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Ata da Reunião Extraordinária do dia 02 de dezembro de 2009.......Ata 57 
 

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 Paulino 
de Moura 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 Reunião Extraordinária; Secretária Vereadora 
Sandra Citolin; Convocação: O presidente no uso de suas atribuições regimentais 
convoca os Senhores Vereadores para uma reunião extraordinária em conformidade 
com o regimento interno desta casa  artigo 73 inciso V e VI, a realizar-se no dia 02 de 
dezembro de 2009 às 19 horas e 30 minutos no Plenário da câmara municipal para 
apreciação do seguinte projeto de lei: Projeto de lei 143/2009 que Dispõe sobre as 
Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2010. Presidente Vereador Leandro Adams; 
solicito a Senhora Secretária que proceda a leitura do numero, ementa, autor e 
emendas da LDO, bem como o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, questão 
de ordem vereador; Vereador Elbio Esteve; gostaria que depois que fosse lida, fosse 
votada em bloco todas; Presidente Vereador Leandro Adams; as emendas? 
Vereador Elbio Esteve; sim; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em 
discussão o pedido verbal do Vereador Elbio Esteve para votação; Vereador Felipe 
Sálvia; questão de ordem Senhor Presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; 
questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; antes, Senhor 
Presidente, que o senhor coloque em votação o pedido verbal do Vereador Elbio 
Esteve, eu gostaria de fazer um pedido também, um requerimento verbal, para que 
deixasse em separado a emenda do hospital, dinheiro para o hospital, e as outras 
emendas poderiam ser em bloco, é o meu pedido, é o meu requerimento; Presidente 
Vereador Leandro Adams; esta em discussão o pedido  verbal do Vereador Elbio 
Esteve para votação das emendas em bloco, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, rejeitado o pedido verbal do Vereador Elbio Esteve por 
cinco a quatro, esta em discussão o requerimento verbal do Vereador Felipe Sálvia, 
para votação em bloco das emendas com exceção a emenda do hospital, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos; Secretária Vereadora 
Sandra Citolin; parecer da Comissão de Justiça e Finanças, parecer as emendas: 
Projeto de Lei nº 143/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Dispõe sobre as 
Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2010. Relatório. Foram propostas as emendas 
nºs 03, 04, 05, 07, 08 e 09 ao Projeto de Lei nº 143/09, que dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentárias para o ano de 2010. Voto: As presentes emendas são viáveis, e nada a 
opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro; Presidente Vereador Leandro 
Adams; esta em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças as emendas, 
não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, senhora 
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secretaria proceda a leitura das emendas, com exceção a emenda do hospital; 
Secretária Vereadora Sandra Citolin; EMENDA LDO 2010. Nº 03. EMENTA: Dispões 
sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2010, e dá outras providências. 
Art. 1º - Fica incluída a seguinte entidade no Plano de Metas e acrescenta valores no 
custo previsto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2010, sendo: 
ORGÃO/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 Sociedade Espírita Paz e Amor e Caridade. 
CUSTO PREVISTO: acrescenta R$10.000,00. Art. 2º - Servirá de recurso para suprir a 
despesa desta Lei a redução da seguinte dotação: ORGÃO/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)): 
2170 – Divulgação Oficial e Institucional. FONTE DE RECURSOS: Próprios 
R$180.000,00. VALOR REDUZIDO SERÁ DE: R$10.000,00. Art. 3º - A presente 
Emenda entra em vigor na data da sua publicação.JUSTIFICATIVA: A presente 
emenda justifica-se pelo fato de que a Sociedade Espírita Paz e Amor e Caridade, é 
mantenedora do Centro de Apoio, que tem por objetivo, desenvolver ações e projetos 
com vistas à redução da pobreza e da melhoria de qualidade de vida da comunidade 
do Bairro Ouro Preto, Vereador Eugênio Grandó - PTB; EMENDA LDO 2010 nº 04. 
EMENTA: Dispões sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2010, e dá 
outras providências. Art. 1º - Fica incluída a seguinte entidade no Plano de Metas e 
acrescenta valores no custo previsto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2010, 
sendo: ORGÃO/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 a redução da 
seguinte dotação: ORGÃO/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): 2170 – Divulgação Oficial e 
Institucional. FONTE DE RECURSOS: Próprios R$180.000,00. VALOR REDUZIDO 
SERÁ DE: R$50.000,00. Art. 3º - A presente Emenda entra em vigor na data da sua 
publicação. JUSTIFICATIVA: A presente emenda justifica-se pelo fato de que a 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - Subseção de Carazinho – OAB, já possui o 
terreno e tal auxílio/subvenção servirá para a mesma construir um espaço, 
proporcionando desta forma infra-estrutura adequada para o desenvolvimento de suas 
atividades e ações junto à comunidade carazinhense, Vereador Eugênio Grandó - PTB; 
Vereador Eugênio Grandó; Senhor Presidente, como autor da emenda, requeiro a 
retirada da mesma; Presidente Vereador Leandro Adams; retirada de qual delas, o 
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senhor é autor das duas; Vereador Eugênio Grandó; da emenda da OAB a nº 04? 
Secretária Vereadora Sandra Citolin; nº 04; Vereador Eugênio Grandó; é requeiro a 
retirada da mesma; Presidente Vereador Leandro Adams; portanto fica prejudicada e 
emenda nº 04 retirada pelo autor; Secretária Vereadora Sandra Citolin; justificativa a 
emenda LDO nº 03: JUSTIFICATIVA: A presente emenda justifica-se pelo fato de que 
a Sociedade Espírita Paz e Amor e Caridade, é mantenedora do Centro de Apoio, que 
tem por objetivo, desenvolver ações e projetos com vistas à redução da pobreza e da 
melhoria de qualidade de vida da comunidade do Bairro Ouro Preto, Vereador Eugênio 
Grandó - PTB; emenda LDO nº 05: EMENDA LDO 2010. Nº 05. EMENTA: Dispões 
sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2010, e dá outras providências. 
Art. 1º - Fica incluída a seguinte entidade no Plano de Metas e acrescenta valores no 
custo previsto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2010, sendo: 
ORGÃO/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 Cáritas Paroquial Nossa Senhora de Fátima. 
