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Ata da Reunião Ordinária do dia 22 de outubro de 2007.....Ata 45 
 
Presidente Vereador Vilson Paese; havendo quorum regimental e sob a proteção de Deus declaro 
abertos os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal do dia 22/10/2007. A nossa 
saudação a todos, sejam bem vindos à casa do povo, Convido o Vereador Jaime Fragoso  para 
proceder à leitura de um trecho da Bíblia e convido a todos para que permaneçamos em pé. Coloco 
em apreciação a ata da reunião ordinária realizada no dia 15/10/2007, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que 
se manifestem, aprovada a ata por unanimidade; solicito ao secretário hoje na mesa, Vereador 
Adroaldo De Carli,  para fazer a leitura do expediente da presente reunião; Secretário Vereador 
Adroaldo De Carli; Expediente 22/10/2007: Of. 194/07 do executivo municipal, encaminha projeto de 
lei n° 138/07, o qual autoriza abertura de credito suplementar no orçamento de 2007, no valor de R$ 
744.151,72 para apreciação sob regime de urgência. Of. 195/07 do executivo municipal, encaminha 
projeto de lei n° 139/07, o qual autoriza abertura de credito suplementar no orçamento de 2007, no 
valor de R$ 211.665,65 para apreciação sob regime de urgência. Of. 196/07 do executivo municipal, 
encaminha projeto de lei n° 140/07, o qual autoriza abertura de credito suplementar e transferência de 
recurso orçamentário do legislativo para o executivo, no valor de R$ 2.400,00. Of. 197/07 do 
executivo municipal, encaminha projeto de lei n° 141/07, o qual autoriza abertura de credito 
suplementar no orçamento de 2007,  no valor de R$ 94.968,29, para apreciação sob regime de 
urgência. Of. 198/07 do executivo municipal, encaminha emenda modificativa ao PL 115/07. Of. 
199/07 do executivo municipal, encaminha  projeto de lei n° 142/07, o qual autoriza o poder executivo 
a firmar convenio para cedência de servidores, nos termos da lei municipal n° 4.494/93, para a 
Fundescar, para apreciação sob regime de urgência. Projeto de lei n° 105/07, do executivo municipal 
encaminha emenda LDO 2007 n° 01, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 
de 2008, e dá outras providencias. Projeto de lei n° 105/07, do executivo municipal encaminha 
emenda LDO 2007 n° 02, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2008, e 
dá outras providencias. Projeto de lei n° 105/07, do executivo municipal encaminha emenda LDO 
2007 n° 03, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2008, e dá outras 
providencias. Projeto de lei n° 105/07, do executivo municipal encaminha emenda LDO 2007 n° 04, 
que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2008, e dá outras providências. 
Projeto de lei n° 105/07, do executivo municipal encaminha emenda LDO 2007 n° 05, que dispõe 
sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2008, e dá outras providencias. Of. 235/2007 da 
Assembléia Legislativa encaminhando relatório da Subcomissão da cana de açúcar, álcool e etanol 
Convite do IGAM, para a realização de cursos do mês de novembro. Convite do INTERESSE 
PUBLICO, para a realização de curso. Convite do UNV, para a entrega da comenda Presidente 2007. 
Convite do IBAM, para a realização de curso. Convite do GDAM, para a realização de cursos. Convite 
do IVER, para a realização de curso. Convite do IPAD, para a realização de seminário. Convite do 
IBRAP, para a realização de  curso. Convite do ASCAM, para a realização de curso. Convite do DAP, 
para a realização de congresso. Convite do COVERSUL para a realização de curso. Diversos 
Comunicados do Ministério da saúde, informando a liberação de Recursos Financeiros do Fundo 
Nacional. Diversos Comunicados do Ministério da educação, informando a liberação de Recursos 
Financeiros do Fundo Nacional; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, por questão de ordem; 
Presidente Vereador Vilson Paese; questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe 
Sálvia; a comissão de justiça pede cinco minutos de intervalo para que analisamos uma emenda do 
executivo que deu entrada e nós esquecemos de olhar, vamos olhar agora; Presidente Vereador 
Vilson Paese; então haverá um intervalo de cinco a dez minutos para que possam ser analisadas as 
emendas modificativas do executivo Municipal; retornamos, após o intervalo de dez minutos, solicito 
ao Secretário Vereador Cláudio Santos que faça a leitura das indicações dos vereadores na noite de 
hoje e dizer para as pessoas que assistem a reunião, cumprimentar a todos, o nosso boa noite, e 
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dizer que hoje a  votação é exclusiva, com uma pauta única para votação da LDO, mas antes da 
leitura Secretário Vereador Cláudio Santos,  eu gostaria de fazer o registro das pessoas presentes 
nessa reunião, da Ana Regina Leal, rádio Gazeta, do Serginho, Diário da Manhã, Almiro da Silveira, o 
Jocir Antunes da Silva, o Jota, Valdomiro da Rosa juntamente com Arlindo Alves do nosso bairro São 
Jorge, hoje representando a igreja do nosso querido bairro São Jorge, o Irineu Bertei, Vitor Hugo dos 
Santos nosso amigo companheiro, Irineu Graebin da Condicacar, Sereno Azevedo, sindicato dos 
comerciários, professor Jefferson, Lisiara Coli, Marcos Chaves, Marcos Soares, Marli Schneider 
sejam todos bem vindos à casa do povo, Secretário Vereador Cláudio Santos, por gentileza, a leitura 
das indicações dos vereadores na noite de hoje; Secretário Vereador Cláudio Santos; indicações: 
2285/1233/07, solicita a sec. de obras que efetue com urgência uma operação tapa-buracos na 
avenida Flores da Cunha no trecho entre Avenida São Bento e a rua Eurico Araújo, Vereador Cláudio 
Santos; 2286/1234/07, solicita a secretaria de obras para que efetue com urgência uma operação 
tapa-buracos na baixada da rua Bernardo Paz, Vereador Cláudio Santos; 2287/1235/07, solicita ao 
depto de transito que efetue pintura das faixas de segurança em frente ao posto Cavol e em frente 
aos bombeiros, Vereador Cláudio Santos; 2288/1236/07, solicita a secretaria de obras o fechamento 
de um buraco na Avenida Pátria logo após o término do asfalto, Vereador Cláudio Santos; 
2289/1237/07, Solicita recapeamento asfáltico na rua Ibaré no bairro Floresta, devido a grande 
quantidade de buracos nesta rua; Solicita conserto do calçamento na rua Santos Dumont no bairro 
Glória. Solicitação dos moradores; Solicita conserto do calçamento da rua Itararé no trecho 
compreendido entre o Bigode do Prefeito até a revenda de automóveis Transamérica; Solicita 
recapeamento asfáltico na rua Padre Gusmão, trecho compreendido entre a rua Ipiranga e Monte 
Alegre; Solicita recapeamento asfáltico da rua Ivalino Brum no bairro princesa; Solicita conserto do 
calçamento na rua Independência, bairro Glória, esta é uma solicitação dos moradores; Solicita 
conserto do calçamento da rua Presidente Vargas em toda sua extensão; Solicita que seja efetuado o 
asfaltamento ou calçamento da rua Pedro Viau no bairro Santo Antônio, esta é uma solicitação dos 
