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Ata da Reunião Extraordinária do dia 13 de agosto de 2009.............Ata 37 
 
Presidente Vereador Leandro Adams; Havendo quorum regimental, sob a proteção 
de Deus declaro abertos os trabalhos da presente reunião extraordinária da Câmara 
Municipal de Carazinho do dia 13 de agosto de 2009, convido o Vereador Felipe Sálvia 
para proceder à leitura de um trecho da Bíblia, e que todos se posicionem em pé; 
(leitura da Bíblia); Presidente Vereador Leandro Adams; senhora secretaria, proceda 
a leitura da convocação do Vereador Elbio Esteve para a presente reunião, pois o 
mesmo não estava presente na ultima sessão plenária; Secretária Vereadora Sandra 
Citolin; CONVOCAÇÃO – 036/09. De acordo com o art. 73 parágrafos V e VI, convoco 
o Senhor Vereador para uma para uma Reunião Extraordinária, a ser realizada no dia 
13 de agosto de 2009, quinta-feira, com início previsto para às 14:00 horas, para 
apreciação do seguinte Projeto de Lei, em Regime de Urgência: 01 – PROJETO DE LEI 
N° 082/09 AUTOR – EXECUTIVO MUNICIPAL - EMENTA: Dispõe sobre o Plano 
Plurianual do Município de Carazinho para o quadriênio 2010-2013. Vereador Leandro 
Adams – Presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; ordem do dia, votação do 
projeto da presente reunião, peço a Senhora Secretária que proceda a leitura do 
numero, ementa e autor do projeto, bem como o parecer da comissão de justiça e 
finanças, e as emendas; Secretária Vereadora Sandra Citolin; PROCESSO N º 
10422/141/2009. PROJETO DE LEI Nº 082/2009. AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL. 
EMENTA: Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Carazinho para o 
quadriênio 2010-2013. EMENDA PPA 2010-2013. Art.1º - Fica alterado o anexo de 
objetivos, diretrizes e metas PPA -2010-2013 e acrescenta valores no custo previsto no 
orçamento para Manutenção e Apoio Eventos Oficiais, Incr. Turismo e “Obras de Infra-
estrutura, construção e manutenção do Santuário de Santa Rita de Cássia” no valor de 
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme especificação dos anexos. Art. 2º - Servirá 
de recurso para suprir a despesa à redução das dotações discriminadas nos anexos no 
orçamento do Executivo. Art. 3º - A presente Emenda entra em vigor na data de sua 
publicação. JUSTIFICATIVA: Precisamos dispor de mais recursos para esta rubrica, em 
razão de que acrescentamos a esta meta a realização de Obras de Infra-estrutura, 
construção e manutenção do Santuário de Santa Rita de Cássia. Sabendo da grande 
importância de tal local para a divulgação turística de nosso município, concluímos 
portanto que nada mais justo que o município também possa dar a sua parcela de 
contribuição para a manutenção deste local. Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
PROCESSO N º 10422/141/2009. PROJETO DE LEI Nº 082/2009. AUTOR: 
EXECUTIVO MUNICIPAL. EMENTA: Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de 
Carazinho para o quadriênio 2010-2013. EMENDA PPA 2010-2013. Art.1º - Fica 
alterado o anexo de objetivos, diretrizes e metas PPA -2010-2013 e acrescenta valores 
no custo previsto no orçamento para Manutenção Geral da Farmácia Básica no valor de 
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme especificação dos anexos. Art. 2º - 
Servirá de recurso para suprir a despesa à redução das dotações discriminadas nos 
anexos no orçamento do Executivo. Art. 3º - A presente Emenda entra em vigor na data 
de sua publicação. JUSTIFICATIVA: Com o desemprego e a baixa remuneração dos 
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aposentados, a aquisição de medicamentos de uso contínuo tem sido um verdadeiro 
tormento para estas famílias, por isso precisamos destinar mais recursos para que a 
Secretaria Municipal da Saúde, possa suprir essa necessidade da comunidade, que é 
também um direito. Vereador Felipe Sálvia – PDT; PROCESSO N º 10422/141/2009. 
PROJETO DE LEI Nº 082/2009. AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL. EMENTA: Dispõe 
sobre o Plano Plurianual do Município de Carazinho para o quadriênio 2010-2013. 
EMENDA PPA 2010-2013. Art.1º - Fica alterado o anexo de objetivos, diretrizes e 
metas PPA -2010-2013 e acrescenta valores no custo previsto no orçamento para 
Ampliação, Construção e Reforma no Prédio da Acapesú no valor de R$ 50.000,00 
(cinqüenta mil reais), conforme especificação dos anexos. Art. 2º - Servirá de recurso 
para suprir a despesa à redução das dotações discriminadas nos anexos no orçamento 
do Executivo. Art. 3º - A presente Emenda entra em vigor na data de sua publicação. 
