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Ata da Reunião Extraordinária do dia 02 de dezembro de 2009.............Ata 56 
 

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 02 de dezembro de 2009, convido o Vereador Rudinei 
Brombilla para proceder à leitura de um trecho da Bíblia, e que todos se posicionem em 
pé; (leitura da Bíblia); convido a Senhora Secretária Vereadora Sandra Citolin para 
fazer a leitura da convocação da Sessão Extraordinária; Secretária Vereadora Sandra 
Citolin; Convocação: O presidente no uso de suas atribuições em conformidade com o 
regimento interno artigo 73 inciso V e VI, a realizar-se no dia 02 de dezembro de 2009 
as 18 horas e 45 minutos no Plenário da câmara municipal para apreciação do seguinte 
projeto de lei: nº 01. Projeto de lei 177/2009 que dispõe sobre crédito suplementar e 
transferência de recurso orçamentário do legislativo ao executivo. Nº 02. Projeto de lei 
nº 178/2009 que dispõe sobre crédito suplementar e transferência de recurso 
orçamentário do legislativo ao executivo. Carazinho 1º de dezembro de 2009. Leandro 

Adams – Presidente. Presidente Vereador Leandro Adams; ordem do dia, Senhora 
Secretária, proceda à leitura do numero, ementa e autor dos projetos, questão de 
ordem Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; se os projetos não 
tiverem emenda eu gostaria que fossem votados em bloco esses projetos de lei que 
estão na ordem do dia; Presidente Vereador Leandro Adams; proceda a leitura 
Senhora Secretária; Secretária Vereadora Sandra Citolin; projeto de lei nº 177/2009. 
Autoria executivo municipal. Autoriza abertura de credito suplementar mediante 
transferência de recurso orçamentário do legislativo para o executivo; Presidente 
Vereador Leandro Adams; esta em discussão o projeto, não havendo vereador que 
queira discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os 
contrários que se manifestem, aprovação unânime, Senhora Secretária proceda à 
leitura do seguinte projeto; Secretária Vereadora Sandra Citolin; projeto de lei 
178/2009. Autoriza concessão de auxilio financeiro para entidades. Abrir crédito 

suplementar e transferência de recurso orçamentário do legislativo para o executivo; 
Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o projeto 178/09, Vereador 
Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, Senhores Vereadores, 
público presente na noite de hoje na casa do povo, vim até essa tribuna, senhor 

presidente, Senhores Vereadores, agradecer a mesa diretora dessa casa, a pessoa do 
Presidente Leandro Adams, que depois de eu, o Jarré e a Vereadora Sandra Citolin, 
nós pedimos dinheiro para as creches, SAIC, Sociedade Beneficente Ilê Ase Alafim 
Oba Aganju Jetioka, a da Conceição não é Sandra? Vereadora Sandra Citolin; isso; 
Vereador Felipe Sálvia; e a seccional Carazinho, são recursos pequenos gente, 
recursos pequenos mas foi o que a gente conseguiu, creche é creche, o prefeito esta 
mal no final do ano, não tem recurso, não tinha recurso, a gente foi buscar esses 
recursos e eu sempre briguei gente, os vereadores são testemunha, por creche, criança 
é criança, o pai vai trabalhar não tem onde deixar a criança, então nós temos que 
arrumar recurso para creche, é pouco, mas podem ter certeza, todas as creches de 
Carazinho, inclusive a SOMAIC que eu briguei tanto esse ano, podem ter certeza, nós 
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vamos brigar mais, não somente o Vereador Felipe Sálvia, todos os vereadores desta 
casa por mais recurso o ano que vem, para todas as creches de Carazinho, eu não 

