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Ata Reunião Ordinária 13 de outubro de 2010.......Ata 44 
  
 
 
 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Havendo quorum regimental, sob a proteção de 
Deus, declaro abertos os trabalhos da presente Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Carazinho do dia 13 de outubro de 2010. Convido o Senhor Vereador 
Estevão de Loreno para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e que todos se 
posicionem em pé; (leitura da Bíblia). Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Passamos agora para a apreciação e votação da LDO 2011. Peço para que o 
senhor secretário proceda à leitura do número, ementa, autor e emendas da LDO, 
bem   como o parecer da Comissão de Justiça e Finanças de cada uma. Secretário 
Vereador Élbio Esteve: Projeto de Lei n° 121 de 31 de agosto de 2010. Dispõe 
sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2011. Presidente Vereador 
Gilnei Jarré: Peço ao senhor secretário que proceda a leitura do parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças. Vereador Felipe Sálvia com a palavra. Vereador 
Felipe Sálvia: Questão de ordem Senhor Presidente, gostaria de fazer um 
requerimento verbal para que as emendas dos vereadores, aquelas viáveis, sejam 
votadas em bloco, e as inviáveis que se não me engano são as emendas 8, 12, 20 
e 24, sejam votadas em separado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Esta em 
discussão a solicitação verbal do Vereador Felipe Sálvia, para que seja apreciado 
em bloco as emendas viáveis e as não viáveis em separado. As viáveis em bloco e 
as não viáveis ou inconstitucionais em separado. Não havendo vereador que queira 
discutir coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e 
contrários se manifestem. Aprovado por todos o requerimento verbal do Vereador 
Felipe Sálvia, para apreciação em bloco das emendas viáveis e as não viáveis em 
separado. Peço ao senhor secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão 
de Justiça e Finanças das emendas viáveis. Secretário Vereador Élbio Esteve: 
Voto a presente emenda é viável conforme os pareceres do Instituto Sollo e do 
Jurídico da Casa e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. 
Sala de reuniões, assinam Vereador Elbio e Vereador Eugenio Grandó. Presidente 
Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças referente as emendas viáveis. Não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação. Vereadores que favoráveis permaneçam como estão, os 
contrários se manifestem. Aprovado por todos o parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças referente as emendas viáveis. Solicito ao senhor secretário que proceda a 
leitura das emendas. Secretário Vereador Élbio Esteve: Projeto de Lei n° 121 de 
2010. Emenda n° 01, Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 
2011. Emenda LDO 2011. Art. 1° Fica incluído a seguinte entidade no plano de 
metas e acrescenta valores no custo previsto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 
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2009. Órgão secretaria Municipal de saúde, programa de governo, manutenção 
geral do COMEM, custo previsto acrescenta R$ 10.000,00. Servirá de recurso para 
suprir a despesa dessa lei a redução da seguinte dotação.  Equipamento do 
COMEM também, um custo previsto de R$ 5.000,00. Então é R$ 15.000,00 com 
destinação ao COMEM. Emenda n° 02, Vereador Erlei Vieira. Fica incluída a 
seguinte entidade no plano de metas e acrescenta valores no custo previsto da Lei 
das Diretrizes Orçamentária 2009. Custo previsto de R$ 50.000,00 Yacamin.  
Emenda nº 03, Vereador Eugenio Grandó. Fica incluída a seguinte entidade no 
plano de metas e acrescenta valores de custo previsto de Lei das Diretrizes 
Orçamentária 2011, sendo Custo previsto de R$ 20.000,00 subvenção Sociedade 
Espírita Paz e Amor e Caridade; Emenda nº 04, Vereador Eugenio Grandó. Fica 
incluída a seguinte entidade no plano de metas e acrescenta valores de custo 
previsto da Lei das Diretrizes Orçamentária de 2011. Custo previsto de R$ 
20.000,00 é auxílio subvenção a Caritas Paroquial Nossa Senhora de Fátima; 
Emenda nº 05, Vereador Eugenio Grandó. Fica incluída a seguinte entidade no 
plano de metas e acrescenta valores de custo previsto da Lei das Diretrizes 
Orçamentária de 2011. Inclui meta em auxílio subvenção a Sociedade Beneficente 
Cultural lie Ase Alafim Oba Angaju Jetioka R$ 20.000,00. Presidente Vereador 
Gilnei Jarré: Pessoal vou pedir um pouco de silencio devido a leitura do nosso 
colega e até para que vocês escutem realmente o que são as emendas e para 
quem esta sendo destinado o recurso de nosso município. Secretário Vereador 
Élbio Esteve: Emenda nº 07, . Vereador Marcos Soares. Altera Plano de metas do 
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2011 conforme anexo. Esporte Clube 
Glorinha R$ 6.000,00; Esporte Clube Rodoviário R$ 6.000,00; CTG Unidos Pela 
Tradição Riograndense R$ 8.000,00; Igreja Pentecostal Volta Filho Meu R$ 
6.000,00; Emenda nº 09, Vereador Leandro Adams. Fica Incluído no plano de 
metas e acrescenta valores no custo previsto da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
2011. Custo previsto R$ 20.000,00 para FUNDESCAR, Apoio ao Desenvolvimento 
Comunitário Amador; Emenda nº 10, Vereador Erlei Vieira. Fica autorizado o 
Executivo Municipal a efetuar por Decreto Executivo a abertura de créditos 
adicionais suplementares até o limite de 5% da despesa fixada nos termos do artigo 
da Lei nº 4.320/64. Secretaria, Gabinete do Prefeito; Emenda nº 11, Vereadora 
Sandra Citolin. Ficam incluídas as seguintes entidades no plano de metas e 
acrescenta valores no custo previsto da Lei das Diretrizes Orçamentária 2011. 