JUSTIFICATIVA: É lamentável o fato de que há muito tempo nada ou muito pouco tem 
sido feito pelo ginásio da Acapesu, local onde são realizados Campeonatos Municipais, 
treinamentos das categorias de Base do Pinheiro, e outras atividades. Em dias de 
chuva, jogos e treinos tem que ser cancelados ou transferidos para outro lugar, em 
razão do alagamento que ocorre devido a problemas com o telhado, e em função disso 
a quadra de esportes está também em estado precário, pois o parque esta 
apodrecendo, há lugares na quadra em que eles estão soltos, podendo machucar os 
atletas, principalmente as crianças que jogam pelas categorias de base do Pinheiro. Os 
banheiros estão também em estado lamentável, ficam completamente alagados em 
dias de chuva. Vereador Felipe Sálvia – PDT; PROCESSO N º 10422/141/2009. 
PROJETO DE LEI Nº 082/2009. AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL. EMENTA: Dispõe 
sobre o Plano Plurianual do Município de Carazinho para o quadriênio 2010-2013. 
EMENDA PPA 2010-2013. Art.1º - Fica alterado o anexo de objetivos, diretrizes e 
metas PPA -2010-2013 e acrescenta valores no custo previsto no orçamento para CO-
FINANCIAR SERVIÇO DE ATENDIMENTO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA no 
valor de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), conforme especificação dos 
anexos. Art. 2º - Servirá de recurso para suprir a despesa à redução das dotações 
discriminadas nos anexos no orçamento do Executivo. 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 mais 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. 
Vereador Felipe Sálvia – PDT e Vereadora Sandra Citolin – PMDB; PROCESSO N º 
10422/141/2009. PROJETO DE LEI Nº 082/2009. AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL. 
EMENTA: Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Carazinho para o 
quadriênio 2010-2013. EMENDA PPA 2010-2013. Art.1º - Fica alterado o anexo de 
objetivos, diretrizes e metas PPA -2010-2013 e acrescenta valores no custo previsto no 
orçamento para CONCESSÃO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS A ENTIDADES no valor 
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme especificação dos anexos. Art. 2º - 
Servirá de recurso para suprir a despesa à redução das dotações discriminadas nos 
anexos no orçamento do Executivo. Art. 3º - A presente Emenda entra em vigor na data 
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de sua publicação. JUSTIFICATIVA: Proporcionar um valor substancialmente amplo 
para contemplar com auxílios financeiros entidades que precisam da referida 
assistência para desenvolver suas atividades nas mais diversas áreas e que muitas 
vezes encontram dificuldades para realização das mesmas, vindo a desistir da 
realização de eventos e atividades. Vereador Felipe Sálvia – PDT; PROCESSO N º 
10422/141/2009. PROJETO DE LEI Nº 082/2009. AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL. 
EMENTA: Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Carazinho para o 
quadriênio 2010-2013. EMENDA PPA 2010-2013. Art.1º - Fica alterado o anexo de 
objetivos, diretrizes e metas PPA -2010-2013 e acrescenta valores no custo previsto no 
orçamento para AUXÍLIO ENTIDADE FILANTROPICAS CRECHES (Somaic, Saic, 
Casc, Creche Pequeno Comerciário) no valor de R$ 39.300,00 (trinta e nove mil e 
trezentos reais), conforme especificação dos anexos. Art. 2º - Servirá de recurso para 
suprir a despesa à redução das dotações discriminadas nos anexos no orçamento do 
Executivo. Art. 3º - A presente Emenda entra em vigor na data de sua publicação. 