moradores, Vereador Vilson Paese; 2290/1238/07, Solicita reparos na pavimentação asfáltica da 
Avenida Flores da Cunha, próximo aos trilhos no bairro Glória, pois este trecho encontra-se com 
vários buracos; Solicita reparos na pavimentação asfáltica da rua Bernardo Paz no bairro Loeff; 
Solicita reparos em todas as ruas do bairro Dileta; Solicita trabalhos de patrolamento,  
cascalhamento, compactação e limpeza da rua Manoel Machado no bairro Operário; Solicita 
reiterando novamente a realização de reparos na rua Monte   Alegre no bairro Floresta, esta é uma 
reivindicação dos moradores; Solicita  reparos no calçamento da rua Flávio Antônio Gobbi, no bairro 
Boa Vista; Solicita a realização de capina e limpeza nas ruas Vera Cruz e Piratini no bairro Operária, 
esta é uma reivindicação dos moradores; Solicita trabalhos de pavimentação  asfáltica em toda 
extensão da rua Senador Salgado Filho no bairro Conceição; Solicita a realização de patrolamento, 
cascalhamento, compactação e limpeza da rua Rio Pardo no bairro Fey; Solicita a realização de 
patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza na rua Júlio Rosa Teixeira, no bairro Santa 
Terezinha, Vereador Luiz Leite; 2291/1239/07, O Vereador abaixo assinado solicita que após lida em 
plenário, e deferida na forma regimental, que o setor competente da secretaria de obras realize 
trabalhos de limpeza, capina nas proximidades do bueiro localizado na Rua Padre Gusmão esquina 
com a Rua Ipiranga, Bairro Fábio / Hípica. O referido bueiro encontra-se entupido com muita terra e 
entulhos, trazendo muitos transtornos aos moradores, Vereador Adroaldo De Carli; 2292/1240/07, O 
Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, que o 
Executivo Municipal notifique o proprietário do terreno baldio localizado na Rua Vacaria, Bairro Santo 
Antônio frente ao nº. 208 para que faça a limpeza do mesmo. O referido terreno encontra-se com 
muitos matos, inços e entulhos. Segue fotos em anexo, Vereador Adroaldo De Carli; 2293/1241/07, O 
Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, que o 
setor competente da secretaria de obras realize com urgência melhorias na Rua Ipiranga, Bairro 
Glória / Hípica. A referida rua encontra-se com muitos buracos, danificando os veículos após caírem 
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nos mesmos. Com as melhorias traria melhores condições e segurança para os motoristas 
conduzirem seus veículos. Segue fotos em anexo, Vereador Adroaldo De Carli; 2294/1242/07, O 
Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, que o 
setor competente da secretaria de obras realize com urgência melhorias na Rua Padre Gusmão, 
Bairro Fábio / Hípica. A referida rua encontra-se intransitável com muitos buracos, danificando os 
veículos após caírem nos mesmos. Com as melhorias traria melhores condições e segurança para os 
motoristas conduzirem seus veículos. Segue fotos em anexo, Vereador Adroaldo De Carli; 
2295/1243/07, O Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma 
regimental, que o setor competente da secretaria de obras realize trabalhos de melhorias no trecho 
do asfalto e operação tapa buracos na Rua Barão de Antonina, Bairro Centro. A referida rua 
encontra-se com muitos buracos, danificando os veículos após caírem nos mesmos. Com as 
melhorias traria melhores condições e segurança para os motoristas conduzirem seus veículos. 
Segue fotos em anexo, Vereador Adroaldo De Carli; 2296/1244/07, O Vereador abaixo assinado 
solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, que o setor competente da 
secretaria de obras realize com urgência melhorias no trecho do calçamento da Rua João Eduardo 
Kraemer, Bairro Sommer. A referida rua encontra-se com muitos buracos, danificando os veículos 
após caírem nos mesmos. Com as melhorias traria melhores condições e segurança para os 
motoristas conduzirem seus veículos. Segue fotos em anexo, Vereador Adroaldo De Carli; 
2297/1245/07, Solicita Reiterando mais uma vez nossa solicitação para que o Executivo determine ao 
setor competente com a maior brevidade possível, melhorias nas ruas do Bairro São Lucas, pois as 
vias deste bairro estão tomadas por buracos e valetas, lastimável é a palavra que define melhor as 
condições de trafegabilidade do local, Vereador Felipe Sálvia; 2298/1246/07, Solicita ao Executivo 
para que determine ao setor competente melhorias nas ruas dos Bairros Hípica, Sassi e Fábio, 
Vereador Felipe Sálvia; 2299/1247/07, Solicita ao Executivo para que determine ao setor competente 
a realização de um mutirão de limpeza e melhorias nas ruas do Bairro Nossa Senhora Aparecida e 
Floresta, Vereador Felipe Sálvia; 2300/1248/07, Solicita a Secretaria de Obras a realização de 
recapeamento asfáltico na Rua Ozílio Zolet, B. Glória, Vereador Jaime Fragoso; 2301/1249/07, 
Solicita a Secretaria de Obras a realização de operação tapa buracos na Rua Felipe Camarão, B. 
Braganholo, Vereador Jaime Fragoso; 2302/1250/07, Solicita a Secretaria de Obras a realização de 
operação tapa buracos na Rua Pe. Gusmão, B. Hípica, Vereador Jaime Fragoso; 2303/1251/07, 
Solicita a Secretaria de Obras a realização de operação tapa buracos na Rua Sen. Salgado Filho, 
Bairros Conceição e São Jorge, Vereador Jaime Fragoso; 2304/1252/07, Solicita reiterando o pedido 
do dia 27/08/07 para que a Secretaria de obras realize a operação tapa buracos na rua Padre B. 
Gusmão, a partir da rua Ipiranga ate o final da rua Padre B. Gusmão, no Bairro Fabio, Vereador 
Josélio Guerra; 2305/1235/07, Solicita a realização de operação tapa buracos na rua Miguel Bueno 
de Oliveira, no Bairro Aeroclube, Vereador Josélio Guerra; 2306/1254/07, Solicita a realização de 
operação tapa buracos na rua João Batista Rodrigues da Silva, no Bairro Aeroclube, Vereador Josélio 
Guerra; 2307/1255/07, solicita a secretaria de obras que realize melhorias urgentes no calçamento da 
rua Parecis, bairro Conceição, Vereador Cláudio Santos; 2308/1256/07, solicita a secretaria de obras 
que realize melhorias urgentes no calçamento da rua Tamoios, Vereador Cláudio Santos; 
2309/1257/07, solicita a secretaria de obras que realize melhorias urgentes no calçamento da rua 
Antonio Vargas, Bairro Loeff, Vereador Cláudio Santos;  Presidente Vereador Vilson Paese; após a 
leitura das indicações dos vereadores, eu solicito ao secretário que proceda a leitura das emendas e 
autores das emendas e autor do projeto, ler o parecer da comissão de justiça e finanças, queremos 
também registrar a presença do nosso amigo Capiva, seja bem vindo na casa do povo; Vereador 
Cláudio Santos; Projeto de lei executivo Municipal. P-1878/179/07. Nº 105/07. Emenda: Dispõe 
sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2008. Emenda de nº 01: adquirir e construir um 
unidade de saúde no Bairro São Pedro, para atender a população doas Bairros São Pedro, São João, 
Boa Vista e Herter, com recursos próprios e/ou como contrapartida na contemplação de recursos de 
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outras esferas do governo.  Art. 2º a presente emenda entra em vigor na data de sua publicação. 