Associação de Papeleiros R$ 7.000,00; Fundação Cultural de Carazinho R$ 
15.000,00; SOMAIC R$ 15.000,00; CETRAT R$ 10.000,00. Patronato Santo 
Antonio de Carazinho R$ 10.000,00; Quadro de Laçadores Pedro João da Silva R$ 
7.000,00; Associação carazinhense de Deficiente e Para Deficiente Visuais R$ 
5.000,00; Associação de Moradores do Bairro Cantares R$ 7.000,00; Emenda nº 
13, Vereador Felipe Sálvia. Fica incluída a seguinte entidade no plano de metas e 
acrescenta valores no custo previsto da Lei das Diretrizes Orçamentária 2011. 
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Custo Previsto R$ 10.000,00. Meta: Auxilio financeiro a Associação de Policiais 
Civis de Carazinho; Emenda nº 14, Vereador Felipe Sálvia. Fica incluída a seguinte 
entidade no plano de metas e acrescenta valores no custo previsto da Lei das 
Diretrizes Orçamentária 2011. Auxilio financeiro a Banda Marcial Ex Alunos La 
Salle. Acrescenta Custo Previsto R$ 20.000,00; Emenda nº 15, Vereador Felipe 
Sálvia. Fica incluída a seguinte entidade no plano de metas e acrescenta valores no 
custo previsto da Lei das Diretrizes Orçamentária 2011. Inclui meta: Auxilio 
financeiro ao CTG Pedro Vargas, ao CTG Rincão Serrano, ao CTG Alfredo 
D’Amore, ao CTG Vento Minuano, ao CTG Unidos Pela Tradição Riograndense. 
Custo Previsto, acrescenta R$ 50.000,00, sendo R$ 10.000,00 para cada entidade 
tradicionalista; Emenda nº 16, Vereador Felipe Sálvia. Fica incluída a seguinte 
entidade no plano de metas e acrescenta valores no custo previsto da Lei das 
Diretrizes Orçamentária 2011. Inclui meta: Auxilio financeiro a ao Esporte Clube 
Brasil. Custo Previsto R$ 10.000,00; Emenda nº 17, Vereador Felipe Sálvia. Fica 
acrescido o valor de R$ 8.000,00 para a seguinte dotação: Repassar auxilio 
financeiro a mulher vítima de violência, contribuir na manutenção da Casa da 
Mulher. Custo Previsto 10.000,00; Emenda nº 18, Vereador Felipe Sálvia. Fica 
incluída a seguinte entidade no plano de metas e acrescenta valores no custo 
previsto da Lei das Diretrizes Orçamentária 2011. Inclui meta: Auxilio financeiro a 
Igreja Batista Independente. Custo Previsto R$ 5.000,00; Emenda nº 19, Vereador 
Felipe Sálvia. Fica incluída a seguinte entidade. Auxilio financeiro a 1° Igreja Unida 
de Carazinho. Custo Previsto R$ 5.000,00; Emenda nº 21, Vereador Felipe Sálvia. 
Fica incluída a seguinte entidade. Auxilio financeiro a Associação de Moradores do 
Bairro Oriental. Custo Previsto R$ 5.000,00; Emenda nº 22, Vereador Felipe Sálvia. 
Fica incluída a seguinte entidade. Auxilio financeiro a Liga Carazinhense de 
Arbitragem, acrescenta R$ 12.000,00; Emenda nº 23, Vereador Felipe Sálvia. Fica 
incluída a seguinte entidade. Auxilio financeiro ao Santuário de Santa Rita de 
Cássia, acrescenta R$ 20.000,00; Emenda nº 25, Vereadora Sandra Citolin. Fica 
incluída a seguinte entidade no plano de metas a Rede de Cooperação do 
Município de Carazinho. Custo Previsto R$ 50.000,00. Redes de Cooperação do 
Município de Carazinho; Emenda nº 27, Vereador Estevão De Loreno. Fica incluída 
a seguinte entidade no plano de metas e acrescenta valores no custo previsto da 
Lei das Diretrizes Orçamentária. Associação de Moradores do Bairro Planalto R$ 
10.000,00; Associação de Moradores do Bairro Fey R$ 10.000,00; Emenda nº 28, 
Vereador Gilnei Jarré. Altera as Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2011. 
Artigo 1º Fica Alterada as metas fiscais do anexo 3º do Projeto de lei de Diretrizes 
Orçamentárias 2011, conforme anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Finalidade: 
instalação de dois postos artesianos e colocação de 280metros de tela nos estádios 
Paulo Coutinho e Glória; 4 (quatro) banheiros com quinze metros quadrados cada; 
dois refeitório de duzentos metros cada; uma lavanderia de cento e cinqüenta 
metros quadrados; um alojamento de quatrocentos metros quadrados; 500 
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palanques; colocação de telas protetoras nas arquibancadas e nos muros por 
exigência da brigada militar e bombeiros; setecentos metros de telhas, setecentos, 
não, setenta mil metros de telha; setenta mil metros de arames; cem metros cúbicos 
de areia de levante;  cem metros cúbicos de areia fina; trinta mil tijolos furados; vinte 
mil tijolos maciços; trezentos sacos de cimento; cinco mil quilos de ferro de 
construção; cercamento da área de setenta e sete mil quatrocentos e vinte e cinco 
com sessenta e seis metro quadrados na Av. São Bento; melhorias estruturais para 
trinta atletas; revitalização do estádio do Glória; troca do gramado e pista para 
atletismo; reforma dos vestiários e troca do alambrado. Valor R$ 100.000,00. 