CUSTO PREVISTO: acrescenta R$10.000,00; Art. 2º - Servirá de recurso para suprir a 
despesa desta Lei a redução da seguinte dotação: ORGÃO/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) : 
2170 – Divulgação Oficial e Institucional. FONTE DE RECURSOS: Próprios 
R$180.000,00; VALOR REDUZIDO SERÁ DE: R$10.000,00; Art. 3º - A presente 
Emenda entra em vigor na data da sua publicação, Vereador Eugênio Grandó - PTB; 
emenda LDO 07: EMENDA LDO 2010. Nº 07. EMENTA: Dispões sobre as Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2010, e dá outras providências. Art. 1º - Fica 
incluída a seguinte entidade no Plano de Metas e acrescenta valores no custo previsto 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2010, sendo: ORGÃO/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 Sociedade Beneficente Cultural Ilê Ase Alafim Oba Aganjú 
Jetioka. CUSTO PREVISTO: acrescenta R$20.000,00; Art. 2º - Servirá de recurso para 
suprir a despesa desta Lei a redução da seguinte dotação: ORGÃO/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) : 
2170 – Divulgação Oficial e Institucional. FONTE DE RECURSOS: Próprios 
R$180.000,00; VALOR REDUZIDO SERÁ DE: R$20.000,00; Art. 3º - A presente 
Emenda entra em vigor na data da sua publicação, Vereador Eugênio Grandó –PTB e 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Emenda LDO 2010 nº 08 . EMENTA: Dispõe sobre as 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2010, e dá outras providências. Autor 
Mesa Diretora. Art. 10 - Fica incluída a seguinte entidade no Plano de Metas e 
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acrescenta valores no custo previsto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2010, 
sendo: ORGÃO/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 ao 2° ; Grupo de 
Policiamento Ambiental da Brigada Militar de Carazinho. CUSTO PREVISTO: 
acrescenta R$20.000,00; Art. 2º - Servirá de recurso para suprir a despesa desta Lei à 
redução da seguinte dotação: ORGÃO/SECRETARIA: 02 - Gabinete da Administração 
UNIDADE: 01 - Gabinete da Secretaria; FUNÇÃO: 04 – Administração; SUBFUNÇÃO: 
122 - Administração Geral ; PROGRAMA DO GOVERNO: 24 - Supervisão e 
Coordenação Administrativa DESCRIÇÃO DA AÇÃO (PROJETO/ATIVIDADE): 2014 - 
Manut. Geral Gabinete Secr. Administração ; FONTE DE RECURSOS: Livres R$ 
714.900,00 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 2° Grupo de Policiamento Ambiental da Brigada Militar de Carazinho 
abrange 21 municípios, necessitando auxílio para a manutenção predial, aquisição de 
materiais e manutenção da frota, bem como aquisição de novo veículo. Enfatizamos 
que a mesma emenda será feita por todos municípios de abrangência. Vereador 
Leandro Adams – PT; Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Elbio Esteve – PSDB, 
Vereador Erlei Vieira –PSDB, Vereadora Sandra Citolin –PMDB e Vereador Eugênio 
Grandó – PTB;  Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão a emenda 
03, emenda 04, a emenda 04 foi retirada, em discussão a emenda 03, emenda 05, 
emenda 07 e a emenda 08, Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, demais pessoas que aqui estão na casa do 
povo, os órgãos que vem aqui assistir a reunião da casa do povo onde serão votadas 
algumas emendas, eu, na minha outra fala, falei que o presidente desta casa, que a 
mesa diretora desta casa fez um belo trabalho, onde locou recursos do orçamento da 
câmara, economizando para a sociedade como um todo, e agora venho aqui pedir aos 
colegas vereadores, um voto de confiança ao prefeito municipal Aylton Magalhães, o 
qual pegou um orçamento já do governo passado, um orçamento, como diz o Vereador 
Gilnei Jarré, com bastante recurso, um orçamento ao qual todas as secretarias tinham 
rubrica, mas não era um orçamento  do prefeito Aylton, e sim um orçamento do ex-
prefeito Alexandre Goellner, então qual é o pedido que faço aos colegas vereadores, 
as pessoas que aqui estão, que nós possamos oportunizar ao prefeito Aylton no 
orçamento, porque hoje nós estamos votando a LDO, no orçamento ele possa locar 
esses recursos, para essas instituições que ora estão reivindicando, para que nós 
possamos dar oportunidade para ele tirar de onde ele melhor entender, e hoje, a 
grande maioria dos recursos oferecidos pelos colegas vereadores, são de verba de 
gabinete e de publicidade, daí é fácil tirar o recurso do gabinete, ou de publicidade, e 
colocar para as instituições, então eu peço encarecidamente, tenho na policia 
ambiental bons amigos, pessoas que labutaram comigo com muita dificuldade, 
apitando jogos de futebol, enfrentando adversidades, e hoje estão galgando postos 
dentro da policia ambiental de excelente renome, projetos voltados ao social, voltado a 
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criança, que é o meu amigo Crespan, então eu reconheço nele hoje eu, porque nós 
iniciamos juntos a nossa atividade de arbitragem e hoje você esta a representar um 
órgão de tamanha importância, então eu peço as outras instituições de que nós 
possamos no orçamento o prefeito Aylton mandará o recurso deste valor que ora esta 
no pedido dos colegas vereadores, ou quem sabe um pouco a mais, o que eu quero é 
que os colegas vereadores que ora fizeram a emenda e o Vereador Gilnei Jarré e o 
Vereador Felipe Sálvia são vereadores com maior tempo de casa, sabem que eu 
nunca fiz emenda, sempre trabalhei não fazendo emenda, e vou continuar a minha 
linha de trabalho, não fazendo emenda, então eu peço encarecidamente que nós 
possamos ou por unanimidade, ou por maioria, que nós possamos rejeitar as 
emendas, e essas emendas serão locadas no orçamento, na hora apropriada, quando 
o prefeito municipal se compromete em mandar para a casa os valores, porem no 
orçamento, para ser executado, porque hoje nós estaríamos votando na LDO, e o 
prefeito pode ou não vetar, e nós podemos ou não aceitar o veto dele, então eu peço 
encarecidamente que aqui não esta se fazendo uma queda de braço, e sim uma 
oportunização para o prefeito Aylton fazer o orçamento dele, da forma que ele melhor 
entender, e como essa casa ela foi democrática, no orçamento da casa, nós deixamos 
as pessoas que ora estão na mesa diretora, eu também fui convidado a participar 
disso, de ela tomar a decisão a quem ela iria distribuir aquele primeiro recurso na outra 
sessão, então é isso que eu queria justificar o meu voto, estarei votando contra essas 
emendas, porque eu entendo que o prefeito Aylton precisa governar e precisa ter a sua 
emenda, o seu orçamento da forma que ele melhor entender para fazer as melhores 
distribuições para o bem estar da nossa população, seria isso Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; 
Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, pessoas que nos prestigiam, infelizmente eu tenho que discordar do 
nosso colega Paulino, se o prefeito tivesse vontade de atender o pedido da PATRAM, 
que eles fizeram na prefeitura ele teria já incluído dentro da LDO, por isso eles vieram 
bater na casa do povo, pedir um auxilio aos vereadores, estamos nós da mesa diretora 
oportunizando esse recurso e não estamos tirando, quero que principalmente a Mara 
leve isso,  porque eu e o Vereador Felipe Sálvia já fomos mal interpretados por ter 
tirado recurso da publicidade a anos passados, que não tem um real retirado de 
publicidade, apenas de verba de gabinete, então o que cabe a cada gabinete, ao 