admito que as creches passem por necessidade, porque se uma creche, mesmo que 
seja particular gente, tipo a SAIC, mas se fechar o município vai ter que pegar essas 
crianças, vai ter que ir para uma creche municipal, e vai ter que gastar, não é Vereador 
Eugênio Grandó? Então por causa disso, tenho certeza às creches presentes ai o ano 
que vem vai ser um ano melhor para as creches, todos os vereadores, vamos olhar 
com um olho melhor para as creches buscando mais recursos, podem ter certeza disso, 
nós vamos trabalhar nesse sentido, não é Vereadora Sandra Citolin? Presidente 
Vereador Leandro Adams; Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; 
senhor presidente, Senhores Vereadores, imprensa aqui presente, a Mara, Tio Pisca, a 
Ana, quero aqui fazer um registro Senhor Presidente, de reconhecimento ao seu 
trabalho como presidente dessa casa e dizer que recebi com muita gratidão um 
telefonema do Vereador Gilnei Jarré também para que a gente pudesse fazer um 
trabalho junto à brigada militar, desse trabalho social que o presidente dessa casa e a 

sua mesa diretora o fizeram, eu estava dizendo para algumas pessoas que eu, eu 
Paulino, não fiz essas indicações de emenda, mas eu jamais seria contrário a essas 
indicações, porque que nem a SAIC por muitos e muitos anos eu fui Papai Noel, e 
quem sabe outras creches eu fiz o meu trabalho social, então assim, ninguém vai votar 
contra esse tipo de trabalho que vocês desenvolvem em prol das crianças, mas eu 
quero deixar bem claro que a mesa diretora, através do presidente Leandro, Vereador 
Gilnei Jarré me ligou quando foi fazer a partilha, ou quando foi fazer as indicações, esse 
vereador foi convidado a participar, e eu votarei sempre favorável a esse tipo de coisa, 
quero deixar claro, que algumas pessoas já ligaram ao Presidente Leandro, já ligaram a 
mim, de que nós estaríamos fazendo duas sessões extraordinárias, uma em cima da 
outra para enriquecermos, para ganharmos dinheiro, e as sessões são gratuitas, 
sessão extraordinárias não tem ressarcimento do dinheiro publico, então eu preciso que 
vocês digam isso para a sociedade, nós estamos aqui neste momento fazendo o nosso 

papel que vocês nos incumbiram, nos elegendo vereadores, mas não recebemos um 
centavo para fazer essas duas sessões extraordinárias, elas são gratuitas, eu preciso 
que vocês passem isso, porque é verdadeiro, o presidente Leandro vai confirmar, ele 
recebeu mais de dois, três telefonemas, xingando ele, porque ele estava fazendo duas 

sessões, uma em cima da outra, para dobrar o nosso salário, pelo amor de Deus, nós 
estamos aqui, gratuitos, fazendo o que é o nosso dever, porque vocês nos colocaram 
como legisladores desse poder, para representá-los, obrigado; Presidente Vereador 
Leandro Adams; Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; senhor presidente, 
Senhores Vereadores, imprensa, pessoas que nos prestigiam nessa reunião 
extraordinária, com certeza as palavras do Vereador Felipe Sálvia e do Vereador 
Alemão vem engrandecer cada vez mais os gestos que a câmara vem desenvolvendo, 
é claro que a nossa casa teria vontade de ajudar bem mais as entidades, enfim, todas 
as pessoas, toda população que necessita, sabemos também da dificuldade que o 
município encontra, não por ter um orçamento curto, mas, por de repente, não 
entenderem que algumas ações sejam de extrema importância, que nem creches, 
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enfim, que nem escola de pais, que nós sabemos o excelente trabalho que desenvolve 
na nossa comunidade, na nossa região, enfim, a câmara tenham a certeza que, e não é 

só a mesa diretora que na hora de decidir tem a consciência de achar que esta 
tomando a decisão correta, são os vereadores, os dez vereadores, que no momento do 
voto, estão aqui à disposição, estão concordando inclusive com as decisões da própria 
mesa, para nós deixarmos registrado, foram mais de quinhentos mil com esses 
recursos hoje, destinados a essas entidades, que a câmara disponibilizou no ano de 
2009, foram trezentos mil reais para construção de uma ala de drogadição junto ao 
hospital de caridade, cem mil, uma ajuda ao problema deficitário que o hospital se 
encontra, e hoje nós estamos realizando, acho que a ultima, o ultimo direcionamento de 
recursos que seria para SAIC, pra CASC, que é a creche do bairro Conceição, para a 
escola de pais, e esta faltando mais uma doação nossa que soubemos de um entrave, 
que seria para os deficientes, que hoje se fazem presentes na nossa sessão, os 
deficientes ganharam um veiculo da Coordenadoria do estado da educação, e este 
veiculo encontra-se com problemas no motor, então a câmara esta dando uma ajuda de 