Compreende gastos na aquisição de equipamentos para segurança pública, para 
doação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de 
Justiça e de Segurança, Brigada Militar Carazinho, monitoramento, melhorando 
condições das atividades de segurança pública do município, aquisição de câmaras 
de vídeo monitoramento, a serem implantados nas Avenidas Flores da Cunha até 
bairro Borguetti, São Bento Pátria e Rua Marechal Floriano. Valor R$ 200.000,00. 
Apoiar manutenção de atendimento em regime integral o idoso, disponibilizar via 
conselho ou convenio, auxilio no valor de R$ 3.000,00 aos vinte e três grupos da 
terceira idade, valor R$ 69.000,00. Firmar convenio com instituições, convenio com 
instituições de atendimento e associações de pessoas com deficiências, inscrita na 
CMASCE e através da lei de incentivos, associação carazinhense e para deficientes 
visuais ACADEV, Associação Grupo de Surdos de Carazinho, Associação 
Deficientes Físicos de Carazinho, Associação de Deficiente Múltiplos de Carazinho, 
Grupo Viver. Valor R$ 20.000,00. Concessão de auxilio financeiro a entidade. 
Conceder auxilio financeiro a entidade diversas conforme regulamento do texto na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias e previsto no orçamento atual de 2010 bem como o 
valor de R$ 10.000,00 a Associação dos Trabalhadores Aposentados e 
Pensionistas de Carazinho; R$ 10.000,00 a ABECAR – Associação dos Policiais 
Militares de Carazinho e região; R$ 6.000,00 a Associação Desportiva Érico 
Veríssimo Futebol Salão Feminino; R$ 9.000,00 ao Circulo de Orquidófilos de 
Carazinho e R$ 10.000,00 a ARTEC – Associação de Artesões de Carazinho, valor 
R$ 45.000,00. Implementação na infra-estrutura física do Distrito Industrial Rural, 
pavimetação asfática com 15 Km e outras obras complementares, micro-drenagem 
de 15 Km, iluminação pública de 400 pontos; 4 reservatórios de água potável; 10 mil 
metros de rede de água; renovação da licença da FEPAM; pavimentação asfáltica 
do distrito Iron Albuquerque e pavimentação com paralelepípedos na estrada geral 
que liga as Ruas Antonio Veiríssimo da Fonseca e Juvenal de Moraes no distrito de 
Pinheiro Marcado, valor R$ 400.000,00. Ampliação, construção, reformas prédio 
ACAPESU, reforma do prédio, novas instalações, aquisição de materiais de 
construção, serviços terceiros, instalação de banheiros, churrasqueiras, 
arquibancadas, equipamentos de recreação infantil, equipamento de ginástica, 
musculação, sala de palestras, troca do telhado, piso de parque, reforma nos 
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vestiários da ACAPESU, valor R$ 120.000,00. Manutenção Geral do Gabinete do 
Prefeito, manter atividades administrativas e de funcionamento do gabinete como 
aquisição de matérias de consumo de qualquer natureza; Emenda nº 29, 
Vereadores Gilnei Jarré, Elbio Esteve, Sandra Citolin e Erlei Vieira. Ficam alteras as 
metas fiscais do anexo 3° do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2011, 
conforme anexos 01 e 02. Manutenção geral da Câmara de Vereadores, manter e 
dar condições de funcionamento de Poder Legislativo, com aquisição de materiais 
de expediente, consumo, serviços de terceiros, vale transporte, diárias, serviços 
técnicos terceirizados, linhas telefônicas e outros custos fixos, instituir e manter 
gabinete do Vereador. R$ 120.000,00. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em 
discussão as emendas viáveis lidas pelo senhor secretário. Vereador Eugenio 
Grandó. Vereador Eugenio Grandó: Senhor presidente, senhores vereadores, 
senhora vereadora, público em geral presente na Casa. Gostaria de me manifestar 
acerca das minhas emendas, pedir aprovação dos colegas, quero e primeiro lugar 
pontuar que não se tratam de emendas direcionadas a esta ou aquela religião, 
contempla religião católica, contempla a religião afro-brasileira, contempla também 
a religião espírita, mas não é para a religião que esse dinheiro vai, essas três 
entidades juntas atendem mais de 600 crianças no turno inverso a escola, na 
verdade essas entidades fazem um papel que seria do município, dando condições 
a muitas mães trabalharem, por exemplo, a entidade mantida pela mãe Carmen na 
Conceição, atende mais de 200 crianças, dando alimentação, oficina  inclusive para 