Justificativa: a presente emenda justifica-se pelo fato de que há muito tempo o morador dos referidos 
bairros vem solicitando que seja construído no Bairro São Pedro um posto de saúde para atender a 
demanda dos bairros localizados nas proximidades, pois até então os moradores têm que se dirigir do 
posto de saúde do Bairro Santo Antonio, que é o mais próximo, mas ao mesmo tempo torna-se 
distante para as pessoas que o procuram em emergências, principalmente idosos e mães com filhos 
pequenos. Há postos de saúde em lugares que atendem apenas os moradores de um bairro e esta 
região comporta quatro bairros (São Pedro, São João, Boa Vista e Herter) ainda não foi contemplada 
com esta obra. Sala de reuniões, 22 de outubro de 2007. Vereador Felipe Sálvia, PDT; Vereador 
Vilson Paese, PDT. Emenda de nº 02: meta: ampliação, construções e reformas no prédio da 
Acapesu. Art. 2º - servirá de cobertura para o valor citado no artigo anterior a redução da dotação a 
seguir: órgão/secretária: 02 – gabinete do prefeito. Unidade 01 – gabinete do prefeito. Função: 04 – 
Administração. Subfunção: 122 – administração geral. Programa: 0030 Administração 
Governamental. Acão: 2. Meta: promover a divulgação dos atos oficiais e institucionais de interesse 
dos munícipes. Valor R$ 15.000,00. Art. 3º - a presente emenda entra em vigor na data da 
publicação. Justificativa: o ginásio da Acapesu necessita de reformas urgentes, pois trata-se de um 
patrimônio público, utilizado para a prática de atividades esportivas de escolas, entidades, categorias 
de base, campeonatos municipais e regionais, que encontra-se em péssimo estado de conservação, 
necessitando de  troca de telhado e piso, pois em dias de chuva, o piso do ginásio fica 
completamente alagado devido a grande quantidade de goteiras, e o piso (parque) está podre devido 
aos alagamentos, boa parte deles deslocando do chão, colocando em risco a segurança dos atletas. 
Sala das reuniões, 22 de outubro de 2007. Vereador Felipe Sálvia, PDT. Vereador Vilson Paese, 
PDT. Emenda nº 03: fica acrescido o valor de R$ 6.000,00 para  a seguinte dotação: órgão/secretária: 
12 – secretária Municipal de assistência social. Unidade: 02 – Fundo Municipal de Assistência Social. 
Função: 08 – Assistência social. Subfunção: 244 – assistência. Programa: 0126 –assistência social. 
Ação: 2. Meta: Repassar auxilio financeiro à entidade de proteção a mulher vitima de violência e 
contribuir na manutenção da casa da mulher. Art. 2º - servirá de cobertura para o valor citado no 
artigo anterior a redução da dotação a seguir: órgão/secretária: 02 – gabinete do prefeito. Unidade: 01 
– gabinete do prefeito. Função: 04 – administração. Subfunção: 122 – administração geral. Programa: 
0030 administração governamental. Ação: 2. Meta: promover a divulgação dos atos oficiais e 
institucionais de interesse dos munícipes. Valor R$ 6.000,00. Art. 3º - a presente emenda entra em 
vigor na data de sua publicação. Justificativa: a presente emenda justifica-se pelo fato de que a casa 
da mulher necessita de recursos para sua manutenção, pois é uma entidade de relevante e 
significativa importância para nossa comunidade, pois proporciona atendimento e proteção às 
mulheres vitimas de violência. Sala das reuniões, 22 de outubro de 2007. Vereador Felipe Sálvia,  
PDT. Vereador Vilson Paese, PDT. Emenda nº 04: Art. 1º - fica alterada a meta da seguinte dotação, 
que passa a vigorar com a redação abaixo: órgão/secretária: 13 – encargos gerais do município. 
Unidade: 01 –encargos comuns a órgãos diversos. Função: 28 – encargos especiais. Subfunção: 845 
– tranferências. Programa: 0000 – outras despesas e encargos da administração. Ação: 0. Meta: 
conceder auxílios financeiros às entidades abaixo relacionadas, conforme regulamentado no texto da 
lei de diretrizes orçamentárias e previstos na lei de orçamento anual de 2008: Assoc. Carazinhense 
de proteção aos animais – ACAPA – R$ 12.000,00; Aeroclube de Carazinho – R$ 15.000,00. Clube 
Carazinhense de Xadrez –CCX – R$ 3.000,00. Liga de carnaval – R$ 30.000,00. Pinheiro Atlético 
Clube – R$ 8.000,00. ACF – R$ 10.000,00. FUCCAR – R$ 3.000,00. APOCCAR – R$ 4.000,00. 
CONSEPRO – R$20.000,00.GAPC – R$ 20.000,00. Associações de bairros – R$ 50.000,00. 
SERCESA – R$ 8.000,00. Sociedade espírita beneficiente perseverante salvadora – R$ 5.000,00. 
Cooperativa de produção de alimentos em perímetros urbanos e de prestação de serviços de 
Carazinho – COOPASC Ltda – R$ 8.000,00. Liga Carazinhense de pilotos – R$ 3.000,00.  Centro 
evangélico de tratamento de dependentes químicos RETRAT – R$ 3.000,00. Santuário de Santa Rita 
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de Cássia – Paróquia São José – R$ 10.000,00. Banda Marcial Ex-Alunos do La salle. R$ 10.000,00. 
Escolinha de futebol do caneco. R$ 5.000,00. Genoma Colorado R$ 5.000,00. Sociedade Espírita 
resgate dos filhos de Órion R$ 5.000,00. Custo previsto: R$ 237.000,00 (duzentos e trinta e sete mil 
reais). Art. 2º - a presente emenda entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa: contemplar 
com auxílios financeiros entidades que precisam da referida assistência para desenvolver suas 
atividades sociais. Sala das reuniões, 22 de outubro de 2007. Vereador Felipe Sálvia, PDT. Vereador 
Vilson Paese – PDT. Emenda nº 05: Art. 1º - fica acrescido o valor de R$ 91.000,00 para a seguinte 
dotação: órgão/secretária: 13 – encargos gerais do município. Unidade: 01 – encargos comuns a 
órgãos diversos. Função: 28 – encargos especiais. Subfunção: 845 – transferências. Programa: 0000 
– outras despesas e encargos da administração. Ação: 0. Meta: conceder auxílios financeiros a 
entidades. Art. 2º - servirá de cobertura para o valor citado no artigo anterior a redução da dotação a 
seguir: órgão/secretária: 02 – gabinete do prefeito. Unidade: 01 – Gabinete do prefeito. Função 04 – 
administração. Subfunção: 122 – administração geral. Programa: 0030 Administração governamental. 