prefeito, ao secretário, é enxugar a sua administração e deixar com que essas 
emendas se tornem realidade, essa história que vão trazer para o orçamento, nós já 
estivemos presenciando, o presidente é nossa maior testemunha, que muitas 
promessas não foram cumpridas, temos a Carmem que nos prestigia também, que só 
veio bater nessa casa aqui porque não recebeu um tostão do executivo municipal, 
então a Carmem veio bater aqui nesta casa pedir recurso para com que a creche dela 
não fechasse, então nós tivemos a oportunidade de fazer o bem com o recurso da 
câmara, oportunizando para ela, a SAIC, se eu não me engano também não foi 
atendida pelo executivo, estamos nós, câmara, atendendo, então nós não sabemos o 
que o prefeito municipal vai fazer o ano que vem ou vai fazer no orçamento, 
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infelizmente, já lhe concedo aparte, infelizmente eu vou pedir ao contrario do Vereador 
Alemão, com que os vereadores entendam que isso aqui não é politicagem, isso aqui é 
uma necessidade que nós entendemos que essas entidades precisam, e que nós 
estamos tentando atende-las, isso não são só esses pedidos, nós tivemos inúmeros 
pedidos, e resolvemos fazer alguns, tanto o Vereador Elbio Esteve quanto o Vereador 
Erlei Vieira que são os nossos colegas, decidiram por não fazer emendas, pensando 
no hospital de caridade, então eles abriram mão de fazer emendas para entidades 
porque pensam no hospital de caridade também, pois não Vereador Alemão; Vereador 
Paulino de Moura; vamos restabelecer a verdade, que esta contigo, e esta comigo, o 
projeto de lei dos cinquenta mil reais que foi retirado pelo Vereador Eugênio Grandó, 
dizia divulgação oficial e institucional, então quer dizer, ele retirou, então vamos 
restabelecer a verdade, o senhor esta com a verdade, e eu estou com a verdade, disse 
que tinha recurso tirado da divulgação do município, tinha, o Vereador Grandó retirou, 
então não tem mais, então eu não faltei com a verdade, e nem o senhor esta faltando 
com a verdade, obrigado; Vereador Gilnei Jarré; nós dois viemos depois do Vereador 
Eugênio Grandó, eu acompanhei e não tem recurso retirado da publicidade, então eu 
faço o mesmo apelo que o Vereador Alemão fez e também quero deixar um registro, 
orçamento deixado pela administração passada são números, são papeis, papeis nós 
temos uma pessoa da educação, fugiu o nome, perdão, a Jaice, que lida com o 
orçamento da educação, e ela sabe que dentro do orçamento ela joga o dinheiro para 
onde ela quer, e assim se faz com todo orçamento da câmara, só que quem prioriza 
onde vai investir o dinheiro, é o prefeito municipal, então o orçamento foi da 
administração passada, o recurso é um pouco menos do que esta previsto para este 
ano, então se o prefeito não fez, não é porque o orçamento era da administração 
passada, porque ele entendeu que algumas coisas não eram prioridade, porque no 
papel você joga o papel para onde você quer, e realiza o que você bem entende, muito 
obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereadora Sandra Citolin; 
Vereadora Sandra Citolin; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, senhoras e 
senhores, em relação às emendas quero confessar que me atrapalhei bastante, desde 
o inicio, desde quando veio o PPA, agora veio a LDO e virá o orçamento, na minha 
compreensão, no meu entender, entendi que realmente o que tinha valor, o que tinha 
respaldo era lá na terceira, no orçamento, no PPA, eu também tenho entidades com as 
quais me identifico, também tenho entidades que me pedem auxilio, como vereadora, 
como pessoa, e na legislação, no meu entender, eu não deveria encaminhar emendas 
no PPA, muito bem, não encaminhei, mas eu tinha ansiedade em fazer cumprir metas, 
que eu tinha comigo como pessoa, de auxilio, pelo trabalho reconhecidamente que 
tenho de diversas entidades, e eu tinha um afã de contemplar essas pessoas, de 
contemplar essas entidades, e ai, fui atrás novamente da legislação, e me disseram 
que o que realmente importa, que o que realmente dá o valor do recurso, é lá, no 
orçamento, e ai, eu fiz o que? Mas eu tinha vontade, vou colocar as emendas, eu tenho 
que colocar essas emendas, e coloquei, e ai me orientaram que estava errado, que na 
verdade para que as emendas de fato aconteçam, elas tem que estar lá, num terceiro 
momento, e ai retirei as minhas emendas, porque ela não teria valor nenhum, elas só 
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teriam valor político, e eu, como muitas pessoas me dizem, não entendo de política, e 
prefiro não entender, eu quero ação concreta, eu quero que os recursos, que os 
valores, que devam ir para as entidades, vá realmente para as entidades, e que não 
haja uma disputa política, uma disputa de vaidade, o dinheiro é do executivo, quem 
tem orçamento é o executivo, ai compreendi isso, e quero dizer que na segunda-feira 
também foi aprovado com recurso da câmara, muito bem dito por todos os vereadores, 
por uma economia, por um trabalho feito, comandado pelo presidente, mas com a 
colaboração, com a intuição, com a sensibilidade de dez vereadores, então, foi 
instituída na segunda-feira, uma CPI, por promoção pessoal, acatei, votei a favor, 
agora, as emendas, eu gostaria de entender melhor, ainda não entendi, eu ainda estou 
em duvida, num primeiro momento no PPA, não tinha importância, era político, no 
segundo momento também é político, eu, na verdade quero, que as entidades, 
recebam aquilo que elas pleiteiam, então, a emenda, também, desta casa, entendo, 
quando ela é direcionada por um vereador, dois, três, que não seja pelos dez, porque 
essa casa tendo mesa diretora, mesmo assim, ela trabalha com dez vereadores, são 
os dez vereadores que representam a comunidade, então eu entendo que se de 
repente eu destinar, vereadora, para uma determinada entidade, ou instituição, estarei 
sim recebendo o meu ônus político, e política não dá camisa para ninguém, e eu quero, 
realmente, que as entidades recebam, seja pela minha indicação, ou pela indicação 
dos dez, então, com certeza, as entidades, irão receber, um orçamento definido pelo 
executivo, e trabalhado junto com dez vereadores, são os dez que estão aqui 
legislando, e com certeza nenhum de nós legisla mais a favor de um ou de outro, 
porque a nossa compreensão é a compreensão da coletividade, obrigada; Presidente 
Vereador Leandro Adams; Vereador Grandó; Vereador Eugênio Grandó; seguindo 
alinha de raciocínio dos colegas anteriores e chegando a um meio termo, resolvi retirar 
a emenda da OAB, não por não achar que a OAB mereça, porque poucos sabem, hoje 
o juizado especial criminal em Carazinho, só funciona graças a OAB, nós não temos 
defensores públicos suficientes para atender a demanda, os advogados têm a sua 
contribuição social, fazem a parte atendendo de forma graciosa as pessoas que 
necessitam do juizado especial criminal, então teria a contrapartida da OAB, mas 
dentre as prioridades que hoje são muitas no município, as necessidades, melhor 
dizendo, são muitas no município, resolvi retirara a emenda, que o total de emendas 
que eu havia feito daria noventa mil reais, então retirei a emenda da OAB de cinquenta 
mil reais, para permanecer sensato, e mantive, peço o voto dos colegas, da sociedade 
espírita, da caritas e da mãe Carmem lá da Conceição, não vou retirar essas emendas, 