JUSTIFICATIVA: A presente emenda justifica-se pelo fato de que estas entidades 
Filantrópicas e Creches atendem crianças, filhos de trabalhadores do município, 
absorvendo também a responsabilidade do poder público, devendo desta forma haver 
mais recursos orçamentários por parte do Poder Executivo Municipal, pois muitas delas 
enfrentam sérias dificuldades de manutenção. Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
PROCESSO N º 10422/141/2009. PROJETO DE LEI Nº 082/2009. AUTOR: 
EXECUTIVO MUNICIPAL. EMENTA: Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de 
Carazinho para o quadriênio 2010-2013. EMENDA PPA 2010-2013. Art.1º - Acrescenta 
META, ao anexo de Programas, Metas e Objetos PPA -2010-2013, conforme 
especificação abaixo: Código: 1040. Descrição Ação (Projeto/Atividade): 
Reequipamento do Departamento de Cultura. Meta: - aquisição de 1 máquina 
fotográfica digital, 1 fogão, 1 pia com balcão e 1 geladeira; - 10 instrumentos musicais 
para a banda municipal, -  10 materiais para o coral municipal (suportes para partituras), 
- aquisição de instrumentos e materiais para Banda Musical Ex Alunos La Salle; - 
aquisição de mobiliário em geral, coleções e materiais bibliográficos, equipamentos de 
proteção e segurança, equipamentos para áudio, vídeo e foto, equipamentos de 
processamento de dados e outros materiais permanentes que se fizerem necessários e 
adequados ao funcionamento do departamento de cultura; Art. 2º - A presente Emenda 
entra em vigor na data de sua publicação. JUSTIFICATIVA: A Banda Musical Ex Alunos 
La Salle tem significativa importância para nosso município, é uma das mais antigas do 
estado e ao longo dos anos vem representando nosso município em várias cidades do 
país, sendo então muito importante que o município através do setor competente auxilie 
também esta Banda quanto a aquisição de equipamentos, instrumentos e outros 
materiais necessários para sua manutenção. Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
PROCESSO N º 10422/141/2009. PROJETO DE LEI Nº 082/2009. AUTOR: 
EXECUTIVO MUNICIPAL. EENTA: Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de 
Carazinho para o quadriênio 2010-2013. EMENDA PPA 2010-2013. Art.1º - Acrescenta 
META, ao anexo de Programas, Metas e Objetos PPA -2010-2013, conforme 
especificação abaixo: Código: 2057. Descrição Ação (Projeto/Atividade): Manutenção 
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Atividades Dpto. De Cultura. Meta: - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS 
CULTURAIS, COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS 
NAS ÁREAS DA MÚSICA, TEATRO, DANÇA E LITERATURA. -REALIZAÇÃO DE 
RONDAS CRIOULAS NAS ESCOLAS.  ESTABELECIMENTO DE CALENDÁRIO 
MUNICIPAL DE EVENTOS CULTURAIS. INCENTIVO AO FUNCIONAMENTO DE 
CORAIS, INVERNADAS ARTÍSTICAS, GRUPOS TEATRAIS, DANÇA. REALIZAÇÃO 
DO PROJETO CULTURA NAS QUATRO ESTAÇÕES.  MANUTENÇÃO DA BANDA 
MUNICIPAL ASTÉRIO CANUTO DE SOUZA. - MANUTENÇÃO DA BANDA MUSICAL 
EX ALUNOS LA SALLE. MANUTENÇÃO DO CENTRO CÍVICO EXPEDICIONÁRIO 
CLAUDINO PINHEIRO REALIZAÇÃO DE CONCURSOS DE POEMAS, CONTOS, 
CARTAZES, REDAÇÕES E OUTROS. MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE TRADIÇÕES GAÚCHAS – CMTG (PREVISÃO PARA O RODEIO EM 
JANEIRO/FEVEREIRO) E A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÕES CONJUNTAS. 
REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DA SOLIDARIEDADE – CMTG. MANUTENÇÃO DE 
OFICINAS PEDAGÓGICAS DE MÚSICA, TEATRO, ARTES PLÁSTICAS E OUTRAS. 
COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO. REMUNERAÇÃO E 
ENCARGOS DE PESSOAL. CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO ATRAVÉS DE 
CONVÊNIO COM CIEE E UNIVERSIDADES. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE 
CULTURA. AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA E 
PESSOA JURÍDICA (SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ÁGUA E 
ESGOTO, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO, 
VALE TRANSPORTE, MÃO-DE-OBRA E OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO DO 
DEPARTAMENTO DE CULTURA. Art. 2º - A presente Emenda entra em vigor na data 
de sua publicação. JUSTIFICATIVA: A Banda Musical Ex Alunos La Salle tem 
significativa importância para nosso município, é uma das mais antigas do estado e ao 
longo dos anos vem representando nosso município em várias cidades do país, sendo 
então muito importante que o município através do setor competente auxilie também 
esta Banda quanto a aquisição de equipamentos, instrumentos e outros materiais 
necessários para sua manutenção. Vereador Felipe Sálvia – PDT; PROCESSO N º 
10422/141/2009. PROJETO DE LEI Nº 082/2009.AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL. 