Ação: 2. Meta: promover a divulgação dos atos oficiais e institucionais de interesse dos munícipes. 
R$ 9.000,00. órgão/secretária:  02 – gabinete do prefeito. Unidade: 01 – gabinete do prefeito. Função: 
04 – administração. Subfunção: 122 – administração geral. Programa: 0030 administração 
governamental. Ação: 1. Meta: reequipamento do gabinete do prefeito. R$ 10.000,00. órgão 
secretária: 14 – reserva de contingência. Unidade: 01 – reserva de contingência. Unidade: 01 – 
reserva de contingência. Função: 99 – reserva de contingência.  Subfunção: 999 – reserva de 
contingência. Programa: 9999 – reserva de contingência. Ação: 9. meta: designar recursos para as 
finalidades legais previstas, de atender passivos contingentes, riscos e eventos fiscais imprevistos, 
contrapartida de convênios com o estado e união. Créditos adicionais, autos de infração inss, 
parcelamento de débitos, ações cíveis e trabalhistas, enfrentamento de despesas decorrentes de 
fenômenos climáticos e determinações judiciais de caráter emergencial estabelecido no texto da 
LDO. R$ 72.000,00. Art. 3º - A presente emenda entra em vigor na data da sua publicação. 
Justificativa: contemplar com auxílios financeiros entidades que precisam da referida assistência para 
desenvolver suas atividades sociais. Sala das reuniões, 22 de outubro de 2007. Vereador Felipe 
Sálvia – PDT. Vereador Vilson Paese – PDT. Emenda modificativa do executivo Municipal. Senhor 
Presidente: reportando-nos ao Projeto de lei nº 105/07, o qual dispõe sobre as diretrizes 
orçamentárias para o exercício de 2008 e dá outras providências, propomos a seguinte emenda: 
Emenda modificativa: 1) fica diminuído o valor do salário educação de R$ 806.208,83 para R$ 
465.472,00 de acordo com a previsão da FAMURS, recebida em 02/10/07, cópia anexa. 2) a despesa 
orçamentária total autorizada é de R$ 56.269.525,52 (cinqüenta e seis milhões, duzentos e sessenta 
e nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais, cinqüenta e dois centavos), sendo ainda prevista, nos 
termos da lei de diretrizes orçamentárias de 2008, reserva de contingência de R$ 571.012,70 
(quinhentos e setenta e um mil e doze reais e setenta centavos), totalizando a importância de R$ 
56.840.532,17 (cinqüenta e seis milhões, oitocentos e quarenta mil, quinhentos e trinta e dois reais, 
dezessete centavos). 3) A alteração está demonstrada no quadro de anexo de anexo de metas, 
prioridades e objetivos no órgão secretaria Municipal de educação e cultura – Unidade salário 
educação e demais demonstrativos. Atenciosas saudações. Alexandre Goellner. Prefeito. Presidente 
Vereador Vilson Paese; solicito aos lideres de bancada se nós votaremos as emendas em bloco, se 
votaremos as emendas do legislativo, separadamente da emenda modificativa do executivo, 
pergunto, bancada do PSDB, Jaime Fragoso? Vereador Jaime Fragoso; a bancada pede que seja 
votado uma a uma, senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; emenda separadamente, 
vereador; Vereador Jaime Fragoso; inclusive do executivo; Presidente Vereador Vilson Paese; 
então as emendas serão votadas uma a uma, eu solicito também ao secretário que faça a leitura do 
parecer da comissão de justiça e o parecer da consultoria jurídica que não há necessidade da leitura, 
só para ficar em anexo ao projeto; Secretário Vereador Cláudio Santos; Comissão de justiça e 
finanças. Parecer: o presente projeto de lei, com as emendas de nº 01, 02, 03, 04 e 05 dos 
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vereadores Felipe Sálvia e Vilson Paese e emenda modificativa nº 06 do executivo Municipal são 
constitucionais e quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Carazinho, 22 de outubro de 2007. 
Vereador Felipe Sálvia, Presidente e relator; Vereador Adroaldo De Carli, secretário e Vereador João 
Mafalda, membro; Presidente Vereador Vilson Paese; coloco em discussão a emenda LDO nº 01 
de autoria do Vereador Felipe Sálvia e Vereador Vilson Paese; o parecer da comissão de justiça já foi 
lido, colocamos nesse momento então em discussão o parecer da comissão de justiça e finanças, 
não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade; coloco agora em discussão 
a emenda de nº 01, que foi lida pelo senhor secretário, para discutir na tribuna Vereador Felipe 
Sálvia, Vereador Felipe Sálvia pode falar em nosso nome também; Vereador Felipe Sálvia; senhor 
presidente, senhores vereadores, pessoas que assistem a reunião na casa do povo na noite de hoje, 
em especial o evangelista Sandro da igreja Assembléia de Deus, senhores vereadores, essa emenda 
minha e do Vereador Vilson Paese, contempla o bairro São Pedro, o bairro São João o bairro Boa 
vista e o bairro Herter, são quatro bairros que pedem há muito tempo um posto de saúde, que o posto 
mais próximo fica no bairro Santo Antonio, e há tempos que eu venho lutando como vereador, para 
conseguir um posto para esse bairro, agente pede, eles fazem abaixo assinado, eles lutam, quando 
chega época de política é prometido, e eu e o Vereador Vilson Paese, entramos com essa emenda, 
por entender que nós contemplando na lei de diretrizes orçamentárias, essa emenda de nº 01 e 
passando pelo crivo dos senhores vereadores, nós podemos dar um pouco de esperança para aquele 
povo dos quatro bairros que há tanto tempo esperam um poço de saúde para atender esses quatro 
bairros, são bairros menores, é somente um bairro e tem um posto de saúde, então nós estamos 
lutando para conseguir para esses quatro bairros um posto de saúde, era isso senhores vereadores; 
Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir Vereador Cláudio Santos; 
Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que foram anteriormente 
nominadas, pelo próprio presidente, também pelo Vereador Felipe Sálvia, na eminência senhor 
presidente, apenas de colaborar, esclarecer, com relação justamente a essa emenda, LDO emenda 
de nº 01, acho que a população tem que saber aquilo que pode ser feito, nós entendemos de que se 
houvesse possibilidade de que em cada bairro tivesse um posto de saúde, nós, sem dúvida alguma 
entendemos que existe essa intenção da comunidade, mas aqui senhor presidente, colegas 
vereadores, vemos que é uma emenda de além de não dizer de onde tira recurso, está colocando 
recurso, não se tem valor de recurso, não se diz de onde se tira o recurso, e mais, apenas e tão 
somente um posto de saúde, ele não trabalha apenas com a estrutura física, apenas com a 
construção, sabemos ainda e só para alertar a comunidade de que para que funcione o PSF, existe a 
obrigatoriedade do OK, do aval do ministério da saúde, então não é somente se fazer uma emenda 
para se construir um prédio, e sim toda infra-estrutura que requer, uma unidade de saúde, requer 
profissionais para que se coloque em funcionamento, eu acredito de que todas as comunidades, 
todos os bairros, sem dúvida alguma são merecedores de pleitear postos de saúde,  de pleitear 