vou pedir a aprovação delas, porque eu acho que todas as entidades elas suprem uma 
deficiência do município, elas atendem uma obrigação que era do município, hoje, doar 
vinte mil reais para a sociedade beneficente lá da mãe Carmem, na Conceição, é 
barato para o município, se o município tiver que assumir todas aquelas crianças, botar 
uma creche, botar uma escola naquele local, vai sair mais caro,  então por isso dessas 
emendas, acho que a caritas, as crianças chegam da escola ao meio dia, vão para o 
ginásio, tem lanche à tarde, fazem os temas, tem toda uma orientação, por isso acho 
importante essas emendas, assim como acho da sociedade esp0irita, lá no bairro Ouro 
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Preto, faz um trabalho invejável, excelente, com a dedicação de três pessoas de uma 
família, então por isso eu mantenho as emendas, e peço a aprovação de todos, acho 
que me mantive sensato, retirando a emenda da OAB, não por a OAB não precise, 
mas por ser a que menos precisa de auxilio, que é para a construção de uma sede, 
não é no momento para levar educação, e tirar crianças da rua, então peço que as 
outras três emendas que dão quarenta mil reais sejam aprovadas, muito obrigado; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Rudi; Vereador Rudinei Brombilla; 
Senhor Presidente, colegas vereadores, imprensa, Mara, Diário da manhã, a Ana, 
Rádio Gazeta, Tio Pisca Radio comunitária, ao publico presente, como vereador líder 
de governo da administração municipal do prefeito Aylton, eu quero reforçar as 
palavras do meu colega Vereador Paulino de Moura, Vereador Felipe Sálvia, que este 
é o primeiro ano, é o primeiro orçamento da administração municipal desse mandato, 
então vamos dar essa oportunidade ao prefeito Aylton para ele fazer o orçamento do 
município, conforme ele adequou e achou melhor, conforme a sua secretaria, quero 
dizer aqui que na tarde de hoje quando estivemos reunidos com o prefeito Aylton, e 
dizer a essas emendas que deram entrada aqui na casa, dos colegas vereadores, a 
nossa administração não é contra, ao contrário, nós somos a favor, mas o que a gente 
quer que o prefeito define da onde vai tirar o orçamento, porque pelas emendas que eu 
fiz o calculo aqui, entrou cento e dez mil reais de emenda, desses cento e dez, noventa 
mil reais era do gabinete, retirada os cinquenta mil da OAB, ficou quarenta mil reais de 
verba de gabinete, então a administração, tem um compromisso sério com a PATRAM, 
também com a mãe Carmem, também com a sociedade Espírita Paz e amor, Caritas 
Nossa Senhora de Fátima, e também com a OAB, só o que nós temos aqui, para 
deixar registrado na casa do povo, que o prefeito municipal vai adequar o orçamento 
que vai vir durante esse mês ainda para nós votarmos; Vereador Paulino de Moura; 
me concede um aparte colega; Vereador Rudinei Brombilla; pois não colega; 
Vereador Paulino de Moura; até para parabenizar o Vereador Eugênio Grandó, da 
sensibilidade que ele teve de tirara essa emenda da OAB, porque nós fizemos uma 
emenda já para a OAB de cinquenta mil reais, ainda não foi pago, e dizer aos 
vereadores, que tem as emendas, que o executivo municipal com certeza irá chamá-
los, para que vocês possam ainda indicar no orçamento esses valores, então quer 
dizer, é sério, é serio e pode confiar, vocês serão chamados, nós fizemos uma situação 
diferente, nós queremos que a coletividade possa fazer as coisas, dêem uma 
oportunidade para o prefeito Aylton que a s emendas ora feitas pelos vereadores, 
poderão dar continuidade no orçamento, então esse pedido que eu faço, podem 
duvidarem, podem dar risada, a gente esta imbuído de tentar fazer o melhor, nem 
sempre se consegue fazer o melhor, mas eu quero deixar claro aos colegas 
vereadores, que nem diz a Vereadora Sandra Citolin, nós temos que começar e o 
presidente dessa casa hoje me disse que nós vamos começar nos reunir mais, 
conversar mais, porque podemos ter diferenças sim, mas temos que parar de pensar 
em nós somente, e pensar na coletividade que é os dez, então eu quero deixar claro 
isso, os colegas vereadores que tenham emenda, conversem com o Vereador Rudi, 
conversem com o Vereador Leandro Adams, e vamos levar isso adiante, vamos fazer 



 9 

elas serem executáveis, obrigado; Vereador Rudinei Brombilla; agradeço, só para 
deixar registrado também, nós vamos votar depois a emenda do hospital, é um 
compromisso com a administração tem também com o nosso HCC, nunca o poder 
executivo ajudou tanto, como essa casa também, quero parabenizar o Vereador 
Leandro Adams e a todos nós que também ajudamos o HCC, então quero deixar aqui 
registrado, que é um compromisso sério do prefeito, não é demagogia, não é conversa 
para depois não vir o orçamento, porque vai ficar registrado esse discurso na casa 
aqui, e dizer que a partir da semana que vem vai estar o orçamento aqui, e vocês 
podem cobrar que esses valores, essas entidades ai, nós vereadores, da base aliada, 
vamos nos comprometer a destinar isso daí, era isso Senhor Presidente, colega 
vereadores, muito obrigado;  Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Felipe 
Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, pessoas 
que assistem a reunião nessa sessão extraordinária na noite de hoje, os vereadores 
mais antigos, tipo o Jarré e o Vereador Alemão, sabem, acho que na história da 
câmara não teve um vereador que fez mais emenda que eu, só no ano passado fiz 
quatorze emendas, Jarré deve se lembrar, as minhas emendas gente foram todas 
derrubadas, e daí me olhavam com uma cara de ironia, e eu fiquei triste, eu dizia, 
estou triste hoje, derrubaram minhas emendas, mas assim que funciona o parlamento, 
parlamento funciona assim, se vota sim ou se vota contra, ou se vota a favor ou se 
vota contra, dizer para vocês quer o prefeito, encontrei o prefeito ali na escada da 
prefeitura, e ele me dizia para mim, me de um voto de confiança, mas que voto de 
confiança tu quer prefeito? Deixa eu mexer no orçamento, deixa eu trabalhar com o 
orçamento, deixa eu mesmo fazer o orçamento desse ano, porque é o primeiro 
orçamento meu, eu quero ter o direito de eu mesmo mexer nos números, eu nunca fiz 
isso, na minha vida de político, e é bastante tempo já gente, é bastante tempo, eu 
disse para ele, pode contar comigo, mas contanto que as emendas apresentadas para 
a mãe Carmem, as emendas do Vereador Eugênio Grandó, Sociedade Espírita, e 
creches que eu já disse anteriormente, que eu brigo muito por creche, que não deixo 
de dar dinheiro, então policia ambiental, o trabalho de vocês é fora de série, essa casa 
várias vezes mandou moções para vocês, parabenizando, não só eu, teve vários 
vereadores que mandaram somente esse ano, o ano passado, vocês podem ter 
certeza gente, eu renuncio o mandato, eu renuncio o mandato se não tiver dinheiro 
para o orçamento ambiental, e para todas as emendas ai, prefeito, é pouco dinheiro, 
até acho Rudi que dá para deixar passar, mas como eu dei apalavra, para o prefeito, 
eu vou votar pela derrubada dessas emendas, e dizer, Vereadora Sandra Citolin, tu 
falou com propriedade aqui, primeiramente se prepara o PPA, o que é o PPA, é um 
plano para quatro anos, plano plurianual, depois a LDO, que é alei de diretrizes, mas 
também Vereador Jarré, o prefeito pode mandar sim, eu também rio para ti, ta rindo 
pra mim eu rio pra ti, pode emendar emenda a LDO, emenda ao PPA, emenda, pode 
