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Ata Reunião Extraordinãria 27 de dezembro de 2010 .... Ata 58

Presidente Vereador Gilnei Jarré: Havendo quorum regimental, sob a proteção de
Deus, declaro abertos os trabalhos d apresente' Reunião Extraordinária da Câmara
Municipal de Carazinho do dia 27 de dezembro de 2010. Convido o Senhor Vereador
Elbio Esteve para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e que todos se posicionem
em pé; (leitura da Bíblia). Solicito ao senhor secretário para proceder a leitura da
convocação dos Senhores Vereadores para a sessão extraordinária. Secretário
Vereador Elbio Esteve; Convocação04/10, de acordo com o art. 73 ~ 5° e 6°,
convocO os Senhores Vereadores para uma reunião extraordinária, a ser realizada no
dia 27 de dezembro de 2010, segunda-feira, com início previsto às 20h, para
apreciação dos seguintes' projetos de lei em regime de urgência - Projeto de Lei
158/10 de autoria do Executivo Municipal, o qual estima receita e autoriza despesa do
município de Carazinho para o exercicio financeiro 2011. Projeto de 1591/10 de autoria
do Executivo Municipal, o qual autoriza concessão de auxilio financeiros,
transferências e subvenções sociais no exercício de 2011, para entidades e na
realização de eventos oficiais do município que menciona. Sala de reuniões 23 de
dezembro de 2010. Gilnei Alberto Jarré Presidente. Ciente todos os vereadores
assinaram. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos agora para a ordem do dia.
Peço ao Senhor Secretário que proceda a leitura do número, ementa e autor dos
projetos. Secretário Vereador Elbio Esteve; Projeto de Lei 158/10 de 17 de
dezembro de 2010, estima receita e fixa despesa do município de Carazinho para o
exercício financeiro 2011. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Peço ao Senhor
Secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão' de Justiça e Finanças,
referente à emenda; Secretário Vereador Elbio Esteve; a presente emenda é viável
e nada a opor contra quánto os aspectos orçamentários e financeiros; Assinam os
vereadores Felipe Sálvia, relator e secretário, Vereador Eugenio Grandó, Presidente e
Vereador Élbio ~Esteve, membro. Presidente Vereador Gilnei ,.Jarré: Está em
discussão o, parecer da Comissão de justiça e, finanças, referente à.emenda. Não
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores que concordam
permaneçam-como estão os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Peço ao
Senhor Secretário que proceda a leitura da emenda. Secretário ~Vereador Elbio
Esteve; suplementa dotações que estima receita e fixa a despesa do município para o
exercício financeiro ~de 2011,••..autores vereador Gilnei IJarré, Sándra Citolin, Élbio
Esteve, Erlei Vieira, Eugenio Grandó 'e Leandro Adams. Presidente Vereador Gilnei
Jarré: Está em discussão' a, emenda. Não havendo vereador que queira discutir,
coloco em votação. Vereadores"que concordam permaneçam como estão e contrários
se manifestem. Aprovado por todos. Peço ao Senhor Secretário que proceda a leitura
do parecer da Comissão de Justiça e Finanças referente ao projeto. Secretário
Vereador Elbio Esteve; O presente projeto de lei é viável e nada a opor quanto aos
aspectos orçamentários e financeiros. Sala de reuniões. Assina Vereador Felipe
Sálvia, relator e secretário, Vereador Eugenio Grandó, Presidente e Vereador Élbio
Esteve, membro. Presidente Vereador Gilnei Jarre: Está em discussão o parecer da
Comissão de justiça e finanças. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em
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votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão os contrários se
manifestem. Aprovado por todos. Peço ao Senhor Secretário que proceda a leitura do
parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social. Secretário Vereador Elbio
Esteve; O presente projeto de lei esta apto a ser incluído na ordem do dia. Assina
Vereador Erlei e Vereadora Sandra Citolin. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está
em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social. Não havendo
vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam
como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Está em discussão os
Projetos com emenda e pareceres já aprovados. Não havendo vereador que queira
discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os
contrários se manifestem. Aprovado'" por todos. Peço ao Senhor secretário que
proceda a leitura do Parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, perdão,
Parecer da Comissão de Justiça e Finanças, referente ao Projeto de Lei 159/2010.