melhorias em todos os sentidos, mas nós não podemos levar à comunidade o que são coisas que no 
entendimento desse vereador são incabíveis até porque, já lhe dou um à parte vereador, só para 
concluir meu raciocínio, até porque existe a partir do momento que se torna público essa emenda, 
certamente começa a gerar fora à expectativa, dessas  comunidades, bairros São Pedro, São João, 
Boa Vista e Herter, para que isso seja feito no ano de 2008 conforme veio na LDO, então eu acho 
que nós temos que levar um pouco mais assim, não que não seja sério, vereador, mas levar um 
pouco mais de conhecimento da comunidade daquilo que pode e daquilo que não pode, porque 
senão nós vamos levar essa falsa expectativa para a comunidade, e daqui a pouco como o ano que 
vem é um ano eleitoral atirasse tudo para as costas do prefeito que o prefeito vai fazer, eu acho que 
não, acho que qualquer presidente, qualquer governador, qualquer prefeito quer o melhor para a sua 
comunidade, agora nós temos que dar passos bem embasados, passos firmes para que isso não 
volte nessa falta de crença que algumas pessoas tem com relação a pessoas que ocupam cargos 
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políticos, porque se diz que vai se fazer, se joga para a comunidade, só que depois não tem 
sustentação para dar a essa comunidade aquilo que tem de entendimento, eu acho maravilhosa, 
Vereador Felipe Sálvia, a sua intenção, a intenção do Vereador Vilson Paese, sem duvida alguma, só 
que nós temos que buscar primeiro recurso, valor, de que forma vai funcionar isso, não tem uma 
forma que não através do ministério da saúde, inclusive tratando-se da saúde da família, de agentes 
comunitários de saúde que passa tudo pelo ministério da saúde para que possa funcionar, apenas 
para que possa esclarecimento, mas claro vereador, lhe concedo a parte sem duvida alguma, e 
entendo a sai preocupação porque tem a preocupação de todos os vereadores com qualquer 
buraquinho a mais que tenha dentro dessa cidade; Presidente Vereador Vilson Paese; só um pouco 
Vereador Felipe Sálvia, até para que o Vereador Cláudio Santos tenha que ceder a parte, mas eu 
gostaria que vossa excelência, nós não marcamos o tempo, mas vossa excelência ficasse dentro de 
cinco minutos; Vereador Felipe Sálvia; somente para um à parte Vereador Cláudio Santos, tem um 
valor na área da saúde, para adquirir e construir uma unidade de saúde, com recursos próprios, ou 
em contrapartida do governo federal ou estadual, certo, tem o valor de R$ 160.000,00 na LDO, 
acontece o seguinte, tem muitos vereadores que não lêem a LDO, então não sabem que esta 
contemplado o valor, esse valor que  tem eu quero que seja para esses bairros, não estou dizendo 
que vai ser ali, o Prefeito vai escolher, é uma emenda que eu estou pedindo Vereador Vilson Paese, 
se passa pelo crivo, já disse antes, para atender esses quatro bairros, mas tem o valor de R$ 
160.000,00 que está aqui, tem a rubrica, tem tudo aqui, tudo certinho; Presidente Vereador Vilson 
Paese; continua me discussão a emenda de nº 01, mas podem discutir todas as emendas, os 
vereadores estão livres, não havendo vereador que queira discutir coloco em votação a emenda de nº 
01, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, rejeitada a 
emenda de º 01 , antes de nós colocarmos em discussão a emenda de nº 2, quero também fazer o 
registro, registrar a sentença e agradecer do Marcelino da Silva Lopes e do Pastor Sandro Luis de 
Oliveira e Gelson Gilmar de Oliveira, e dizer aos vereadores que os nossos colegas o Ronaldo 
acabou de me ligar, convidando a todos os vereadores para o dia 28 as 19:00 horas se fazer 
presente na igreja onde haverá uma solenidade que estão homenageando ao pastor titular João 
Maria, então são todos convidados, depois certamente nós iremos conversar a respeito, dessa 
solenidade; coloco agora então, senhores vereadores, a emenda de nº 02 também de autoria do 
Vereador Felipe Sálvia e do Vereador Vilson Paese; está em discussão, para discutir Vereador Felipe 
Sálvia, quem sabe vossa excelência já discute sobre todas as emendas, de nº 02, 03, 04 e de nº 05; 
Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, boa idéia do presidente, discutir 
todas as emendas já, daí evita de eu voltar aqui a essa tribuna para defender as nossas emendas, a 
emenda de nº 02, senhores vereadores e público presente, contempla o ginásio da acapesu, há 
poucos dias atrás, poucas semanas atrás, tinha um jogo das crianças do Pinheiro, se não me 
engano, e deu uma chuva muito forte, era um campeonato, tiveram que suspender o campeonato, 
porque chuvia muito lá dentro no parquê e as crianças não podiam jogar o futebol, tiveram que 
transferir lá para o aquático esse jogo, nós temos só um ginásio em Carazinho, senhores vereadores, 
e para reformar esse ginásio está contemplado na LDO aqui R$ 15.000,00, o que eu fiz junto com o 
Vereador Vilson Paese, colocamos mais R$ 15.000,00 dando um montante de R$ 30.000,00, esses 
trinta mil reais para nós fazer um telhado, acredito que dê para fazer um telhado novo na telha certa, 
a gente até pesquisou, para que se conserte e os colégios que ali fazem o esporte, a maioria dos 
colégios municipais fazem o seu lazer lá, vão ter um ginásio reformado,  nós perdemos para o 
município de Chapada que tem um ginásio lá, pra quatro,  cinco mil pessoas, Carazinho ainda não 
tem hoje, passam vários governos e não se constrói um ginásio, então eu estou pedindo para que  
aprovem uma emenda para consertar o que nós temos, eu sei que a época é difícil, os executivos, os 
prefeitos estão sofrendo, com falta de recursos, mas são quinze mil reais, senhores vereadores, para 
arrumar o ginásio que atende os colégios municipais, e os bairros de nossa cidade, eventos religiosos 
que acontecem, todo mundo sabe, a cidade inteira sabe que precisa ser reformado esse ginásio, eu 
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peço que aprovem a emenda de nº 02; a emenda de nº 03 senhores vereadores, pensando e olhando 
a LDO, eu vi que tinha R$12.000,00 para a casa da mulher, que atende as mulheres que são vitimas 
de violência na nossa cidade, que presta um serviço social muito grande na nossa cidade, e é com 
recurso pequenininho que eles trabalham, então o que nós fizemos aumentamos R$ 6.000,00 e 
tiramos da verba do gabinete do prefeito esse dinheiro, para colocar mais recursos, neste órgão que 
atende tão bem, onde tem a esposa do delegado Dias, que é hoje a presidente dessa entidade, que 
substitui dona Ercilia, então eu peço senhores vereadores é uma emenda com pouco recurso, mas 
olhando o serviço social que presta esse órgão na nossa cidade, que é muito grande, eu peço  a 
aprovação da emenda nº 03; a emenda de nº 04, é tudo aquilo que nós votamos todos os anos na lei 
de auxílios e subvenções, e nós acrescentamos, eu e o Vereador Vilson Paese, nós acrescentamos a 
banda Ex-alunos do La Salle, a escolinha do caneco que está doente, o Caneco está enfermo, e todo 