EMENTA: Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Carazinho para o 
quadriênio 2010-2013. EMENDA PPA 2010-2013.  Art.1º - Altera Descrição da Ação 
(Projeto/Atividade) e acrescenta META, ao anexo de Programas, Metas e Objetos PPA 
-2010-2013, conforme especificação abaixo: Código: 2164. Descrição Ação 
Projeto/Atividade): Manutenção e Apoio Eventos Oficiais Incr. Turismo e Obras de Infra-
estrutura, construção e manutenção do Santuário de Santa Rita de Cássia. Meta: 
MANTER E APOIAR AS REALIZAÇÕES E EVENTOS: CARNAVAL DE RUA, 
COMEMORAÇÕES ALUSIVAS À SEMANA DA PÁTRIA, ENCONTRO SUL-
BRASILEIRO EM duas RODAS, EXPOCAR, EXPOSIÇÃO REGIONAL DE 
ORQUÍDEAS, FEIRA DE PEQUENOS ANIMAIS, FEIRA DO ARTESANATO, FEIRA DA 
APICULTURA, FESTIVAL DE VELOCIDADE TURFISTA, NATAL ALEGRIA, RODEIO 
ESTADUAL, SEMANA FARROUPILHA, CAMPEONATO GAÚCHO DE VELOTERRA, 
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MOSTRA DE CANARICULTURA, FEIRA DO LIVRO, CAMPEONATO DE BANDAS E 
FANFARRAS, COMEMORAÇÕES ANIVERSÁRIO DO MUNCÍPIO, SEARA DA 
CANÇÃO GAÚCHA, ROMARIA DE SANTA RITA, EXPOSIÇÃO FEIRA DE ÁRVORES 
ORNAMENTAIS, RODEIO CÉSAR PARANÁ E EQUIPE, FESTA NA QUERÊNCIA, 
EVENTOS CULTURAIS DE BANDAS, FESTIVAIS MUSICAIS E DANÇAS, FESTIVAIS 
DE FOLCLORE, ENCONTRO DE BANDAS DE ROCK, ENCONTRO RODA DAS 
TERRAS. REALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E 
MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. Art. 2º - A presente 
Emenda entra em vigor na data de sua publicação. JUSTIFICATIVA: O Santuário de 
Santa Rita de Cássia é um dos mais importantes pontos Turísticos de nosso município, 
que recebe anualmente e mais especificamente durante a realização da Romaria em 
honra a Santa Rita de Cássia, um elevado número de visitantes de todas as partes do 
país, por isso esperamos contar com a aprovação da presente emenda que visa 
possibilitar que anualmente possa o município também comprometer-se com as obras 
de infra-estrutura, manutenção e construção, necessárias ao local, sendo que para 
tanto, acrescentamos para esta Meta, em outra emenda, o valor correspondente a R$ 
40.000,00. Vereador Felipe Sálvia – PDT; PROCESSO N º 10422/141/2009. PROJETO 
DE LEI Nº 082/2009. AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL. EENTA: Dispõe sobre o Plano 
Plurianual do Município  de Carazinho para o quadriênio 2010-2013. EMENDA PPA 
2010-2013. Art.1º - Fica alterado o anexo de objetivos, diretrizes e metas PPA -2010-
2013 e acrescenta valores no custo previsto no orçamento do Legislativo Municipal no 
valor de R$ 2.866.500,00 (dois milhões, oitocentos e sessenta e seis mil e quinhentos 
reais), conforme especificação dos anexos. Art. 2º - Servirá de recurso para suprir a 
despesa a redução das dotações discriminadas nos anexos no orçamento do Executivo. 
Art. 3º - A presente Emenda entra em vigor na data de sua publicação. 
JUSTIFICATIVA: A presente emenda justifica-se pelo fato de que tramita projeto no 
Congresso Nacional – Proposta de Emenda a Constituição Federal – PEC n° 20, de 
2008 onde se apresenta um aumento no número de cadeiras do Legislativo para 15 
(quinze) vereadores, sendo que os valores previstos não são suficientes para manter as 
atividades normais e de pessoal necessárias. Os valores orçados para o quadriênio 
2010-2013 estão dentro dos limites estabelecidos em lei, onde não podem ser inferiores 
a 4%, conforme artigo 86, § 9° da Lei Orgânica do Município até o limite de 8% 
estabelecidos na Constituição Federal. Vereador Leandro Adams – PT, Vereador Gilnei 
Jarré – PSDB, Vereador Erlei Vieira – PSDB, Vereadora Sandra Citolin – PMDB e 
Vereador Elbio Esteve – PSDB; PROCESSO N º 10422/141/2009. PROJETO DE LEI 
Nº 082/2009. AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL. EMENTA: Dispõe sobre o Plano 
Plurianual do Município de Carazinho para o quadriênio 2010-2013. EMENDA PPA 
2010-2013. Art.1º - Fica alterado o anexo de objetivos, diretrizes e metas PPA -2010-
2013 e acrescenta valores no custo previsto no orçamento para Qualificar e Requalificar 
no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme especificação dos 
anexos. Art. 2º - Servirá de recurso para suprir a despesa à redução das dotações 
discriminadas nos anexos no orçamento do Executivo. Art. 3º - A presente Emenda 
entra em vigor na data de sua publicação. JUSTIFICATIVA: Precisamos investir mais na 
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qualificação e requalificação técnica profissional de jovens e adultos. Vereador Felipe 
Sálvia – PDT, Vereador Gilnei Jarré – PSDB e Vereador Leandro Adams – PT; 
PROCESSO N º 10422/141/2009. PROJETO DE LEI Nº 082/2009. AUTOR: 
EXECUTIVO MUNICIPAL. EMENTA: Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de 