as mães. Então não se trata de cunho religioso e sim emenda que autoriza essas 
entidades receberem recurso financeiro do município para manter uma obra social 
que possibilita, mais uma vez quero afirmar, muitas mães deixarem as crianças 
tranqüila ao meio dia nesses locais e poderem ir trabalhar, lá elas tem reforço 
escolar, oficinas lúdicas e alimentação digna, muito obrigada. Presidente Vereador 
Gilnei Jarré: Vereador Paulino de Moura. Vereador Paulino de Moura: Senhor 
presidente, senhores vereadores, a imprensa aqui presente demais pessoas da 
nossa sociedade do nosso povo de Carazinho, é com muita satisfação senhor 
presidente, que volto para votar a LDO, Lei de diretrizes Orçamentárias. Mas 
também eu tenho que dizer para a população, a LDO é um direcionamento do que 
vai ser feito pelo Executivo em parceria com a Câmara de Vereadores votando, isso 
aqui não é o orçamento, isso aqui não está no orçamento emenda nenhuma, esta 
sendo direcionado para que possa ser feito, mas não quer dizer, e ai sim eu acho 
que a população tem que ficar atenta e vir sim quando for votar o orçamento, 
porque é o orçamento que vai as emendas dos vereadores e ai a LDO o prefeito 
pode por bem, por que é a Lei de diretrizes Orçamentárias, pode vetar aquilo que 
esta ali hoje estampado pelos colegas vereadores, como também o orçamento, 
quando vir para a Câmara se não for da vontade do Executivo sancionar essas 
emendas ele vai vetar as emendas que ele acha de interesse ele vai vetar e as 
emendas que ele acha que é bom para a população ele vai sancionar. Então o que 
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eu quero dizer com isso, nós, nós vereadores os dez vereadores temos que 
começar a tratar a política com sinceridade, com lealdade, porque nós hoje 
invocamos a população para aqui vir, para participar dessa sessão, pode ser que o 
Executivo invocou alguns e o Legislativo invocou outros e a finalidade é só fazer um 
direcionamento do que vai ser colocado no orçamento do município. Então eu quero 
dizer que, as duas emendas do Vereador Eugenio, eu vou me abster de votar, 
senhor presidente, porque eu entendo, meu cunho é pessoal e particular, as demais 
emendas que na minha visão, elas não tem amparo nenhum legal de execução eu 
vou votar favorável e vou deixar o prefeito fazer o que ele bem entender, se ele 
vetar essas emendas eu vou manter o veto dele, porque o que vale e a população 
tem que começar a compreender e a imprensa tem que divulgar, o que vale é o 
orçamento não é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela só é uma situação onde 
você vai colocar as emendas dos colegas vereadores, tanto é que eu não fiz 
nenhuma, o meu companheiro de partido Marcos Soares, fez algumas emendas eu 
quero dizer a população que eu hoje eu voltei porque eu entendo eleito fui para ser 
vereador, para legislar e eu teria que estar aqui sim para que a população e votou 
em mim não votou para ser diretor, votou para mim ser vereador e aqui eu estou 
cumprindo com o meu papel de legislador, mas eu quero dizer para a população 
mais uma vez, essa reunião hoje ela não tem embasamento nenhum jurídico de 
orçamento, é só a Lei de Diretrizes Orçamentárias, eu queria senhor presidente 
agradecer a população, agradecer as pessoas, que tem me dado força onde estou 
como diretor, não posso deixar de dizer que eu me sinto muito bem La obrigado 
porque La eu posso fazer ou não fazer, aqui eu posso pedir, pedir, pedir, pedir, 
pedir, e ai outras pessoas poderão executar ou não. Então muito obrigada e eu 
quero agradecer a compreensão da Casa também por entender e me oportunizar 
de eu La estar porque eu tenho visto que são de diferentes bancadas tem me 
mandado oficio parabenizando pelo trabalho seria isso senhor presidente, senhores 
vereadores, irei sim discutir uma emenda do Vereador Leandro Adams, essa sim eu 
acho que ela vai ter fundamento, por que ela vai mexer no orçamento da Câmara 
através de repasse do Executivo, então essa sim eu gostaria de discutir com mais 
afinco, com mais propriedade, para que nos possamos ai sim a sociedade ajudar a 
decidir, obrigado senhor presidente. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Solicito a 
primeira vice-presidente Vereadora Sandra, para assumir a mesa, para 
pronunciamento. Vereadora Sandra Citolin: Vereador Gilnei Jarré com a palavra. 