mandar, nós vereadores que vamos saber, se podemos aprovar ou não, esta ali o 
nosso bacharel, nosso consultor jurídico, quantas vezes esse ano e o ano passado nós 
fizemos isso, pode fazer sim, não tem problema, se nós querer, a câmara e o prefeito 
querer, não tem entidade que fique sem dinheiro, então não venha dizer que não da 
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pra fazer porque dá pra fazer gente, da para fazer sim, nós sabemos disso, e dizer 
para a comunidade presente ai, pessoas que estão esperando as emendas, pode ter 
certeza Vereador Eugênio Grandó, que o teu trabalho não vai ser em vão, enfim, todas 
as emendas que estão ai, são emendas pequenas, dizer também que eu vi sociedade 
espírita aqui, Paz, Amor e Caridade, e eu conversei contigo, não é Vedana, sobre 
igreja, eu gostaria de fazer uma emenda para duas igrejas, quando tu me dizia em alto 
e bom tom que não da pra fazer porque é inconstitucional, porque para igreja não da 
para dar recurso, eu não sei onde se enquadra a Sociedade Paz, Amor e caridade, 
aqui, Vereador Eugênio Grandó que me ajude ai; Vereador Eugênio Grandó; a 
legislação proíbe, recursos para igreja devem ser dados para a matriz, para a 
mantenedora, digamos, vai dar lá para o Bispo, lá em Passo Fundo e ele passaria o 
recurso para a igreja local, quanto a sociedade espírita, o nome já diz, é uma 
sociedade espírita, ela não faz parte, não é uma igreja, não é considerada igreja, é 
uma sociedade civil, sem fins lucrativos a qual pode gestionar recursos, assim como 
várias instituições no nosso município podem gestionar recurso, do mesmo modo a 
Caritas, porque a Caritas apesar de ser um braço da igreja católica, ela tem 
personalidade jurídica própria, e ela tendo personalidade jurídica própria sem fins 
lucrativos, ela pode pleitear recursos públicos, por isso essas emendas; Vereador 
Felipe Sálvia; fico contente Vereador Eugênio Grandó, que de certo, estou vendo a 
senhora ali que esteve reunida com nós ali antes, e eu tinha essa duvida, mas fico 
contente que tu me clareou ali, dizer também que eu fiz emendas e a imprensa que 
está aqui, Tio Pisca, a Ana, a Mara, sabem que eu fiz emendas no PPA, e estão todos 
contempladas dentro da LDO, então já estão contempladas, é Patronato, é Santa Rita, 
Santuário Santa Rita, ACAPA, enfim várias entidades que já estão contempladas na lei 
de diretrizes, então eu fico muito contente, e já termino Senhor Presidente, de saber, 
que o prefeito, não vai deixar ninguém dessas pouquinhas emendas, eu nunca vi, 
Vereador Gilnei Jarré, nunca vi, num ano, tão pouco recurso eu acho que o pessoal 
sabe que o município esta passando por dificuldades por falta de dinheiro, eu acho que 
os vereadores eu acho que encolheram esse ano nas emendas, mas que fique 
gravado, Vereador Rudi, que fique gravado, eu fiz esse acordo esse ano, mas se não 
contemplarem as entidades que estão aqui sendo votadas na noite de hoje, se não 
contemplarem, podem ter certeza, que eu vou ser o vereador que mais vai fazer 
emenda no próximo ano; Vereadora Sandra Citolin; um aparte vereador; Vereador 
Felipe Sálvia; tem um aparte Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; 
quero também deixar esse registro feito, que o compromisso do executivo é sim 
contemplar todas as entidades que estavam aqui, apenas ele quer ter liberdade de 
administrar o seu orçamento; Vereador Felipe Sálvia; é, nós vamos dar esse voto de 
confiança para ele, esse ano, mas pode ter certeza, que fique gravado nos anais dessa 
casa, que o Vereador Felipe Sálvia, não destinar recursos para essas entidades, que 
os vereadores fizeram as emendas, esse ano, se não destinarem o recurso, eu, no 
próximo ano quero trabalhar diferente aqui, tem um aparte Vereador Alemão; Vereador 
Alemão; até para tranqüilizar os vereadores que fizeram essas emendas, também 
assumirei esse compromisso, de que as emendas ora indicadas por eles sejam 
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contempladas no orçamento, e também se isso não acontecer, também não terei 
compromisso nenhum com a administração, porque eu entendo que a política se faz 
assim, alguns votam favoráveis, outros votam contrario, eu estava no governo 
passado, e aqui nesta casa, nós derrubamos as quatorze emendas, eu fui um deles, 
que bom que apolítica me ensinou muita coisa, porque me mandaram embora, fui 
morar três anos e meio fora daqui, e comecei afazer algumas reflexões, e é o que eu 
peço para os colegas vereadores também começarem a fazer, se não, se nós não 
fizermos essas reflexões, mudarmos alguns pensamentos radicais que nós tínhamos 
nós não vamos chegar a lugar nenhum, obrigado; Vereador Felipe Sálvia; tem um 
aparte Vereador Jarré; Vereador Gilnei Jarré; obrigado Vereador Felipe Sálvia; para 
deixar bem claro vereadores, vocês não tem que estar preocupados com nós que 
fizemos emenda nenhuma, vocês tem que estar preocupados é com a comunidade, 
que se não vier contemplada no orçamento a comunidade sabe que nós tivemos a 
nossa vontade e a nossa preocupação com eles, então vocês podem se comprometer, 
podem fazer o que vocês bem entender, que nós não vamos retirar emenda nenhuma, 
vamos perder, vamos perder sentado aqui, e mostrando para a comunidade, que nós 
temos a vontade de realizar a vontade deles, se o prefeito quiser cumprir que cumpra, 
ele que entenda e faça como ele bem entender, muito obrigado pelo aparte vereador; 
Vereador Felipe Sálvia; tem razão Vereador Jarré, tem razão, no passado vocês 
faziam isso mesmo, derrubavam emendas, mandavam para quem queriam o dinheiro, 
hoje nós estamos dizendo que vamos apoiar todo mundo, você esta bravo, então; 
Presidente Vereador Leandro Adams; vereador conclua, vereador; Vereador Felipe 
Sálvia; só um minutinho para concluir presidente; Presidente Vereador Leandro 
Adams; o senhor deu três apartes vereador; Vereador Felipe Sálvia; a gente não 
pediu para ninguém retirar emenda aqui gente, não pediu, e eu não sou de pedir para 
retirar emenda, agora o meu voto eu sei o que eu vou votar, e quero respeite o meu 
voto; Presidente Vereador Leandro Adams; por favor vereador; Vereador Felipe 
Sálvia; eu quero cumprimentar a Jaice da educação e por tabela cumprimentar todo 
povo aqui dentro, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo 
vereador que queira discutir, atenção Senhores Vereadores, esta em votação as 
emendas, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, portanto rejeitadas as emendas, Senhora Secretária, proceda a leitura da 
emenda nº 09 também conhecida como emenda do Hospital; Secretária Vereadora 
Sandra Citolin; Emenda LDO 2010 Nº 09. Ementa: dispõe sobre a lei de diretrizes 
orçamentárias para o exercício de 2010 e dá outras providencias. Autor: Câmara 
Municipal. Art. 1º - fica alterado o anexo de objetivos, diretrizes e metas da LDO 2010 e 
acrescenta valores no custo previsto no orçamento do Executivo Municipal no valor de 
R$ 600.000,00(seiscentos mil 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: os valores orçados para o executivo de 2010 serão 
para suprir as reais necessidades do Hospital de caridade, de acordo com a 
explanação dos diretores nesta casa legislativa no uso da tribuna do povo, Vereador 
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Leandro Adams – PT; Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
Vereador Eugênio Grandó – PTB e Vereador Elbio Esteve – PSDB; Presidente 