ano vem um projetinho depois, para contemplar, para ajudar o caneco, se os senhores aprovam, o 
Genoma colorado, eu sou gremista mas a moça me cobrou um dia, e disse pra mim, olha tem um 
serviço social prestando da turma do colorado em Carazinho, que os gremistas não tem, os colorados 
saíram na frente, trabalhando com crianças carente, descobrindo novos talentos na área do futebol, e 
nós colocamos R$ 5.000,00 para o genoma colorado, e também a pedido do Vereador Vilson Paese, 
a sociedade espírita resgate dos filhos de Orion, R$ 5.000,00 está emenda é mais do Paese, eu 
estou defendendo aqui essas emendas; a de nº 05 eu vi que o Vereador Cláudio Santos olhou, e não 
entendeu, a nº 05 ela tira dinheiro para botar na nº 04, a nº 05 tira das várias rubricas que está na 
LDO e coloca na nº 04, Vereador Antonio Azir, só para clarear, então senhores vereadores fica aqui a 
minha defesa, eu espero que aprovem, que a gente trabalha nessas emendas, vem trabalhando há 
25 dias nessas emendas, e não é fácil, mas eu entendo também, respeito o voto de todos os 
vereadores, respeito, que aqui é uma casa democrática, somente eu e o Vereador Vilson Paese 
fizemos as emendas, achamos que as entidades que estão contempladas nessas emendas também 
merecem, a gente queria ajudar mais gente, mais entidades, mas a gente sabe dos recursos 
escassos que tem o nosso município, e mexeu nessas emendas, nós esperamos que vocês aprovem, 
era isso; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir Vereador Antonio 
Azir da bancada do PTB; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores vereadores, todas as 
pessoas já nominadas anteriormente pela presidência, nossa saudação, saudação à imprensa, 
funcionários dessa casa, senhor presidente, senhores vereadores, é louvável a intenção dos 
Vereadores nas emendas que apresentaram, eu votei contrário a primeira e votarei contrário as 
demais porque entendo que  é intempestiva a apresentação das emendas, porque todas as emendas 
já prevêem na LDO a meta dessas obras desses serviços, dessas construções, portanto entendo eu 
que é matéria para ser discutida no orçamento, na lei orçamentária, nós estamos nos antecipando ao 
orçamento que virá do executivo num próximo momento, então por esse motivo que eu votei contrário 
a primeira emenda e estarei votando contrário as demais, até porque veio no orçamento até a lei de 
auxílios de subvenções, que é uma lei inclusive separada que vem junto ao orçamento, creio eu não 
ser este o momento de nós estarmos já trabalhando com o orçamento quando o assunto é lei de 
diretrizes orçamentárias, então esse é o meu entendimento e baseado nele que estarei votando 
contrário a essas emendas, mas todas as emendas são boas, e se vier no orçamento analisarei com 
certeza de uma maneira diferenciada, obrigado; Vereador Felipe Sálvia; um à parte vereador; 
Vereador Antonio Azir; sim Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; só para clarear 
Vereador Antonio Azir, não estando na lei de diretrizes, não pode estar no orçamento; Vereador 
Antonio Azir; mas todas elas estão; Vereador Felipe Sálvia; não estão; Vereador Antonio Azir; 
posto de saúde está, Acapesu está, Mofecon está, e a lei de auxílios ela vem uma lei separada 
juntamente como o orçamento, vem uma outra lei; Vereador Felipe Sálvia; mas pode, nós fizemos 
no ano passado, se não me engano, eu e o Vereador Vilson Paese juntos e o Vereador Luiz Leite, 
para a reforma de um poço artesiano, ou um poço artesiano em Pinheiro Marcado, e foi aprovado; 
Vereador Vilson Paese; Capão Alto; Vereador Antonio Azir; é que tem coisas que se aprovam 
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erradas também, não é porque o ano passado passou uma lei errada que nós vamos repetir esse 
ano, no momento correto da lei orçamentária, aí sim, aí cabe projetos e emendas que destinem 
recursos específicos para cada serviço e para cada obra, obrigado; Presidente Vereador Vilson 
Paese; continua em discussão, solicito ao vice-presidente que assuma os trabalhos da mesa para 
que eu possa usar a palavra; Presidente Vereador Felipe Sálvia; coma a palavra Vereador Vilson 
Paese; Vereador Vilson Paese; senhor presidente, senhor presidente, senhores vereadores, 
imprensa, queremos registrar a presença do Everton da farmácia Brasil, e do Dr. Veiga, senhores 
vereadores, é sábio, todo mundo sabe que é no orçamento que se coloca as emendas, mas é nas 
diretrizes orçamentárias que vem para essa casa que nós podemos adiantar até para que o executivo 
coloque nas subvenções, até um alerta, que o vereador não nada mais do que alguém que escuta a 
comunidade, nos quatro cantos da sociedade, que a verdadeira representação política é aqui na casa 
do povo, e não executivo, só para que os senhores tenham uma idéia senhores vereadores, amigos 
que nos dão o prazer da presença de vossas senhorias aqui nessa casa, hoje em conversa com o 
prefeito, e fui cobrar, a respeito da emenda que saiu daqui, do legislativo, que saiu daqui de R$ 
75.000,00 para Capão Alto,  canalização da água, que estamos chegando no final do ano e nada foi 
feito, e quero dizer que o executivo também não tem culpa porque vem cobrando da engenharia e na 
consegue o projeto para nós aplicarmos, olha a dificuldade, e está casa tirou daqui, os vereadores 
todos abriram mão, dessa parte do duodécimo e não conseguimos, e aquele povo, são 23 famílias 
que tem pouca água e de má qualidade, e o poço artesiano está pronto, é só canalizar, para não 
deixar que aquele povo venha aumentar o cinturão de miséria de nossa cidade, e o prefeito quer, e 
nós dez queremos, não conseguimos, então realmente, é difícil, por isso Dr. Antonio Azir, meu colega 
vereador, quando vossa excelência coloca aqui e coloca com propriedade, que nós temos todas as 
condições e o Vereador Adroaldo De Carli também me dizia que é na hora eu vem o orçamento, mas 
nós podemos sim colocar agora para depois só ratificarmos, porque o vereador tem sim direito de 
colocar as emendas, nobres colegas, quando nós colocamos os R$ 400.000,00 tirando a secretária 
de obras, no ano passado, e aí essa casa, sábia como sempre, não eu, mas os nove vereadores, 
resolveram dividir o sacrifício, com a secretária de obras, e tiramos dessa casa R$200.000,00 para o 
hospital está aqui o Graebin que sabe muito bem disso, esta casa também dividiu e colocou dinheiro 
em outras áreas, agora mesmo, para nós atendermos duas instituições, os vereadores aqui abriram 
mão de R$ 5.000,00 de diárias, que podiam tirar, foi a Câmara que menos tirou diárias de toda região 
e porque não dizer do Rio Grande do Sul, e mérito aos nove vereadores, estão de parabéns todos os 
vereadores, mas é natural que o momento de nós trabalhar e pedir ajudar o prefeito e não trabalhar 
em cima de demagogia, eu não trabalho dessa forma, é apresentando emendas é onde nós podemos 
realmente colocar, Vereador Déio, quero te parabenizar Vereador Déio pela festa que você promoveu 