Carazinho para o quadriênio 2010-2013. EMENDA PPA 2010-2013. Art.1º - Fica 
alterado o anexo de objetivos, diretrizes e metas PPA -2010-2013 e acrescenta valores 
no custo previsto no orçamento para IMPLEMENTAR INFRA-ESTRUTURA FISICA 
DISTRITO INDUSTRIAL no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), conforme 
especificação dos anexos. Art. 2º - Servirá de recurso para suprir a despesa à redução 
das dotações discriminadas nos anexos no orçamento do Executivo. Art. 3º - A presente 
Emenda entra em vigor na data de sua publicação. JUSTIFICATIVA: Precisamos 
investir mais na infra-estrutura de nosso Distrito Industrial Iron Albuquerque. Vereador 
Felipe Sálvia – PDT, Vereador Gilnei Jarré – PSDB e Vereador Leandro Adams – PT; 
Presidente Vereador Leandro Adams; PPA 082/09. Autor executivo Municipal, esta 
em discussão as emendas, Vereador Felipe Sálvia, questão de ordem vereador; 
Vereador Paulino de Moura; questão de ordem, antes do Vereador Felipe Sálvia se 
pronunciar, eu gostaria de pedir a vossa excelência que as emendas todas fossem 
votadas em bloco, até para a gente seguir o tramite da casa, então que as emendas 
fossem todas elas votadas em bloco; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em 
discussão o pedido verbal do Vereador Paulino de Moura, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, portanto as emendas serão votadas em bloco, com a 
palavra o Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, pessoas que assistem a reunião, a imprensa, Diário da Manhã,  
foi bom o Vereador Paulino de Moura pedir para votar em bloco as emendas, a reunião 
se torna mais objetiva, senhores vereadores, eu estava falando com os vereadores que 
são novos aqui, explicando, o PPA é um caminho depois para a LDO, para o 
orçamento, e o importante mesmo, eu sempre disse, que o importante, agora acabei de 
dizer para o Vereador Rudi e para o Vereador De Loreno, o meu primeiro mandato 
como vereador eu fui fazer emenda na LDO no terceiro ano que eu estava nessa casa, 
então eu fiquei o primeiro e o segundo ano sem fazer emenda,  nunca fiz emenda no 
PPA, acho que no terceiro ano, que eu entendo que o PPA, o prefeito ele dá rumo para 
sua administração dentro do PPA, não que o vereador não possa emendar, e pode 
emendar, mas eu sempre achei mais interessante emendar lá na frente, lá na lei de 
diretrizes, mas Senhores Vereadores, eu fiz uma emenda trabalhando essa semana, eu 
fiz umas emendas, uma emenda que eu achei importante porque eu vi ali na Santa Rita, 
na festa da Santa Rita, na Romaria da Santa Rita, eu vi que tinha dinheiro para 
divulgação do evento, mas faltava dinheiro para construção, para reforma, para arrumar 
lá o Santuário, então como tinha duzentos e noventa e oito mil eu pus mais quarenta 
mil, dez mil por ano, o PPA se vota de quatro em quatro anos, cada ano eu botei mais 
dez mil, para esse evento, então ficou trezentos e trinta e oito, tinha duzentos e noventa 
e oito, passou a ficar trezentos e trinta e oito mil, farmácia básica, estava falando com o 
Dr. Elbio agora, a vida inteira gente, eu fiquei aqui dentro e eu sempre vi que lá no final 
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do ano falta remédio, falta dinheiro para comprar remédio, se aperta e a população fica 
sem remédio, eu tinha, dois milhões e trezentos e noventa, eu botei mais duzentos mil, 
cinqüenta mil por ano, para remédio de uso continuo Doutor, esses remédios que 
sempre falta, a Acapesu, nossa Acapesu no único ginásio que nós temos que é do 
município, nossa cidade, tinha cinqüenta mil reais, não, tinha dezessete mil e 
oitocentos, para manutenção em quatro anos, Vereador Gilnei Jarré, quatro anos, 
aquilo esta caindo, não sei quem esses dias se pronunciou aqui e disse que chovia lá 
dentro, os atletas do Pinheiro, quando chovia não podiam treinar lá, com dezessete mil 
e oitocentos não se faz nada, então eu botei mais cinqüenta mil, dividi esses cinqüenta 
mil nos quatro anos, primeiro ano trinta e cinco mil reais, no segundo ano, cinco mil, no 
terceiro cinco mil e no quarto cinco mil, botei trinta e cinco mil no primeiro ano para dar 
uma reformada geral lá, não se faz muita coisa com esse dinheiro, mas ao menos faz 
um pouco mais do que tem, o básico, mulheres vitimas de violência, casa da mulher, 
tinha trinta e quatro mil e oitocentos, e esse trinta e quatro mil e oitocentos não cobria o 
que o outro governo tinha, o outro governo dava doze mil e quinhentos por ano, e dá 
um total de cinqüenta mil reais, daí em vez de aumentar, que tudo se aumenta, que as 
coisas aumentam, esse governo esta dando trinta e quatro mil e oitocentos, o que eu 
fiz? Eu botei mais vinte e cinco mil, pouquinho, dividi esses vinte e cinco mil em quatro 