Vereador Leandro Adams; esta em discussão a emenda nº 09, Vereador Elbio 
Esteve; Vereador Elbio Esteve; Senhor Presidente, vereadora,  vereadores, povo 
desta casa que aqui esta assistindo esta noite, nós achamos de suma importância, 
uma dotação de seiscentos mil para o hospital, que já esta contemplado no orçamento 
um valor, e o Hélio veio aqui a outra vez  mostrou o custo que esta saindo o hospital, e 
o déficit que esta tendo por mês, nós entendemos que isso é para poder levar o  
hospital, o hospital não tem que dar lucro, o hospital tem que conseguir cumprir a sua 
função, a gente sabe que infelizmente ninguém pede para ficar doente, 65% do usuário 
do hospital é do SUS e algumas internações elas são bastante prolongadas, uso de 
antibiótico, então isso tudo encarece, temos uma CTI de nível 2, são valores altos, que 
infelizmente quando a pessoa adoece e acaba tendo que usufruir, acaba diminuindo, 
aumentando o custo do hospital, perdão, então, realmente, acredito que vocês colegas 
tem que entender que tem que ter um pouco de coerência com nosso hospital, ele 
precisa sobreviver, é o único hospital, e que se vocês não pensarem dessa forma o 
hospital vai passar de novo por dificuldades e tem que estar pedindo dinheiro todo 
mês, para poder subvencionar; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador 
Paulino de Moura; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Paulino de 
Moura; Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, em 
primeiro momento o Vereador Gilnei Jarré me procurou para que eu assinasse essa 
emenda do hospital, e como eu tinha e tenho esse habito e eu não costumo fazer 
emenda, eu disse a ele que naquele momento eu não assinaria, a minha idéia, a minha 
pessoal, era votar contra, mas eu não posso votar contra uma instituição que precisa 
recursos, que necessita recursos, terei a grandeza e tenho a grandeza de dizer que  o 
Vereador Gilnei Jarré me procurou para mim assinar essa emenda, e hoje eu sugiro a 
esta casa que esta emenda fosse no nome dos dez, que nós já o fizemos, dando 
trezentos mil para o hospital, nós já fizemos um trabalho voltado, o executivo tem um 
compromisso de passar para o hospital um milhão de reais para o nosso hospital do 
município de Carazinho, nós soubemos que esses recursos eles irão acrescentar no 
atendimento do hospital municipal, nós temos junto agora com o possível fechamento 
do CMPP, que terá mais recurso para a saúde, a nossa saúde, nós podemos fazer 
quem sabe lá na frente via executivo um valor maior, nós, eu, votarei favorável a esse 
projeto, acho que nosso hospital precisa melhorar muito também, mas não vamos 
agora aqui discutir, acho que com a troca da nova direção, ou com a permanência 
dessa direção, o que esta bom é que nós, a comissão de saúde desta casa, Vereadora 
Sandra Citolin, teve a sensibilidade de ir até o hospital, conversar com o hospital, a 
vossa pessoa tem esse trabalho voltado, junto ao hospital, participou de comissão no 
hospital, então com certeza nós estamos mais atentos, mais vigiando, eu acho que 
esse recurso será bem aproveitado em prol da comunidade, hoje nós temos aqui um 
médico que conhece a real necessidade do hospital, conhece as reais dificuldades que 
nosso hospital enfrenta, com certeza vai estar lá dentro, cuidando dessa situação, 
vendo onde o recurso esta indo, como esta sendo aplicado, com certeza nós como 
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legisladores, como vereador, saímos ganhando e quem ganha é a comunidade com 
tudo isso, obrigado, Senhor Presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; 
Vereador Jarré; Vereador Gilnei Jarré; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 
publico presente, quero deixar o registro do nosso partido, PSDB, que não quer a 
assinatura de vocês junto a essa emenda, nós fizemos essa emenda proposta junto, 
fizemos a sugestão juntamente quando o diretor do hospital estava presente, Sr. Hélio, 
naquele momento houve a concordância praticamente de todos, fizemos a emenda, 
colocamos o nome dos dez, e eu larguei em cima da mesa para a bancada de situação 
para assinarem, não tive uma assinatura e o que eu tive foi um não, refiz a emenda e 
coloquei o nome de quem estava proposto a assinar, então não é hoje que nós vamos 
querer a assinatura de vocês junto, isso é o que diz o PSDB, se o Vereador Leandro 
Adams quiser oportunizar fique a vontade Vereador Leandro Adams, também quero 
deixar registrado que de promessa o nosso Carazinho esta cansado e como também 
teve com os outros prefeitos, os outros prefeitos vieram prometendo, prometendo, 
cumprindo e dizendo que pagaram dividas, e não fizeram muitas obras que deveriam 
ter feito para a nossa comunidade, e esse continua fazendo, se não o pior, promessas 
essas que não foram cumpridas principalmente junto ao hospital, um orçamento 
colocado de seiscentos mil, repassados seiscentos, prometido dois projetos de 
duzentos mil, apenas um veio para essa casa, aprovado no mesmo dia pela nossa 
casa, solicitado cem mil de auxilio para nossa casa, damos os nossos cem mil reais da 
nossa casa, repassado e não pago até agora, isso vai fazer mais de trinta dias, para 
não me enganar com o prazo, promessa do prefeito, que nós déssemos cem mil, ele 
daria mais duzentos para o hospital, até agora não veio alei ainda para esta casa, e 
esta lá o hospital esperando recurso, demos trezentos mil reais da casa, para 
construção da ala de drogadição, a câmara cumpriu, novamente o prefeito não 
cumpriu, dia vinte é o dia do duodécimo da casa, e não foi repassado até agora, eu 
não me interessa se tem documento ou não tem, se repassaram recurso até agora o 
hospital, o hospital esta em dia, não é agora nessa hora que nós temos trezentos mil 
destinados que nós vamos ter documentos do hospital, dão um jeito e vão repassar, 
porque eu vou consultar nossa ala jurídica e vou pedir para o presidente entrar com um 
mandato de segurança com que esse prefeito cumpra o que ele deveria ter feito, ou 
repasse para a câmara, ou repasse para o hospital, e temos mais uma parcela que é 
no dia vinte do mês que vem, e o hospital a esperar o recurso, então, infelizmente eu 
não posso acreditar num governo que promete e não cumpre, principalmente com 
nossos recursos, Vereadora Sandra Citolin se pronunciou, e disse que não se achou 
ainda, esta na hora de se achar vereadora,   pelo amor de Deus, pediram um ano para 
o prefeito, o prefeito esta cumprindo o ano, e deixa o homem trabalhar, será que nós 
vamos dizer, deixa a vereadora legislar, o que é isso, não sabe o que é um PPA, não 
sabe o que é uma LDO, não vai saber o que é um orçamento, infelizmente esta na 
hora, estamos fechando um ano, um ano, e não é por falta de explicação, porque 
explicação eu já lhe dei muitas, alguma coisa houve no momento da sua retirada de 
suas emendas, e a negada de sua assinatura na nossa emenda, a sua orientação é 
pelo Adroaldo De Carli, uma pessoa que já viveu nessa casa aqui, foi candidato a 
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prefeito, será que o ex-vereador dessa casa, Adroaldo De Carli, não sabe os tramites, 
porque ele fez uma emenda, já concluo Senhor Presidente, ele fez uma emenda de 
seiscentos mil para o hospital, ele fez somente no orçamento, porque já estava 
contemplado no PPA e na LDO, os vereadores antigos dessa casa sabem disso, por 