Vereador Gilnei Jarré: Senhora presidente, senhores vereadores, imprensa, 
publico que nos prestigia nessa votação importante que é a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias como bem colocou o Vereador Paulino, que o nosso objetivo hoje é 
alterar as metas, ou incluir metas novas ao orçamento. Então dentro destas metas 
nós os fizemos e algumas alterações na LDO e essas emendas que realizei com 
certeza é voltada ao crescimento do nosso município, ao nosso desenvolvimento, 
enfim, de que nada adianta nós termos um Distrito Industrial e que não possamos 
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oferecer uma infra-estrutura adequada as empresas ou Carazinhenses ou da 
região, então destinamos R$ 400.000,00, sugerimos ao senhor prefeito que invista 
R$ 400.000,00 na pavimentação, principalmente nesse distrito onde nosso nobre 
colega tem uma empresa e até hoje não tem pavimentação em frente a sua 
empresa, a empresa irmãos Fey BR Diesel, que estão construindo concluindo suas 
construções, enfim nós também temos a preocupação com quem gera emprego e 
quem gera renda em nosso município, também observando a emenda do Vereador 
Erlei Vieira o qual destina recursos ao programa Yacamin, uma belíssima sugestão, 
sabemos do trabalho realizado não só pelo Yacamim, pelo Yacamim, mas também 
pelo programa  AABB Comunidade que a poucos dias esteve na Câmara nos 
colocando a par do trabalho deles, nos temos uma sugestão para que o senhor 
prefeito invista um recurso também na área de esporte em Carazinho, nos estádios 
Paulo Coutinho, Estádio do Glória que são os únicos que nós temos ainda e 
também na Acapesu, não adianta nós combater a drogadição ou enfim, com 
programas e não oportunizar a saída desses jovens da rua ou inviabilizar a pratica 
do esporte, então voltado a tirar as crianças da rua e para a pratica do esporte 
direcionamos R$ 100.000,00 para os estádios e R$ 120.000,00 para a reforma da 
Acapesu. Dentro desta linha também preocupado com as empresas locais, 
principalmente com o comércio carazinhense e a população que circula em nosso 
município nós sugerimos ao senhor prefeito um investimento de R$ 200.000,00 ou 
mais se ele entender que seja necessário para que nós possamos concluir um 
trabalho realizado pelo prefeito de 2006, juntamente com o Vereador Felipe Sálvia e 
os vereadores daquela gestão, o qual disponibilizaram recursos da Câmara para 
compra das câmaras de vídeo monitoramento no nosso município, nós temos um 
projeto para, para 24 câmara e temos apenas 5 câmeras instaladas e3 com 
problemas, então resumindo Carazinho não tem nada, então nos estamos 
preocupados com o nosso comércio e com as pessoas que circulam principalmente 
, não que os bairros não mereçam atenção, mas pra você chegar aos bairros é um 
pouquinho mais oneroso, então nós queremos monitorar Avenida Flores da Cunha, 
Avenida Pátria, Avenida São Bento e a Rua Marechal Floriano junto as escolas. Pra 
concluir senhora presidente, pensando também um pouquinho no bem estar dos 
idosos de Carazinho que a gente sabe que sofrem grandes dificuldades no 
momento que querem viajar, fazer suas atividades, integrações com municípios 
vizinhos estamos sugerindo que o senhor prefeito destine apenas R$ 3.000,00 para 
cada grupo, para que oportunize a esses idosos um pouquinho de recurso para que 
eles possam se locomover sem estar desembolsando aquele recurso de suas 
aposentadorias que hoje a gente sabe que é um recurso muito pequeno, muito 
restrito ao dia a dia de suas famílias. Também voltado a uma preocupação que 
acredito que o município não saiba, acredito que nem o executivo não saiba, da 
realidade, da quantidade de deficientes que o nosso município tem, então nos 
estamos destinando um pouco de recursos, são R$ 5.000,00 a cada entidade 
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registrada junto ao conselho para com que auxilie nos programas e nos 
atendimentos que com certeza essas pessoas deficientes precisam. E voltados a 
algumas associações que nos anos passados nunca foram contempladas e que 
levam o nosso município, o nome de nosso município e que tenham envolvimento 
não só cultural mas também social, nós estamos destinando também um pouco de 
recurso aos trabalhadores e aposentados que estão sofrendo com a sua 
construção, voltamos novamente ao esporte, são mulheres querendo praticar o 
esporte e com problema de recurso ao Círculo de Orquidófilos que se faz presente 
na noite de hoje, e aos artesão que levam o nome do nosso município, bem como 
nossa cultura porque orquídeas e artesão, artesanato é uma cultura de nosso 
município. Então seria isso senhores vereadores, publico presente, enfim estamos 
pensando um pouquinho mais em nosso município, em nosso desenvolvimento de 
Carazinho. Muito Obrigado. Vereadora Sandra Citolin: Devolvo os trabalhos da 
mesa ao presidente Gilnei Jarré. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Não havendo 
mais Vereador que queira discutir as emendas coloco em votação. Vereadores que 
concordam permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por 
todos com o registro de abstenção de voto Vereador Paulino de Moura nas 
emendas 4 e 5. Solicito ao senhor Vereador Elbio que proceda a leitura da emenda 
número 8. Peço ao senhor secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão 
de Justiça e Finanças referente a emenda nº 08. Secretário Vereador Élbio 
Esteve: A presente emenda é inviável e inconstitucional conforme parecer do 