pelo dia da criança, pedir desculpas que eu não fui, porque eu fiquei adoentado no final da tarde, se 
não estaria lá presente, mas parabenizar você, por lembrar das crianças também, era isso senhores 
vereadores, as emendas estão aí, a emenda do executivo que veio é com uma grande diferença da 
secretária de educação, mas o prefeito só soube de todos os valores depois, e mandou a emenda 
tenho certeza que essa emenda modificativa do executivo será aprovada, mas eu faço um apelo os 
nobres colegas, mesmo que nós tenhamos uma outra oportunidade no orçamento que virá numa 
outra oportunidade, vamos aprovar as emendas dos vereadores dessa casa, realmente além de ser 
nobre ficará mais nobre com a aprovação dessas emendas, muito obrigado; Presidente Vereador 
Felipe Sálvia;  devolvo os trabalhos ao Vereador Vilson Paese; Presidente Vereador Vilson Paese; 
assumo os trabalhos da mesa, volto com a permissão dos nobres pares, que já foi acertado antes, 
que seria votado uma por uma, mas como foi discutidas as demais, pergunto aos colegas se 
concordam em nós votarmos as outras quatro emendas em bloco, porque o resultado tenho certeza 
que será único, bancada do PSDB; bancada do PTB; bancada do PDT; Vereador Luiz Leite; de 
acordo senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; bancada do PMDB; Vereador 
Adroaldo De Carli; senhor presidente nós concordamos que seja em bloco, mas gostaríamos que 
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vossa excelência reabrisse o espaço de discussão para essa bancada poder se pronunciar, nós 
íamos deixar para a ultima emenda, mas gostaríamos nesse momento se for possível; Presidente 
Vereador Vilson Paese; com o maior prazer colega Adroaldo, vossa excelência e o Vereador Déio 
terão toda o tempo, o tempo regimental que é de 5 minutos, para poder se pronunciar na tribuna, com 
a palavra então Vereador Adroaldo De Carli, bancada do PMDB; Vereador Adroaldo De Carli; 
obrigado então presidente, eu vos saúdo, saúdo também os colegas vereadores, a imprensa, é muito 
importante o papel da imprensa numa votação como essa, que é a nossa lei de diretrizes 
orçamentárias do nosso município, demais pessoas aqui presentes, colegas do PMDB, senhor 
presidente estou falando também em nome do Vereador Déio, meu colega da bancada do PMDB, 
que a bancada não poderia também deixar de vir aqui e se pronunciar a respeito da LDO, a bancada 
do PMDB como os senhores viram não apresentou proposta de emendas a LDO, por entender que a 
LDO pratica as ações, são ditas quais as ações que o executivo quer realizar no ano que vem, isto é 
expectativa de realização, não seria a certeza, evidentemente que dependemos de um orçamento 
que virá posterior, então a LDO não precisava na verdade nem ter valores, tendo apenas as ações já 
seria suficiente, mas também, nós entendemos e apoiamos as emendas dos colegas Vereador Vilson 
Paese e Vereador Felipe Sálvia por entender também que é prerrogativa do legislador também fazer 
as suas emendas a LDO já se antecipando ao orçamento e direcionando naquilo que o vereador na 
sua visão entende que seja interessante, e é interessante, parabenizo os dois vereadores pelas suas 
emendas, procuram dentro de suas expectativas então alocar recursos para essas atividades, para 
essas entidades, enfim para algo realmente muito importante, em termos de ações para o ano que 
vem do nosso Poder Executivo, como é o caso do posto de saúde, como é o caso da Acapesu, que 
definitivamente temos que dar uma definição o que nós queremos da Acapesu, vamos demolir, fazer 
outro pavilhão quem sabe? Maior, como realmente nós gostaríamos, ou vamos então consertar 
definitivamente aquele pavilhão que está lá e muitas vezes não pode ser usado principalmente no 
inverno, dado as grandes chuvas, e nós soubemos o quanto foi feito e o quanto não deu resultado 
aquelas reformas na Acapesu, seria de repensar um grande projeto, aquela área tão nobre, tão 
central do nosso município, também as entidades, acredito que sejam as mesmas entidades do ano 
passado, quem sabe algumas mais, alguns valores diferentes, recebam o apoio das verbas públicas, 
como a UACC e as demais entidades, enfim nós apoiamos, mas também a bancada do PMDB vai 
trabalhar mais intensamente após a aprovação da LDO na questão orçamentária, aí sim nós vamos 
definir, são valores já prefixados, e acredito que vai contemplar com certeza esse orçamento, essa 
expectativa de recursos, mas nós não vimos assim por bem criarmos mais ações do executivo que já 
sabemos da escassez dos recursos públicos, e nós sabemos da expectativa que temos para o ano 
que vem, como já fizemos em outras oportunidades, lembro de outras ocasiões que fizemos a 
construção de um pavilhão de esportes na escola Piero Sassi que tem mais de mil alunos e não tem 
um pavilhão de esportes, mas sabemos das dificuldades do nosso governo Municipal, então a 
bancada apóia todas as emendas, reconhece o direito do vereador, a prerrogativa de realizá-las mas 
também dizer que nós não apresentamos mas estamos muito atentos à LDO,  aprovamos da maneira 
como está, com suas emendas, mas também muito atentos ao orçamento que virá, aí sim nós 
faremos um trabalho muito intenso como fizemos o ano passado para que realmente seja direcionado 
dentro do interesse, não da bancada, dentro do interesse da comunidade de Carazinho, era isso 
senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas presentes, muito obrigado; Presidente 
Vereador Vilson Paese; continua em discussão, não havendo vereador que queira discutir, coloco 
em votação, Vereador Paulino de Moura, claro que vossa excelência tem 5 minutos no tempo 
regimental na tribuna vereador; Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, senhores 
vereadores, pessoas que nos dão a honra de estar na casa do povo, eu quero ao mesmo tempo 
parabenizar o Vereador Adroaldo De Carli pela postura de entender que LDO é uma coisa e 
orçamento é outra bem diferente, mas também quero questioná-lo e até darei um a parte que eu não 
estou entendendo, se nós estamos aqui para legislar, pela lei, por entender que o orçamento é a peça 
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fundamental que quando vir a essa casa nós vamos beneficiar as instituições que hora vier nos 
solicitar, porque nós temos que votar favorável a emenda de dois colegas vereadores que respeito 
muito, onde a vossa senhoria diz e nós estávamos conversando hoje à tarde, vossa senhoria 
entendia que era inócua, essa votação das emendas dos colegas vereadores ela não vão surtir efeito 
nenhum, o efeito que elas vão surtir na comunidade é político, é de visibilidade, é uma visão que no 
meu entender a casa deveria no orçamento, meu querido e amigo Presidente Vereador Vilson Paese, 
no orçamento e eu me comprometi com o Vereador Adroaldo De Carli, no orçamento nós discutirmos 
coletivamente o que vai ser realizado, o que vai levar sim real situação de execução para nossa 