isso que se faz emenda só no orçamento, se não tem que constar em todo os tramites, 
se não não vale nada, esta na hora de nós aprender, digo isso para os novos que se 
forem fazer que entendam ou perguntem, já concluo Senhor Presidente, a mesma 
coisa eu vou deixar registrado nessa casa é o recurso do governo estadual de 
trezentos mil reais, esta virando uma palhaçada, no momento que temos politicagem 
na jogada de recursos na destinação, acontece o que aconteceu, nessa casa não teve 
politicagem, Vereador Alemão esteve lá em reunião com a promotora, ele prometeu, 
ele falou, que ia arrumar dinheiro, nós cumprimos porque nós também tínhamos a 
vontade, não cumprimos a promessa do Vereador Alemão, mas a iniciativa do 
Vereador Alemão teve, nós fomos lá, juntamente com acamara e cumprimos os 
trezentos mil, teve uma promessa do Osmar Terra, secretário da Saúde, acredito eu 
que tenha que ser pura política, mas tenham a certeza de que os nossos tucanos que 
lá mandam, não são oportunistas de governo, lá no estado, estarão lá, segunda-feira 
junto a secretaria de saúde, Deputada Zilá e Deputado Claudio Diaz, exigindo que os 
trezentos mil venham para o nosso hospital de caridade,  chega de politicagem, 
Carazinho terá um candidato pelo PMDB para deputado federal, acredito que deva ser 
o candidato a deputado, o Deputado Osmar Terra deixou de ter interesse em 
Carazinho, é pura politicagem, inventaram mil e um documentos, levaram mais de 
sessenta dias para informar o município, e nada, o que é isso, teve que a vereadora ir 
atrás de documentos, para saber onde estavam os trezentos mil, o que é isso, então 
tenham a certeza que nós vamos brigar a partir da semana que vem pelos trezentos 
mil que estarão sendo destinados para o hospital ainda nesse ano, obrigado Senhor 
Presidente, por conceder esse aparte; Presidente Vereador Leandro Adams; 
Vereador Grandó; Vereador Eugênio Grandó; pelo que eu senti das manifestações 
dos colegas, o recurso para o hospital vai ser aprovado unânime ou quase unânime, 
acho que nós todos estamos de parabéns, independente de quem é o pai da criança, 
eu tenho uma visão um pouco diferente da situação do hospital, eu acho que o hospital 
e o fim, nós temos atendimento básico de saúde preventiva, mas quando da o 
desespero cai tudo no hospital, só que nós temos que ser responsáveis também, de 
saber que dar um milhão e seiscentos mil reais para o hospital tem que ter uma 
contrapartida, eu sou autor junto com os colegas dessa emenda, mas eu vou cobrar do 
hospital, acredito que os colegas também vão cobrar, que tenha plantão, que as 
pessoas tenham atendimento digno junto ao hospital, porque um prefeito, os 
vereadores, enfim a atual administração, a atual legislatura estão fazendo a sua parte 
de repassar os recursos necessários para o hospital, mas o hospital também tem que 
fazer sua parte, e dar um atendimento digno, já lhe concedo a palavra, e dar um 
atendimento digno a população, tipo, exemplificando, incrementar o atendimento do 
Pronto Socorro do Hospital, botar mais médicos para trabalhar, nós estamos fazendo 
nossa parte sim, os vereadores, o próprio prefeito Aylton, o qual eu sou combativo, 
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nesse momento esta fazendo a sua parte, esta repassando ou autorizando a bancada 
de situação que vote de forma favorável a emenda, só quer o hospital também tem que 
fazer sua parte, o hospital vai receber um milhão e seiscentos mil reais, mas vai ter que 
devolver esse milhão e seiscentos mil reais, para a comunidade, com um melhor 
atendimento, com mais contratação de médico, com carteira assinada para trabalhar 
no plantão, não pegar estagiário ou residente de passo Fundo para tapar furo no 
plantão, então o hospital vai receber o que é de direito dele, mas nós população, nós 
vereadores, vamos ter que estar atentos e cobrar que o hospital de uma resposta 
desse um milhão e seiscentos mil reais que ele vai receber, pois não Vereador Paulino 
de Moura; Vereador Paulino de Moura; Vereador Eugênio Grandó, indo em encontro 
do que esta a falar, a situação da energia elétrica, do hospital de Carazinho, eu vou 
tirar saber, porque parece-me que o valor que o hospital deve para a Eletrocar é em 
torno de quatrocentos mil reais, ai, aquele coitadinho lá no bairro, ele já esta cortada a 
energia, ai nós não contabilizamos o valor que o hospital deixa de pagar para a 
Eletrocar, quem sabe lá no encontro de contas, então, isso também, nós temos que 
exigir com mais seriedade com  o hospital, bom, vamos lá, nós botamos recurso, nós 
demos a possibilidade de ele poder gerar trabalho, e ai você diz tudo, nós temos que 
achar alternativa para que o hospital volte isso de novo para o município, não posso 
ficar na empresa privada, e eu, antes de dizer qualquer besteira eu vou buscar saber, o 
hospital parece que deve mais de quatrocentos mil reais em energia, isso não é 
dinheiro que o hospital investe no hospital também, é dinheiro, então eu vou votar 
favorável porque eu entendo que eu estaria fazendo um retrocesso em cima disso, 
então obrigado pelo aparte e esta de parabéns, as tuas colocações, vamos exigir mais 
do hospital do município de Carazinho; Vereador Eugênio Grandó; obrigado; 
Vereador Elbio Esteve; só um aparte vereador, com relação ao plantão com carteira 
assinada, existe um apontamento do ministério publico; Vereador Eugênio Grandó; 
sei disso; Vereador Elbio Esteve; que já era para ter saído desde agosto ou setembro 
e até a gora não foi manifestado; Vereador Eugênio Grandó; esta o Dr. Elbio, um 
funcionário do hospital de caridade falando, eu sou hospital de caridade, instituição, até 
embaixo d’água, eu tenho diferença com alguns administradores do hospital, às vezes 
não concordo com o rumo que dão a administração do hospital, deixo esse apelo, acho 
que vai ser votado unânime, mas deixo que lembrem, cada vereador guarde na sua 
consciência que nós estamos  dando um recurso, mas nós temos que fiscalizar onde 
esse recurso vai ser empregado, um milhão e seiscentos mil reais, não é dez reais, 
não é um real, é um milhão e seiscentos mil reais, então é um dinheiro bom, é um 
dinheiro que segundo o administrador do hospital deixa sanado a gestão do hospital 
durante doze meses, só que ele tem que dar essa contrapartida para nós, então vamos 
fiscalizar, vamos exigir uma prestação de serviços melhor do hospital da comunidade 
também, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams;  Vereadora Sandra Citolin; 
Vereadora Sandra Citolin; Senhores Vereadores, imprensa, público que esta nos 
assistindo, gostaria que o Vereador Gilnei Jarré estivesse aqui porque eu gosto de 
olhar para as pessoas quando eu falo, quando ele diz que esta tanto tempo a 
solicitação dos trezentos mil para a ala psiquiátrica, esta mesmo, e nós estamos 
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constantemente, eu, o Vereador Erlei Vieira, o Vereador Elbio Esteve, preocupados 
juntamente com o ministério público, juntamente com o jurídico da prefeitura, para que 
esse tempo seja menor, e nós sim ouvimos respostas de que o projeto esta tramitando, 
e esta mesmo, os pareceres foram emitidos, faltava documentação do próprio hospital 
e da própria coordenadoria de saúde, conversamos com o secretário que no momento 
esta deputado, Osmar terra, na sexta-feira e ele nos garantiu que esse recurso virá 