jurídico desta Casa e inviável tecnicamente conforme o último parágrafo do parecer 
do Instituto Sollo, bem como entendimento da contadora desta Casa Legislativa. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças referente a emenda nº 08. Não havendo vereador, é o parecer, 
não havendo vereador que queira discutir, Vereador Leandro. Vereador Leandro 
Adams: Senhor Presidente, Vereadora Sandra Citolin, colegas Vereadores, publico 
presente, que bom ver essa Casa lotada. Eu começo antes da minha fala, 
agradecendo a Vereadora Sandra, o Vereador Eugenio Grandó, o Vereador Elbio, o 
Vereador Jarré e o Vereador Erlei, que no primeiro dia do meu mandato me 
elegeram presidente desta Casa e com essa oportunidade que eu tive de ser o 
presidente. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereador Leandro, só um 
segundinho Vereador, nós estamos discutindo o parecer da comissão de justiça e 
finanças. Vereador Leandro Adams: É sobre ele que eu vou falar. Presidente 
Vereador Gilnei Jarré: Se atenha ao assunto. Vereador Leandro Adams: e 
graças a essa eleição eu consegui fazer essa emenda e eu não consigo aceitar 
essa emenda como inviável tecnicamente, eu não consigo aceitar isso, quando eu 
fui presidente o meu orçamento era dois milhões e setecentos mil reais, nós 
acabamos de votar agora a emenda 29 no ano que vem o orçamento da Sandra vai 
ser três milhões e duzentos mil reais, então tem um acréscimo no orçamento dela 
de quinhentos e dez mil reais a mais, com mais  trezentos mil que no meu mandato 
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foi destinado para a clinica de dependentes químicos, duas vezes cem mil reais 
para o hospital, tinha greve dos médicos e mais cem mil reais que foi comprado 
uma freza e um torno pra botar junto na escola do CEMEP, então nisso que eu to 
falando nós temos uma sobra no orçamento da Câmara de um milhão cento e dez, 
mas essa sobre é maior, então eu não aceito esse parecer inviável tecnicamente, 
eu não consigo aceitar que vai faltar dinheiro, porque eu tive a oportunidade de 
administrar essa Casa e não faltou dinheiro para nada, então eu quero pedir aos 
meus colegas vereadores, que em nome daquelas pessoas que estão indo nos 
postos de saúde, que estão indo na emergência do hospital estão sendo mal 
atendidas, na verdade não é um atendimento é uma humilhação, eu to pedindo aos 
meus colegas vereadores que nós consiga aprovar essa emenda, não é justo nós 
ficar com esse dinheiro aplicado na conta da câmara, enquanto o povo sofre na 
porta da emergência nos postos de saúde. Esse dinheiro não vai fazer falta, então 
eu peço aos meus colegas vereadores que façam esse esforço que reflitam em 
nome dessas pessoas, pessoal gostaria, não é permitido se manifestar nem 
aplaudir nem vaiar, então eu pediria aos meu colegas, que nos fizemos esse 
esforço, vamos aprovar essa emenda, vamos fazer com que esse recurso chegue 
nas pessoas que precisam e vamos derrubar esse inviável, isso não é possível, nos 
sermos vereadores e querer ajudar o povo e isso ser inviável, inviável ta a situação 
dessas pessoas, então pessoal eu peço pelo amor de Deus vamos aprovar essa 
emenda e vamos torcer que o prefeito não vete ela. Muito obrigado. Presidente 
Vereador Gilnei Jarré: Vereador Paulino de Moura. Vereador Paulino de Moura: 
Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas, caros colegas. Estando 
exercendo o 4º mandato como vereador. Vereador Felipe Sálvia sabe o quanto a 
gente tem batido e tem buscado junto a pareceres inviáveis de projetos que trazem 
benefícios para a sociedade, então eu peço encarecidamente a cada vereador que 
analise friamente a situação da legalidade dessa emenda, porque muitas vezes a 
legalidade ela pode ser considerada má ou boa e hoje nós estamos tendo a 
oportunidade que se esse parecer não desmerecendo, não desmerecendo o 
parecer nem do jurídico da Casa, nem do Instituto que da o parecer para a Câmara, 
nós derrubarmos esse parecer, esse parecer deixar viável o projeto que ora nós 
vamos discutir, porque tem que ficar bem claro, que agora nós temos que discutir o 
parecer e não  projeto, o projeto tem a sua hora e o fórum logo ali na frente. Então o 
que eu peço aos colegas vereadores é que derrubem o parecer tanto  da comissão 
de justiça e finanças quanto do órgão que da o assessoramento para a Câmara, 
não desmerecendo a as pessoas que ora exararam o parecer, mas nós temos que 
começar  a ter força, temos que começar a ter decisões, e muitas vezes as 
decisões passam pelo plenário, o plenário é soberano e ai depois nós vamos 
invocar se ela  é constitucional ou inconstitucional na justiça, daí a justiça vai fazer o 
papel dela, mas nos como legisladores temos que fazer o nosso papel e eu entendo  
que esse parecer ele traz prejuízo a sociedade, a população de Carazinho, então 
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eu peço também encarecidamente que os colegas vereadores derrubem o parecer 
e ai depois iremos discutir o projeto, obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Vereadora Sandra. Vereadora Sandra Citolin: Senhor presidente, senhores 
vereadores, público que esta nos assistindo hoje aqui, principalmente a secretaria 
da saúde que foi convocada, acredito, para estar aqui hoje. Realmente é importante 
Vereador Paulino que a população entenda que nós hoje aqui estamos, a meu ver, 
representando um papel, por que? Porque esse dinheiro não nos pertence, esse 
recurso não é nosso, esse recurso é da população, já chego La Vereador Paulino. 