vezes e aumentei para caso de mulheres vitima de violência, ali na lei de auxilio e 
subvenções, Vereador Gilnei Jarré, que nós votamos todo final do ano, tinha um milhão 
de reais, para toda aquela lista que vem de entidade para a gente ajudar, diversas 
entidades, como tinha um milhão, eu achei pouco, e aumentei mais duzentos mil reais, 
que são bairros que vem, filas de bairros que vem para ajudar, entidades, cavalos, 
festas, CTGs, bandas, eu botei mais duzentos mil reais, então ficou um milhão e 
duzentos, não é muito, um monte de entidade recebe esse dinheiro, para as creches, o 
prefeito colocou nos quatro anos, duzentos mil e setecentos, eu coloquei mais trinta e 
nove mil, mais trinta e nove mil e trezentos, eu achei esse dinheiro dentro das rubricas 
lá, e joguei para dentro, para ajudar as creches, porque gente? Nós temos que ajudar 
essas creches porque elas amparam os trabalhadores, se essas creches forem mal 
como foi mal a SOMAIC, que eu briguei, vocês são testemunha que eu briguei aqui que 
a SOMAIC estava quase fechando, então se nós não ajudarmos, essas crianças vão 
cair na rede publica, vai ser gasto dinheiro igual, aqui na banda do La Salle, não estava 
na lei de auxilio de subvenções, eu acrescentei uma meta dentro do PPA, colocando a 
banda do La Salle, e também botando um pouco de recurso a mais dentro dessa lei de 
subvenções, que eu já tinha falado que eu tinha colocado, para ajudar a banda, e não é 
justo, é a única banda que nós temos, nós temos a Auster Canuto e mais a Banda do 
La Salle, eu acho justo ajudar, e coloquei dinheiro, essa aqui eu acho que eu gostaria 
que o Leandro e o Jarré falassem, nós conversando de manhã ali hoje ali, eles acharam 
por bem fazer mais duas emendas, fizemos, das dez as onze da manha essas duas 
emendas, eu gostaria que tu falasse, Jarré, sobre essas duas emendas, é isso Senhor 
Presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Gilnei Jarré; Vereador 
Gilnei Jarré; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, imprensa, funcionários da 
casa, com certeza acho que não precisamos falar com relação as emendas do 
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Vereador Felipe Sálvia, acredito que se todo vereador fosse colocar e expressar suas 
opiniões, aqui até faltaria orçamento, não resta duvida que há necessidade de ajuda 
que se tem no município é muito grande, mas foram emendas com certeza, emendas, 
não com valor significativo, mas com objetivo de necessidade, em relação a essas duas 
emendas que assinamos em conjunto, e é uma preocupação que a gente sabe que o 
Vereador Paulino de Moura também tem, e sugiro que o vereador dê sua colaboração, 
assine junto essa emenda vereador, no que se fala em qualificação, vereador trabalha 
em função da qualificação, nós também fizemos um trabalho desde 2007 na área de 
qualificar, e só não entendemos porque veio muito baixo o orçamento, o PPA, dos 
quatro anos nos valores apresentados, então nós tínhamos só o projeto que foi 
conveniado com as entidades em 2007, no valor de cento e vinte mil reais, 2008 cento e 
sessenta mil reais, e para nossa surpresa, para 2009, 2010, cento e cinqüenta e quatro 
mil,  então baixou o valor, e acredito que a qualificação é uma necessidade em nosso 
município, então nós incrementamos com mais cem mil essa emenda, para com que 
tenha valores para com que possa aumentar essas qualificações, pois não vereador; 
Vereador Paulino de Moura; concede um aparte, quero agradecer a vossa excelência 
de me convidar para assinar essa emenda, eu quero dizer que farei isso no momento 
oportuno, quando vier o orçamento para a câmara, que é onde eu posso trabalhar todas 
as emendas que as vossas excelências apresentaram, eu posso trabalhar elas para 
melhor, ou para pior, então eu gostaria de agradecer, muito obrigado; Vereador Gilnei 
Jarré; com certeza, posso dizer que é para melhor vereador, acredito que o senhor não 
vai trabalhar ao contrário, falando também em crescimento, e não é só dessa 
administração, administração passada também, a falta de preocupação com relação ao 
distrito que esta lá instalado, aberto, com falta de infra-estrutura, constatamos que tem 
dezessete mil reais para infra-estrutura do município que acredito que se tivesse 
lâmpadas lá, só trocaria as lâmpadas durante um ano, então incrementamos também 
esse orçamento, com duzentos mil por ano, para com que nós possamos tão logo poder 
instalar novas empresas em nosso município, era isso, muito obrigado; Presidente 
Vereador Leandro Adams; pediria ao vice-presidente que assuma os trabalhos para 
que eu faça uso da tribuna; Presidente Vereador Gilnei Jarré; com a palavra Vereador 