Secretário Vereador Elbio Esteve; as presentes emendas são viáveis e nada a opor
contra quanto os aspectos orçamentários e financeiros; Sala de reuniões.Vereador
Felipe Sálvia, relator e secretário, Vereador Eugenio Grandó, Presidente e Vereador
Élbio Esteve, membro. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o
parecer da Comissão de Justiça e Finanças, referente a emenda. Não havendo
vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam
como estão e contrários se manifestem. Aprovado por todos. Peço ao Senhor
secretário que proceda a leitura das emendas. Secretário Vereador Elbio Esteve;
Emenda n001 - Inclui entidades e eventos para concessão de auxílios financeiros,
transferências, subvenções sociais no exercicio de 2011, suplementa recursos de
entidades. Autores Vereadores Gilnei Jarré, Sandra Citolin, ~Ibio Esteve, Erlei Vieira,
Eugenio Grandó e Leandro Adams. Emenda nO02 - Autoriza concessão de auxílios
financeiros, transferências, subvenções sociais no exercício 2011, para entidades e na
realização de eventos oficiais do município que menciona. Autor Vereador Felipe
Sálvia. Emenda nO03 .:...Autoriza concessão de auxílios financeiros, transferências,
subvenções sociais no exercício 2011, para entidades e na realização de eventos
oficiais do municipio que menciona. Autor Vereador Felipe Sálvia. Presidente
Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão as emendas~Peço a Senhora vereadora
Sandra que assuma os trabalhos da mesa para pronunciamento. Presidente
Vereadora Sandra Citolin: Com a palavra vereador Gilnei Jarré.' Vereador Gilnei
Jarré: Senhora Presidente, Senhores Vereadores, público presente, imprensa, só pra
fazer um registro' importante, de uma das emendas que realizamos nessa proposição,
em relação ao; hospital de caridade do nosso município..~Estamos fazendo uma
emenda de R$400.000,OO reais, para suplementação assistencial,~ambulatorial e
hospitalar do HCC~de CareZinho, essa emenda foi debatida entendida por todos os
vereadores, o qual entenderam' ser viável a forma que estamos realizando, também
tivemos a aprovação do~Senhor Prefeito Municipal, a, qual atender de propor a
emenda, conversamos com ele, e disponibilizamos do récurso da Câmara Municipal
do ano de 2011, R$ 200.000,00, e o Senhor Prefeito Municipal, entendeu também,
que poderia disponibilizar ainda para o ano que vem mais R$ 200.000,00, então esse
é um registro importante, que a Câmá'ra de Vereadores, em entendimento com o
Executivo Municipal, estará oportunizando mais uma vez ao HCC recursos na ordem
de além de 1.000.000,00 de reais, disponibilizados no orçamento, mais R$400.000,00
reais, só gostaríamos de salientar ao Senhor Prefeito Municipal, que no momento d
realização deste convênio com o HCC, que se coloque uma cláusula, a pedido dos 1
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vereadores desta casa, que se realize um diagnóstico da administração hospitalar de
Carazinho. Então isso ê um pedido dos Senhores vereadores, para com que, conste
no convênio do HCC, que o HCC deverá realizar um diagnóstico de toda a sua
administração. Então, essa seria uma das importantes emendas, que nós realizamos,
bem como as demais, que também julgamos necessárias, para nossa comunidade
Carazinhense. Seria isso, senhora Presidente, senhores Vereadores. Presidente
Vereadora Sandra Citolin: Devolvo os trabalhos da mesa, ao Presidente Vereador
Gilnei Jarré; Presidente Vereador Gilnei Jarré: Não havendo vereador que queira
discutir, coloco em votação as emendas. Vereadores favoráveis permaneçam como
estão e contrários se manifestem. Aprovado por todos. Peço ao Senhor Secretário que
proceda a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças referente ao projeto.
Secretário Vereador Elbio Esteve; O presente projeto de lei é viável e nada a opor
quanto aos aspectos orçamentários e financeiros. Sala de reuniões. Vereador Felipe
Sálvia, relator e secretário, Vereador Eugenio Grandó, Presidente e Vereador Élbio
Esteve, membro. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o parecer da
Comissão de Justiça e Finanças. Não havendo vereador que queira discutir, coloco
em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se
manifestem. Aprovado por todos. Está em discussão, o projeto com emendas e
pareceres já aprovados. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação
as emendas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se
manifestem. Aprovado por todos. Desejo a todos os colegas vereadores, bem como
comunidade que nos prestigia, um 2011 repleto de saúde, paz e felicidade. Nada mais
havendo a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião, e
convoco os Senhores Vereadores, para a l' reunião ordinária, a ser realizada na 1°
segunda-feira de fevereiro. .,)"
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