cinco mil reais também para com que eles possam ter um veiculo próprio e fazer um 
bom uso desse veiculo, juntamente nesse projeto, acho que nesse projeto a maior 
doação é um valor razoável de oitenta mil reais que seria para a Fundetec, que se faz 
presente também, o objetivo dessa doação desse recurso, dessa destinação de 
recurso, é pensando um pouco, nós pensamos bastante na ala da drogadição, mas 
também não podemos deixar de pensar que através de uma qualificação, através de 
uma pessoa, de uma empresa que tem a oportunidade de ter mais uma vaga dentro de 
sua empresa, de nós, câmara de vereadores, podemos ajudar, então nós estamos 
destinando oitenta mil reais para o CMEP, para com que ele consiga juntamente com o 
executivo municipal, oportunizar, principalmente ao pólo metal mecânico de Carazinho, 
que é abrange mais de cinquenta e seis empresas, que o nosso presidente da casa é 
presidente do pólo, e não é um projeto exclusivo dele, e sim, projeto da casa, dos 
vereadores, onde estará oportunizando esta qualificação necessária para Carazinho, eu 

acho que um adolescente, uma pessoa com bom emprego, tenho certeza de que não 
vai pensar em drogas, então fica o nosso registro, e temos a certeza de que todos os 
vereadores são apoiadores desses projetos, muito obrigado; Presidente Vereador 
Leandro Adams; Vereador Grandó; Vereador Eugênio Grandó; Senhor Presidente, 

Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, pessoas presentes na câmara hoje, acho 
que é unânime entre os dez vereadores, a boa gestão que esta chegando ao fim do 
Presidente Leandro Adams, além do presidente ter comandado a casa, eu acho que 
nós, dez vereadores, estamos de parabéns, a câmara de Carazinho é uma câmara 
enxuta, é uma câmara hoje que não se vê escândalo de desvio de dinheiro publico, é 
uma câmara que temos diferenças sim, todos nós somos diferentes dos outros aqui 
dentro, mas acho que o bem comum é unânime, a busca do bem comum de todos 
dentro dessa casa, então a economia que houve, teve um comando sim do presidente 
Leandro, mas teve ajuda dos dez vereadores, que não extrapolaram gastos em diárias, 
as diárias estão no site, basta acompanhar o gasto de diárias, não existe uma 
mordomia para o vereador, como existe em outros municípios, eu acho que o 
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presidente esta de parabéns, e nós, dez vereadores estamos de parabéns, nós fomos 
eleitos para dar respostas para a comunidade, é gratificante quando chega no final de 

um ano de mandato e se devolve recursos que poderiam ter sido empregados em 
beneficio, às vezes, de nós vereadores, e se devolve esse recurso para a sociedade, 
acho que nós dez estamos de parabéns, temos as nossas diferenças, mas todos estão 
pensando no bem comum, então fica os parabéns para nós, dez vereadores, fizemos 
nada mais do que nossa obrigação, mas fizemos direitinho nosso serviço, enxuto, não 
exageramos nos gastos, estamos devolvendo recursos para a comunidade, obrigado; 
Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo mais vereador que queira discutir  
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, eu queria reitera a  imprensa que nos ajudasse, 
depois de todos esses escândalos de Brasília, e publicasse na nossa comunidade que 
essas duas sessões extraordinárias não tem subsídios para os vereadores, nós 
estamos aqui, com essa sessão extraordinária porque o município de Carazinho corre o 
risco de entrar o ano sem o orçamento, sem o orçamento votado é impossível pagar por 

exemplo, os funcionários, então os vereadores estão aqui hoje sem receber salário, 
nada mais havendo a tratar, com a proteção de Deus, declaro encerrada a presente 
reunião e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião extraordinária a ser 
realizada hoje ainda as 19: 33 horas.  
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