Leandro Adams; Vereador Leandro Adams; Senhor Presidente, colegas vereadores, 
imprensa, presidente do PTB, Azir, prestigiando essa sessão extraordinária, eu quero 
falar sobre as emendas, nós vereadores novos, estamos até meio chateados, a gente 
queria fazer mais emendas, então eu quero agradecer o Vereador Felipe Sálvia e o 
Vereador Gilnei Jarré, que me ajudaram, porque eu confesso que muitos aqui e não 
sabem como fazer essa emenda, então eu queria de antemão registrar o 
agradecimento à experiência dos colegas mais velhos, eu sempre fui critico sobre 
qualificação, como cidadão e não como político, porque nós devemos ter em Carazinho 
cinco ou seis mil jovens desempregados, e não é privilégio de Carazinho, isso é do 
Brasil inteiro, e eu entendo que o Aylton não vai conseguir empregos para todos eles, 
mas eu acho que nós temos que nos esforçar de pelo menos nós conseguir dar um 
curso, e cem mil reais que nós aumentamos ali para curso, se você analisar isso 
compra um caderno e uma caneta para cada criança, e eles não vão ter curso nenhum, 
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então são esses cursos paliativos, relâmpago, que não dão profissão a ninguém, o 
setor metal mecânico aqui em Carazinho, ele tem duas mil e seiscentas carteiras 
assinadas, e o setor esta em crise, ele tem potencial para mais, e se você olhar todas 
essas empresas, uma por uma, todos os donos dessas empresas foram alunos do 
SENAI, então a minha preocupação e do Vereador Felipe Sálvia e do Vereador Gilnei 
Jarré é para nós reforçar esses cursos, e quanto a secretaria do desenvolvimento, eu 
tenho uma opinião bem clara sobre o assunto, hoje o secretario é o Nelson, Nelson 
Loeff, mas eu entendo que com o orçamento dele, nós teríamos que por Jesus Cristo 
para ser o secretario, se ele tivesse o poder de multiplicar, porque no orçamento de dois 
milhões e pouco, três milhões é o custo com o pessoal, vai sobrar um pouco ali para ele 
fazer o que, e se nós investirmos nas empresas, quem é que tem ajudar as empresas? 
É a secretaria do desenvolvimento, se nós investir nas empresas nós vamos ter saúde, 
nós vamos ter educação, nós vamos ter segurança, então o Vereador Gilnei Jarré falou 
para o Vereador Paulino de Moura assinar conosco essas emendas, eu gostaria que os 
dez vereadores assinassem essas emendas, essas duas, que seria muito bom para a 
nossa cidade, eu sei da dificuldade de tirar isso do orçamento, eu sei disso, mas eu sei 
que nós devemos trabalhar nesse sentido, então eu queria convidar a todos os colegas 
para nós estudar, sentar e discutir essas emendas, e nós poder fazer o melhor para a 
nossa comunidade, muito obrigado Senhor Presidente; Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; devolvemos os trabalhos da mesa para o Vereador Leandro Adams; Presidente 
Vereador Leandro Adams; Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, imprensa, Diário da Manhã, tio Pisca, radio 
Comunitária, radio Gazeta, nobres pares, eu tenho uma preocupação e gostaria que a 
consultoria jurídica dessa casa, nem que tenha que suspender essa reunião, eu tenho 
uma duvida, de onde esse recurso sairá para todas as emendas, não esta especificado 
ai, e não estando especificado ai, de onde que ele sai? Que rubrica ele sai? De que 
orçamento ele sai? Então eu gostaria assim de que a consultoria dessa casa me desse 
um parecer para que eu poder votar com tranqüilidade, porque na minha visão não 
pode se votar esse PPA porque não diz de onde que sai a rubrica, não diz de onde sai 
o dinheiro para cobrir as emendas dos nobres colegas, entoa gostaria muito, sim 
Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; Vereador Paulino de Moura, devido a 
falta de tempo, que nós protocolamos e terminamos de fazer as emendas eram onze 
horas, onze e meia, e como o senhor mesmo cobrou que não tinham passado cópia, foi 
tirado somente cópia  da emenda, e não foi tirado do resto, mas nós temos todos os 
projetos o senhor pode conferir, demos um tempo, o presidente pode conceder, e o 
senhor analisa, sem problema nenhum, onde tira e para onde vai; Vereador Paulino de 
Moura; eu fiquei contente com a vossa fala, não vou fazer isso porque eu acho que 
algumas coisas, administrativamente, nada pessoal, não esta funcionando, e eu não 
vou ser repetitivo, eu votarei contra essas emendas, e se assim o tem eu vou tomar 
mais uma vez ciência das coisas, pós votação, porque infelizmente eu sei de todo 
atrapalho que deu Vereador Gilnei Jarré, eu sei, eu concordo, só que nós, sei lá, na 
ânsia de querer fazer as coisas, de querer fazer nós estamos atrapalhando algumas 
coisas e isso me deixa triste e chateado, e eu não vou nem bater mais boca porque eu 