Então esse papel de o vereador tal, o vereador tal, destinar emenda, destinar 
recursos para tal instituição não compete a nós, compete ao executivo que é de 
onde vem as arrecadações, a Câmara de Vereadores não arrecada nada, ela 
também recebe do que é arrecadado, então com certeza, cada vereador que esta 
aqui, ele ouve a comunidade as entidades que representam a pedido e lança as 
emendas e ai se vota sim ou não. Quanto a inconstitucionalidade do parecer em 
relação a saúde, recurso público de setenta e um milhões é muito sério, e é um 
recurso público quem vem do bolso de cada cidadão, não só dos nossos eleitores, 
de cada cidadão de Carazinho. Esse recurso publico certamente deve ter prioridade 
e entre elas a saúde com certeza deve ser prioridade no nosso município, pois é ali 
que esta uma grande necessidade, uma grande falha. Eu não vejo como prioridade 
do executivo que é o executor do recurso publico das pessoas que destinam esse 
recurso para que o executor gaste em prioridades e no seu planejamento, dentre 
elas a saúde, eu não acredito em prioridade na saúde quando no ano passado foi 
destinado 27% do orçamento na saúde, tivemos sérios problemas, ano passado, a 
propria Câmara Vereador Leandro, contribuiu com R$ 600.000,00 para a saúde, 
mais R$ 300.000,00 para a ala psiquiátrica tirando de muitas funções que seriam do 
poder legislativo para a Câmara. 27% do orçamento público para um serviço de 
qualidade, para atendimento pessoal, a população Carazinhense estava orçado o 
ano passado. Esse ano reduziu para 26.75%, reduziu um serviço necessário, para 
2011, pasmem, reduziu de novo. Então o Executivo, quem tem a caneta, quem tem 
o dinheiro, quem tem a carteira do dinheiro no bolso ta a cada ano reduzindo e ai o 
recurso público tem que ser caridosamente, porque isso daqui virou caridade, 
caridosamente destinado por qualquer um de nós vereadores, isso é feio, isso é 
cruel, por que? Porque falta sim priorizar a saúde em nosso município, não por nós 
vereadores, por quem executa. Vereador Paulino de Moura: Me da um aparte 
colega. Vereadora Sandra Citolin: Pois não Vereador Paulino. Vereador Paulino 
de Moura: Colega, eu não gostaria de ser mau educado, mas a Vossa Excelência 
esta se referindo a um projeto que vai ser votado, a uma emenda que vai ser votada 
depois, a senhora deveria se ater ao parecer da comissão, não ao mérito do projeto 
e mais,  Vereadora Sandra Citolin: Chegarei ao parecer Vereador. Vereador 
Paulino de Moura: não e mais, vou dizer a Vossa Excelência, se isso aqui é 
caridade as suas emendas, que a senhora fez, é caridade também. Vereadora 
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Sandra Citolin: Todas são. Vereador Paulino de Moura: então, assim eu gostaria 
que a senhora se atesse ao parecer depois nós vamos discutir o projeto em si com 
sua emenda, obrigado. Vereadora Sandra Citolin: Pois não. Voltando a questão 
da inconstitucionalidade, Vereador Paulino, demais Vereadores e ao publico que 
esta aqui hoje. Realmente existe um jurídico na Casa, esse jurídico ele entende de 
leis, talvez daquela que nós não entendemos, e deu o parecer de 
inconstitucionalidade, além disso, a contadora da Casa, uma pessoa nomeada para 
exercer a função de contabilidade, de contar o que entra e o que sai de recurso 
público, também emitiu o parecer e eu não tenho neste parecer de despesa com 
subtração de recurso que seria feita com a aprovação desta emenda, a mesma 
posição do Vereador Leandro, por que? Só deixa eu encerrar Vereador. Porque no 
ano anterior esta Casa recebeu do orçamento público do município, que compete 
ao poder legislativo 4%, este ano recebeu 6.04% e para o próximo ano diminuiu, 
então assim, eu não entendo essa matemática e sou professora de matemática, 
mas eu aceito como irrefutável Vereador Paulino, Vereador Leandro, o parecer da 
contadora que é especialista em orçamento publico, eu não sou especialista em 
orçamento público, mas eu também quero, como o Vereador Leandro e como os 
demais vereadores, que a saúde seja prioridade no nosso município, porque é a 
necessidade maior. Eu também quero que a saúde tenha investimentos, não 
somente os programas estaduais e federais, eu também quero como os senhores 
querem, todos nós queremos, que a saúde tenha uma solução que qualifique o 
atendimento a população, porque é recurso publico, mas como legisladora, eu não 
posso votar um projeto inconstitucional assim como eu acato o parecer da nossa 
contadora que diz que não haverá recursos para pagamento de pessoal, e não é 
pessoal só CC que tem na Casa, é pessoal nomeado, são os serviços do poder 
legislativo, nos temos três poderes, poder executivo, poder legislativo, poder 
judiciários, cada um tem a sua função e o seu orçamento. Vereador Leandro 
Adams: Questão de ordem senhor presidente, já estourou o tempo da colega 
Vereadora e se cada um pode falar o que quer eu também vou ficar. Presidente 
Vereador Gilnei Jarré: Da mesma forma o senhor procedeu ano passado 
liberando, então hoje libero eu, e o ano passado liberou você. Vereador Leandro 
Adams: Fica a vontade então. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Conclusão 
Vereadora Sandra. Vereadora Sandra Citolin: Eu só quero concluir Vereador 
Leandro e Vereador Paulino, e dizer que sim, que a saúde com certeza, qualquer 
centavo economizado por esta câmara de vereadores, será economizado e será 
sim investido em saúde, no seu tempo certo, não adianta a gente querer fazer 
alguma coisa agora com chapéu do outro e dai atirar para torcida e achar que nos é 
permitido fazer isso, porque não nos é permitido, não nós é permitido, então, 
agradeço presidente, obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Não havendo 
mais vereador que queira discutir coloco em votação. Vereadores favoráveis 
permaneçam como estão e contrários se manifestem. Rejeitado, não Aprovado o 
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parecer da Comissão de Justiça e Finanças por 5 X 4. então ficou prejudicada a 
emenda do Vereador Leandro e eu solicito até para eu não gostaria, não quis 
influenciar antes, eu gostaria que a nossa contadora a pedido da comissão de 
justiça e finanças colocasse não para os Vereadores, porque eles trabalham 
internamente, também não para o ex-presidente da casa que viveu um orçamento, 
mas sim para a população que esta presente de que ela que faz, administra o 
orçamento do nosso município, não o recurso, ela administra o orçamento da nossa 
Casa. Vereador Paulino de Moura: Questão de ordem senhor presidente. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Pois não Vereador Paulino. Vereador Paulino 
de Moura: Eu gostaria de fazer um pedido a Vossa Excelência, que se possível nós 
não colocássemos a contadora desta Casa em constrangimento, porque isso é uma 
decisão exclusivamente dos vereadores de votar favorável ou não, ela pode pra nós 
internamente dizer o que esta acontecendo, então eu peço encarecidamente que 
nós, vamos fazer o embate que nos compete, politicamente, e se o senhor assim 
entender, se o senhor assim entender, eu não tenho hora para isso, nós irmos os 
dez vereadores terminando a reunião e ela nos expor isso, era esse meu pedido 
humildemente que estou lhe pedindo, obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Bom, vou colocar em votação o pedido da comissão, para com que a contadora se 
pronuncie ou não. Favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. 
