sálvia faz história, nós viemos e fizemos sucesso, sucesso é passageiro, mas o 
Vereador Felipe Sálvia faz história nessa casa, com seis mandatos, e acredito que enquanto 
existir e quiser, vossa excelência vai retornar porque sabe os caminhos, sabe os atalhos, e 
sabe passar por cima das adversidades, mas eu quero dizer senhor presidente que me 
preocupa ainda como vereador dessa legislatura até dia 31 de dezembro deste ano, quando 
nós vamos, conforme palavras ditas pelo Vereador Antonio Azir, de que essa casa, no caso do 
prefeito venha a não sancionar, Venha a vetar essas emendas, que nós câmara, nós 
vereadores venhamos a derrubar o veto do prefeito, e fazer com que seja pelo legislativo 
sancionada ou promulgada essas emendas a LDO, me preocupa senhor presidente, por 
exemplo, essa questão dos duzentos mil reais que foram através da emenda de vossa 
excelência para as câmaras de vídeo monitoramento, e também outras emendas que foram 
retiradas verbas da reserva de contingência, não tem como você tirar reserva de contingência, 
porque a lei federal é explicita, tem que se deixar obrigatoriamente 1% do orçamento para 
reserva de contingência, e nosso orçamento é de sessenta e cinco milhões e novecentos mil e 
a reserva de contingência é exatamente de seiscentos e cinqüenta e nove mil reais, então não 
tem como se retirar verba da reserva de contingência para fazer emendas, isso não existe, isso 
não tem como fazer, eu como vereador, muito embora esteja finalizando esse mandato, eu 
tenha que deixar claro, porque tem entidades que estão sendo contempladas e que certamente 
virá o veto do prefeito porque não há verba suficiente para isso, porque a reserva de 
contingência exige que seja 1% da lei federal, e tem seiscentos e cinqüenta e nove mil de 
sessenta e cinco milhões e novecentos mil, então não vai ter essas entidades que foram 
contempladas através da reserva de contingência,elas não terão verba para que venham para 
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cá, então se o prefeito vetar, vai ter razão no veto, e nós vereadores vamos ter que acatar o 
veto do senhor prefeito porque não tem como cumprir, porque essa é uma lei maior, lei federal, 
essa de 1%, também senhor presidente, colegas vereadores, eu quero dizer que eu entendo da 
ansiedade, da vontade dos vereadores de servir algumas entidades com emendas, mas nós 
temos o exemplo, senhor presidente, da casa da mulher, que tem verba destinada já há um 
bom tempo na prefeitura e não consegue retirar, porque não tem as suas contas privadas, a 
banda ex-alunos do La Salle também tem verba à disposição no cofre Público e não tem direito 
a retirar porque não tem suas prestações de contas, então eu até acredito de que sempre foi de 
coração que os vereadores fazem essa tentativa de doação a essas entidades, eu acredito que 
merecem, que precisam, mas nós temos que saber até que ponto essas entidades estão 
corretas, eu não acredito que o vereador venha, a não ser pela vontade do coração, fazendo 
uma emenda, passando por cima do 1% da reserva de contingência, e também não vendo com 
que essas entidades já foram contempladas em outras oportunidades e que o dinheiro que 
foram contempladas continua no cofre da prefeitura, porque não prestam contas e ai não tem 
direito a essas verbas, eu quero só ressaltar, senhor presidente. Para finalizar, dizer que nós 
podemos até estudar, mas haverá sem duvida alguma veto do senhor prefeito, e que essa casa 
vai ter que aprovar o veto do senhor prefeito porque senão a casa vai ficar responsável por 
inconstitucionalidade justamente referente a essas leis, no que diz respeito à reserva de 
contingência, e também a essas entidades que já tem, inclusive deste ano, do ano passado, 
direito a seu recurso e até agora não conseguiu porque não prestaram contas, pois não 
Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; obrigado Vereador Cláudio Santos, até para 
tranqüilizar os membros da OAB, que a emenda da minha autoria ela foi reduzida da verba de 
publicidade do governo, e eu creio que não precise fazer muita publicidade,  ainda mais no 
primeiro ano, então fiquem tranqüilos porque essa ai não, será vetada, obrigado; Vereador 