sim, quando todos os documentos estiverem confirmados e anexados ao processo, 
então, o processo esta tramitando, quanto ao fato de o ex-vereador, Adroaldo De Carli, 
estar acompanhando meu trabalho, sinto-me plenamente honrada, porque o ex-
vereador Adroaldo De Carli, é uma pessoa séria, honesta, correta, e certamente 
quanto a questão legislativa e como gestor publico ele não deixou nada devendo para 
ninguém, durante o tempo em que esteve nesta casa, penso que realmente deva me 
fazer acompanhar de pessoas assim, e o procuro, e o procurarei muitas vezes, quanto 
ao fato de estar procurando o secretário de saúde Osmar terra, é quem eu procuro, 
porque, assim como no Governo Rigoto ele foi secretário e a secretaria foi muito bem, 
também no governo Yeda, existe essa coalizão, parceria, da-se o nome que se de, ele 
esta sim contribuindo com o governo, então, como secretário certamente, a própria 
governadora ou nós, que somos partidários, não estamos pensando ou discernindo se 
ele é do PMDB, PSDB, PP, o próprio líder do governo é PP, então, nós entendemos 
que estejam onde estiverem, as pessoas tem que ter competência sim para exercer os 
seus cargos, e com esse cuidado eu estou me posicionando nessa câmara, fui eleita 
para legislar, não sou advogada, não sou ex-vereadora, sou uma pessoa que esta 
aprendendo e onde eu piso procuro pisar em terreno solido, com segurança, porque o 
que a gente vê, em política, é bem diferente do que aquilo que a gente pretende fazer, 
então, eu também quero dar uma outra resposta para o Vereador Jarré, a gente fala 
aquilo que pensa, e pensa como é, se ele acha que existe politicagem, é porque ele 
deve conhecer, eu não conheço politicagem, eu conheço política, e a comunidade de 
Carazinho merece, precisa, e vai ter, a que ponto, quantas vezes precisamos buscar 
informações, isso não me interessa, é o meu trabalho, eu sou subsidiada com o 
dinheiro publico, e é isso que a comunidade espera de mim, que eu corra, que eu 
busque informações, e que bom, que deputados do PSDB, estejam juntos nesta luta, 
porque esta luta não é minha, não é do secretário Terra, não é da Promotora Clarissa, 
é da comunidade Carazinhense, seja ela o partido que for, e esta é a posição desta 
vereadora, com todo respeito ao Vereador Jarré, quero dizer que de politicagem eu 
não entendo e quero distancia, e vi muito disso, e estou vendo muito disso por todos os 
lugares em que agente passa, não gostaria de conviver com isso nesta casa, obrigada; 
Presidente Vereador Leandro Adams; a palavra ao Vereador Felipe Sálvia; 
Vereador Felipe Sálvia ; pediria ao segundo vice-presidente que assumisse os 
trabalhos por dois minutos; Vereador Felipe Sálvia; Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, ta ficando boa a Vereadora Sandra Citolin, né? Senhor Presidente, trocou 
o presidente agora, é o Erlei, dizer para vocês que vim até essa tribuna dizer que o 
Vereador Jarré disse que não aceitaria que nós assinássemos o requerimento de verba 
para o hospital que nós vamos votar a favor, todos os vereadores, eu nem preciso 
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assinar gente, o meu partido, o PDT, do qual eu sou presidente, a vida inteira ajudou o 
hospital, e não é um papel que eu vá assinar que vai deixar de ser bom ou ser ruim, 
papel não é nada gente, eu vou assinar um papel, o vereador foi educado de pedir, o 
Vereador Alemão, mas eu não preciso e nem quero assinar, eu vou votar a favor como 
sempre fiz, dinheiro para o hospital, o nosso único hospital que nós temos, nós não 
podemos deixar mal, quanto a esses recursos que por falta de papel, não sei, que ele 
falou aqui, Vereadora Sandra Citolin, Osmar Terra, essas confusões, eu espero que 
nós mesmos, que é dinheiro e é bastante dinheiro que nós estamos dando para o 
hospital, tem razão o Vereador Eugênio Grandó, tem razão o Vereador Elbio Esteve, 
devemos fiscalizar mais gente, não somente a comissão de saúde; Vereadora Sandra 
Citolin; um aparte Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; tem um aparte 
Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; realmente até onde nós 
podíamos ir, nós fomos, agora não depende de nós, depende dos tramites burocráticos 
que agente fica alijado desse processo, então ai vem o que o senhor disse, devemos 
sim fiscalizar, correr, ir atrás e buscar as informações para que não se perca o recurso; 
Vereador Felipe Sálvia; é verdade; Vereador Paulino de Moura; me concede um 
aparte; Vereador Felipe Sálvia; Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de 
Moura; até porque assinatura de papel, o papel pode sumir, então quem sabe então é 
melhor não assinar porque eventualmente papeis somem, evaporam, então eu acho 
que pouco adianta assinar também, vamos votar eu fui gentil em pedir para que nós 
possamos e reconheci que não quis assinar naquele dia, então não tem problema 
nenhum, eu vou votar favorável, e de repente, papel some, esse papel pode sumir, 
pode desaparecer, obrigado; Vereador Felipe Sálvia; tem razão, mas eu peço a todos 
os vereadores que votem a favor, eu acho que vai ser unânime essa emenda aprovada 
para o hospital, dizer mais uma vez gente, olha aqui, nós podemos até discutir, essa é 
uma casa de discussão, nós podemos até brigar, mas temos que parar às vezes de ser 
assim,  pegar os colegas de forma pesada ai, eu estou mudando, estou mudando, eu 
também era pegador, eu estou mudando, não sei o que esta acontecendo comigo, mas 
eu acho que Deus tem me iluminado, eu estou mudando bastante, vocês são 
testemunha que eu estou mudando, acho que é assim mesmo, a gente tem que se dar 
com todos os colegas, se dar, podemos até discutir, nós não podemos vir aqui e 
aceitar tudo e dizer amém para tudo, podemos discutir, mas mais uma vez eu volto a 
dizer, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereador Eugênio Grandó falou com 
muita propriedade, Vereador Eugênio Grandó aqui nesta noite, nós devemos dar 
recursos para o hospital, mas temos que fiscalizar sim, não somente a Comissão de 
saúde, mas todos os vereadores, muito obrigado; Presidente Vereador Erlei Vieira; 
eu chamo o Senhor Presidente para reassumir a mesa; Presidente Vereador Leandro 
Adams; não havendo vereador que queira discutir, atenção Senhores Vereadores, 
esta em votação a emenda nº 09, também conhecida como emenda do HCC, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, 
aprovação unânime, Senhora Secretária proceda à leitura do parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças da LDO; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei nº 
143/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias 
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para o ano de 2010. O presente projeto de lei é viável, e nada a opor quanto aos 
aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação 
da matéria; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças da LDO, não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, esta em discussão a LDO com a emenda 09 
aprovada, esta em discussão, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação a LDO, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos a LDO com a emenda 09 aprovada e as demais 
rejeitadas, 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 dia 07 de dezembro de 2009 as 18: 45 horas.  
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