 10 

acho que não vale a pena, nos queimarmos aqui, brigarmos aqui ente companheiros, 
sendo que algumas coisas esta se fazendo quase que direcionado, mas eu vou 
agüentar, eu tenho corpo para isso, tenho paciência para isso, obrigado; Presidente 
Vereador Leandro Adams; Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, imprensa, o que o Vereador Paulino de 
Moura, Vereador Felipe Sálvia, Vereador Gilnei Jarré colocaram aqui realmente é um 
chapéu que serve para nós; Vereador Eugênio Grandó; vereadora, permite só um 
aparte, por favor, para não pairar duvida, eu acho que os dez vereadores hoje tiraram a 
tarde para vir trabalhar na câmara nessa extraordinária, eu queria acompanhar o pedido 
do meu colega de parido e requerera suspensão da reunião, para que seja identificado 
de onde estão sendo retirados esses recursos e alcance ao vereador, porque eu 
também não tive acesso a isso, para agente poder votar e não polemizar para a frente, 
então eu queria fazer esse pedido, que fosse colocado em votação meu pedido verbal; 
Vereador Paulino de Moura; questão  de ordem até para auxiliar o meu colega 
Grandó, gostaria que tivesse as originais, eu gostaria de ver as originais protocoladas 
na mesa, para que eu possa saber de onde sai esses recursos, obrigado; Vereadora 
Sandra Citolin; em relação as emendas do PPA, eu quero agradecer ao Vereador 
Felipe Sálvia, que autorizou que eu colocasse o meu nome na questão que envolve a 
violência contra a mulher, e quero dizer que para nós, vereadores novos, realmente 
quando chegar a vez da LDO, nós estaremos mais alertas no sentido daquilo que nós 
devemos fazer como responsabilidade que temos legal na hora de colocar a emenda; 
Presidente Vereador Leandro Adams; então suspendemos os trabalhos pelo tempo 
necessário, para que os vereadores tenham a cesso a documentação original e depois 
retornamos, questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; para 
questão de ordem senhor presidente, eu tenho bem resumido aqui de onde sai, se os 
vereadores quiserem é só tirar cópia, dá para dar uma cópia para cada um, por 
exemplo, eu posso ler aqui, para deixar gravado, mas se quiserem uma cópia, e nas 
emendas tem onde retira nos anexos, esta nos anexos ali, é fácil, se quiserem cópia; 
Presidente Vereador Leandro Adams; o Vereador Felipe Sálvia tem um resumo ali; 
recomeçamos nossos trabalhos; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem; 
Presidente Vereador Leandro Adams; continua em discussão as emendas, Vereador 
Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; só para justificar, eu olhei as emendas 
todas  elas constam de onde sai, o recurso, então agradeço mas eu quero deixar claro 
que  eu tinha essa duvida porque eu recebi isto aqui, isso aqui não esta completo, só 
para deixar registrado  e agradecer a vossa compreensão e dos demais colegas, 
obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários 
que se manifestem, aprovado por seis votos a três, esta em discussão o parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, então registramos em ata que o parecer e as 
emendas foram aprovados por seis votos a três, se foi votado junto foi aprovado por 
seis votos a três, senhora secretaria proceda a leitura do parecer da Comissão de 
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Ordem Econômica e Social, houve falha aqui no registro da mesa do presidente, esta 
em discussão o projeto com o parecer e as emendas já aprovadas, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, contrários que se manifestem, aprovado unânime? Aprovação unânime do 
projeto, consulto o plenário sobre o nosso horário da próxima sessão, se permanece as 
dezesseis horas? Vereador Paulino de Moura; questão de ordem, gostaria de fazer a 
vossa excelência se essa solicitação novamente, de que nós continuássemos 
prorrogando esta situação das sessões serem as quatro horas da tarde, porque hoje já 
houve um decisão, onde as escolas municipais ficaram paradas até o dia vinte e quatro 
desse mês, então eu acho que mais do que justo, mais uma semana até pata a gente 
ver, porque a situação ela, na minha visão, ela ainda não esta sob controle, então eu 
gostaria de pedir a vossa excelência que nós fizéssemos mais umas duas sessões, 
quem sabe, nesse horário, para que nós possamos também acompanhar a 
aglomeração; Presidente Vereador Leandro Adams; considerando o acordo dos 
lideres de bancada, a próxima reunião será as dezesseis horas, nada mais havendo a 
tratar, com a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião e convoco os 
senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 17 de 
agosto de 2009 às 16 horas.  
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