Cláudio Santos; está certo vereador, eu até estive olhando quais as que seriam afetadas pela 
reserva de contingência, e essa dos duzentos mil, nós temos algum valor dentro da reserva de 
contingência e outros valores que não são dentro da reserva de contingência, só para chamar a 
atenção, senhor presidente, para que mais tarde essas pessoas que acompanharão pela 
imprensa que essas entidades foram contempladas, e mais tarde vem o veto do senhor prefeito 
e a câmara tenha que aprovar o veto e depois estas entidades não estarão recebendo e não 
serão contempladas no orçamento do ano que vem, seria isso senhor presidente, muito 
obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; continua em discussão, Vereador Felipe Sálvia; 
Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que assistem a 
reunião na casa do povo na noite de hoje já nominadas pelos meus colegas que me 
antecederam, dizer para o Vereador Antonio Azir, realmente a emenda para a OAB vem a 
calhar, emenda muito boa, quando eu vi essa emenda na noite de hoje eu disse que realmente, 
nós varias vezes nos socorremos na OAB, nos problemas da nossa comunidade, quantas 
vezes nos Socorremos da OAB, eu me recordo uma passagem da venda da eletrocar, se não 
me engano, nós nos socorremos, se não me engano era o Michael que era o presidente, 
problema do hospital de caridade, distrito industrial, e essa entidade várias vezes socorreu esse 
poder, esta de parabéns o Vereador Antonio Azir por essa emenda, dizer também para os 
membros da policia civil que se encontra nessa casa na noite de hoje, que também a minha 
emenda não sai da reserva de contingência, para essa entidade, dizer para os senhores 
vereadores e senhor presidente que várias vezes eu passei por lá, pela sede da policia civil, e 
eu vi o sofrimento dessa entidade construir e terminar e acabar aquela obra, eu sei que coloquei 
pouco recurso, dez mil reais, mas o pouco que a gente pode colocar para ajudar, eu coloquei 
como legislador, também atendi várias entidades, como creches, que contrapartida atende 
crianças do município, atende crianças dos comerciários, também coloquei dinheiro para a casa 
da mulher, não sabia Vereador Cláudio Santos, que a casa da mulher não tinha prestado 
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contas, que a gente não sabe, mas coloquei dinheiro para essa entidade, Vereador Gilnei Jarré, 
porque atende mulheres mal tratadas pelos maridos, se socorrem nessa casa, a gente faz 
emenda, os vereadores são testemunhas que sempre fiz emendas, às vezes fiquei sentido das 
minhas emendas não passarem, mas é o trabalho do vereador, fazer emendas e ser aprovadas 
ou não, eu respeito à vontade dessa casa, sempre respeitei, mas a gente tem que fazer, tem 
que trabalhar e tem que fazer emendas, dizer também senhores vereadores que como vereador 
eleito, eu tenho que dizer também, obrigado pelas palavras, também dizer para o Vereador 
Paulino de Moura, Vereador Gilnei Jarré, que também passaram, que não é fácil gente, eu tinha 
dito, e quero cumprimentar o Dr. Veiga que me ajudou na minha empreitada, não é fácil se 
eleger seis vezes, não é fácil mesmo, o Vereador Cláudio Santos disse que eu conheço atalhos, 
eu acho que não são atalhos,  eu acho que é o meu jeito de ser aqui dentro, direto, combativo, 
olhar no olho, brigar, não é Vereador Antonio Azir, brigamos muito, de frente, briguei com o 
Vereador Paulino de Moura, com o Vereador Gilnei Jarré, é isso que o povo gosta, brigar, aqui 
é uma casa de debates, vereador Eugenio, já vereador, aqui é uma casa de debates, quantas 
vezes nós vamos se degladiar aqui dentro, mas ali fora o povo tem que entender que nós 
somos amigos, dizer que hoje eu brinquei na entrada até, eu disse, com tanto Doutor aqui 
dentro hoje, se dá pra pedir usucapião, porque estou a vinte e poucos anos aqui dentro, dá para 
requerer usucapião, brincando, tem um à parte vereador; Vereador Vilson Paese; obrigado 
Vereador Felipe Sálvia, dizer a vossa excelência e te parabenizar também, Vereador Felipe 
Sálvia, colega de bancada, dizer que vossa excelência é um gênio, tu és, o Eugenio foi eleito 
pelo PSDB, vossa excelência pelo PDT, agora dizer, PTB, PTB, melhor, obrigado, mas dizer a 