comunidade, porque aqui associação carazinhense está licenciada, ela não voltará ao futebol 
profissional e ela está contemplada em uma das emendas, claro que nós podemos pegar e excluir 
elas, mas então eu acho que esta se fazendo aqui, vamos dizer assim uma avaliação que é direito do 
vereador, concordo e compreendo que é direito do vereador, mas porque não então a casa, os 
colegas vereadores, os dez vereadores discutir o que vai ser executado, o que vai ser feito, colega 
Vereador Adroaldo De Carli; Vereador Adroaldo De Carli; obrigado Vereador Paulino de Moura, é 
como eu falei, o que está se fazendo hoje é uma antecipação ao nosso orçamento, então agente quer 
dizer o seguinte, é prerrogativa do vereador, ele já está praticamente colocando as suas ações 
definitivas, já esta definindo onde ele quer com valores, então acredito que é prerrogativa mas na 
minha opinião ela pode até serem alteradas essas mesmas emendas, que elas vão estar 
contempladas no orçamento e poderão ser alteradas, isso que eu digo, seria uma antecipação, nossa 
bancada não se antecipou em fazer emendas, mas nós respeitamos é um direito do vereador ter essa 
visão, acredito eu que são visões que nós apoiamos também esses valores, nada mais que isso, 
apenas com tranqüilidade para justificar senhor presidente, muito obrigado; Vereador Paulino de 
Moura; então senhor presidente, e principalmente a imprensa que está a cobrir a sessão na Câmara 
de vereadores eu quero deixar claro, que o meu voto nessas emendas ele é contrário, na vinda do 
orçamento eu gostaria de discuti-los com todos o que é bom para Carazinho,como o presidente prega 
e pede e nós devemos fazer, que a Câmara dê um exemplo e já tem dado muitos exemplos para 
nossa comunidade, que nós sentamos os dez vereadores independente de cada um querer buscar o 
seu espaço político, porque o espaço político se busca com trabalho, dedicação voltada a nossa 
comunidade, que nós possamos discutir senhor presidente, o orçamento que hora virá para a casa, 
porque eu não posso me queixar porque eu vou deixar claro que muitos vereadores não conseguiram 
ter acesso a LDO perante aos colegas vereadores da reclamação que não tiveram esse acesso, eu 
não estou me queixando porque os dois dias que hora estou eu tive oportunidade de vê-las hoje a 
LDO, mas alguns colegas reclamam, que a LDO não chegou até eles para eles terem a oportunidade 
de analisar toda ela no seu conteúdo total, mas eu tenho certeza senhor presidente, que tão bem tem 
dirigido essa casa, o senhor nos convocará agora quando vier o orçamento onde nós iremos discutir 
todas as emendas hora apresentadas pela vossa senhoria e pelo Vereador Felipe Sálvia, onde nós 
em conjunto, em nome do Poder Legislativo buscaremos complementar todas elas, seria isso senhor 
presidente, senhores vereadores muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em 
discussão, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação as quatro emendas, porque 
a primeira já foi rejeitada, emenda nº 02, nº 03, nº 04 e nº 05,  vereadores favoráveis às emendas 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, está rejeitada a emenda de nº 02, nº 03, 
nº 04 e nº 05; coloco agora então a emenda justificativa do executivo Municipal, em discussão, 
emenda nº 06, todos os vereadores tomaram conhecimento, para que o nobre Vereador Paulino de 
Moura, que o projeto estava na casa a trinta dias, e a presidência distribuiu assim que chegou cópia 
para a comissão de justiça e outra cópia ficou no gabinete, e na segunda semana nós também 
distribuímos, não ficou comigo, foi distribuído e todos os vereadores têm acesso, jamais faria de 
forma nenhuma pegar um projeto que os vereadores não tiverem conhecimento da administração da 
forma com que eu trabalho, até porque a gente gosta de trabalhar, e queremos dizer a vossa 
excelência também e aos demais pares que essas emendas apresentadas agora, e que foram 
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rejeitadas, e que entendemos a votação dos senhores vereadores, nós iremos apresentar quando vir 
o orçamento, e é naturalmente que se os vereadores quiserem se somar a nós, serão todos bem 
vindos, que trabalhar em conjunto com os dez é bem melhor que trabalhar sozinho, isoladamente; 
Vereador Paulino de Moura; só uma questão de ordem, eu não tenho nada à reclamar de vossa 
senhoria, o que eu vi na casa hoje foi algumas reclamações e não vou declinar nomes, de que não 
tiveram condições ou acesso para analisar melhor a LDO, estou satisfeito, sei da sua postura, sei o 
quanto o senhor é correto e justo, estarei sempre ao seu lado, estou ponderando o que foi ouvido 
durante a tarde hoje nesse poder, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; obrigado 
pelas bondosas palavras nobre colega, está então em votação, em discussão, a emenda modificativa 
de nº 06, que é do executivo Municipal, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovada 
emenda do executivo por unanimidade; coloco agora em discussão o projeto, com a emenda 
modificativa do executivo já aprovada, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por 
unanimidade; representações da Câmara e cedência do auditório, no dia 17/10/2007, quarta-feira, o 
Presidente Vereador Vilson Paese esteve na abertura oficial da 10º FELIC, na praça Albino 
Hillebrandt, representando a Câmara, com a presença também do Vereador Cláudio Santos como 
apresentador, no dia 18/10 quinta-feira, comemorativo aos 60 anos da empresa Hélios Transporte de 
cargas no restaurante do Grande Hotel, estivemos presente lá nessa data, no dia 19/10 sexta-feira, o 
Vereador Adroaldo De Carli representou a Câmara de Vereadores no lançamento do vestibular de 
verão da UPF, no dia 19/10 sexta-feira, almoço de confraternização no salão de festa da Câmara, 
entre os aniversariantes e os funcionários da casa, queremos também registrar eram nove 
aniversariantes no mês, agradecer aos patrocinadores desse almoço estava muito bom, no dia 19/10 
sexta-feira, as 15:00 horas no salão de festas da Câmara houve a visita do Pároco João Gueno Netto 
da Paróquia Bom Jesus, e do Bispo Emérito Dom Ercílio de Passo Fundo, dizer que o bispo também 
deixou um abraço para todos os vereadores, desejou a essa casa muitas felicidades, que nós 
continuamos trabalhando em prol do povo de Carazinho, no dia 23/10 de manhã, durante o dia, 
acontecerá uma importante reunião da 39º Coordenadoria de educação com o tema, terceira reunião 
de diretores, estão todos convidados, nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus declaro 
encerrada a presente reunião, e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a 
ser realizada dia 29/10/2007 as 19:15 horas, e dizer aos senhores vereadores que essa reunião será 
realizada no bairro Oriental na Associação de moradores, nosso boa noite a todos e a nossa 
saudação a todos.  
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