vossa Excelência que na vez passada, vossa excelência concorreu pelo PSDB, e no PSDB 
tinha boas condições, vossa excelência se reelegeu, agora no retorno, que seja bem vindo 
sempre ao PDT, vossa excelência também pegou uma condição de se eleger, numa situação 
favorável, se vossa excelência tivesse permanecido no PSDB, sabe vossa excelência que não 
ia lograr êxito, então isso é uma bola de cristal que vossa excelência tem, te parabenizo porque 
você ganhou duas eleições, uma pedindo voto, e a outra, talvez tenha sido isso que o Vereador 
Cláudio Santos quis falar, que vossa excelência é muito inteligente, é um gênio nessas 
condições, sabendo colocar e como vai correr, mas tenha certeza que isso é de coração, para 
dizer que você é sábio, parabéns; Vereador Felipe Sálvia; obrigado pelas palavras, Vereador 
Vilson Paese, mas eu acho que é trabalho mesmo, olha aqui, essa casa que vocês estão ai 
vendo aqui teve minha mão ajudada por todos os vereadores, mas eu construí uma sede nova, 
com a câmara.com computadores para deficientes, para pessoas pobres poder acessar a 
Internet, banheiros para deficientes, uma biblioteca, então a gente tem um trabalho, sempre fui 
um vereador combativo, também quero agradecer, já aproveitando presidente, a sua pessoa, 
vereador que concorreu pelo PDT, a todos os vereadores que concorreram pelo PDT, que 
também me ajudaram, sem eles eu não entraria, Vereador Vilson Paese isso de eu entrar no 
PDT, não foi por nada não, era o meu caminho que eu tinha que seguir aqui dentro, porque 
sempre defendi o trabalhador, tanto comerciário quanto o funcionário publico, então meu 
caminho era o PDT, o partido trabalhista, e eu voltei para o PDT, partido de origem,só para 
terminar senhor presidente, mais uma vez, dizer para os senhores vereadores que nós temos 
que aprovar essas emendas sim, e temos que se vetarem lá, derrubar aqui, como o Vereador 
Antonio Azir disse, porque esse poder tem que ser respeitado, tem que ser respeitado, chega 
de nós aprovaras coisas aqui e vetarem lá, nós temos que derrubar depois, era isso; 
Presidente Vereador Luiz Leite: continua me discussão, não havendo vereador que queira 
discutir colocamos em votação a LDO com as emendas apresentadas pelos senhores 
vereadores com referencias a LDO para 2009, esta em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovadas todas as emendas por 
unanimidade, colocamos agora em discussão a LDO já com suas emendas aprovadas, está em 
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discussão, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovada a LDO para 2009 
por unanimidade; Vereador Vilson Paese; questão de ordem senhor presidente; Presidente 
Vereador Luiz Leite; pois não Vereador Vilson Paese; Vereador Vilson Paese; eu falava tanto 
que nós tínhamos que fazer a revisão, realmente o cara tem que colocar menos a mão porque 
esta tudo funcionando, a gente deixa desligado muitas vezes, senhor presidente, senhores 
vereadores, não poderia deixar de registrar, cumprimentar o Adroaldo De Carli, que concorreu 
como candidato a prefeito, ao Adair Bonaldi Flores, aos colegas todos que concorreram à 
reeleição, aos novos que se elegeram, desejar muito sucesso a você Eugenio, aos demais, 
acho que esse parlamento vai ficar muito bem servido, aos vereadores que não se elegeram, 
não se reelegeram, isto é do jogo, isso acontece nas melhores famílias, e a renovação também 
é salutar, mas cabeça muito fria, daqui a quatro anos tem de novo e de repente nós estamos ai, 
muito obrigado presidente pela oportunidade, boa noite a todos e parabéns a quem se elegeu, e 
que ganhe o provo de Carazinho; Presidente Vereador Luiz Leite; nada mais havendo a tratar 
e sob a proteção de Deus declaro encerrada a presente reunião, convoco os senhores 
vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada dia 13/10/2008  às 19:30 minutos, 
uma boa noite a todos.  
 
 
           Vereador Luiz Leite                                              Vereador Cláudio Santos     
                   Presidente                                                                Secretário  
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