Então, aprovado por todos o pedido da comissão e eu solicito que a contadora se 
manifeste ate para dar uma contribuição contábil para a população carazinhense. 
Contadora Luciana: Bom dia a todos,  pessoas presentes, senhores vereadores, a 
pedido da comissão de justiça e finanças em relação a despesa, a redução da 
despesa de manutenção da câmara municipal, juntamente com a assessoria 
jurídica emitimos um parecer de que com a subtração dos valores apresentados nas 
emendas os valores restantes no saldo, seriam insuficientes para o pagamento da 
manutenção da Casa, analisando simplesmente a despesa de pessoal que onde é 
a maior despesa que é onde envolve o pagamento do salário dos servidores, seria 
insuficiente para manter a Casa, com todas as demais despesas, água, luz, 
telefone, papel, material de limpeza, então a dotação hoje apresentada hoje, no 
projeto apresentado pelo município com a subtração das emendas o valor seria 
insuficiente na manutenção geral da Câmara Municipal. Vereador Paulino de 
Moura: Questão de ordem senhor presidente, eu gostaria de saber se ela gostaria 
de responder a pergunta. Não. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereador 
Paulino, você tem a liberdade, o senhor tem a liberdade de sentar conversar com 
ela. Pois não Vereador Leandro. Vereador Leandro Adams: Solicito ao senhor 
secretário que proceda a leitura do parecer da comissão de justiça e finanças da 
emenda número 12. Secretário Vereador Élbio Esteve: Emenda número 12, 
Vereador Felipe Sálvia. Voto a presente emenda é inviável e inconstitucional 
conforme o parecer do jurídico desta Casa e inviável tecnicamente conforme o 
último parágrafo do parecer do Instituto Sollo, bem como entendimento da 
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contadora desta Casa Legislativa. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Esta em 
discussão o parecer da comissão de justiça e finanças referente a emenda número 
12. Vereador Felipe Sálvia: Senhor presidente, senhores vereadores, publico 
presente, em especial a imprensa, venho até essa tribuna senhor presidente para, 
falar sobre o parecer da comissão de justiça e finanças que diz que é inviável, eu 
não assinei esse parecer, por entender, porque vários anos a creche dos pequenos 
comerciários sempre recebeu dinheiro desta Casa, eu não sei porque esse ano teve 
um parecer inviável por essa comissão, respeito a área jurídica desta Casa, respeito 
o Instituto, mas se nós formos olhar a história desta Casa, esta Casa sempre ajudou 
a creche pequeno comerciário por entender que são os pequenos comerciários que 
trabalham no nosso comércio com as crianças ali na creche dos comerciários, que 
tem contra partida de muita gente que não pode pagar a creche acolhe la as 
pessoas pobres e esse ano tem parecer inviável. Eu gostaria que os vereadores 
votassem para derrubar esse parecer comigo, para nós podermos ajudar a sede 
dos pequenos comerciários. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereador Eugenio 
Grandó. Vereador Eugenio Grandó: Senhor presidente, senhores vereadores, 
senhora vereadora, publico em geral. O parecer é idêntico ao parecer anterior, os  
motivos são os mesmos, só gostaria de lembrar o Vereador Felipe que fiz vasta 
pesquisa na Casa, inclusive com a minha assessoria, o Mário, enfim, pesquisamos, 
e é a primeira vez na história do poder legislativo, pelo menos não encontrei 
documentos armazenados la, que demonstram que os vereadores retiram dinheiro 
do orçamento da Casa para repassar ou para saúde, ou para creche, enfim, 
acredito que sempre foi dado recurso mesmo para a creche dos pequenos 
comerciários, mas através do orçamento do executivo e nesse caso a emenda 
tratou do legislativo. Então o parecer vale da mesma forma, tanto o jurídico quanto a 
votação anterior, quanto o contábil para essa votação, muito obrigado. Presidente 
Vereador Gilnei Jarré: Não havendo mais vereador que queira discutir coloco em 
votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão e contrários se 
manifestem. Aprovado o parecer da comissão de justiça e finanças e fica 
prejudicada a emenda número 12, por 5 X 4. Solicito ao senhor secretário que 
proceda a leitura do parecer da comissão de justiça e finanças referente a emenda 
número 20. Secretário Vereador Élbio Esteve: Emenda número 20, Vereador 
Felipe Sálvia. A presente, Voto: A presente emenda é inviável e inconstitucional 
conforme o parecer do jurídico desta Casa e inviável tecnicamente conforme o 
último parágrafo do parecer do Instituto Sollo, bem como entendimento da 
contadora desta Casa Legislativa. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Esta em 
discussão o parecer da comissão de justiça e finanças da emenda numero 20. 
Vereador Paulino de Moura. Vereador Paulino de Moura: Senhor presidente, 
senhores vereadores, guerreiros da população que aqui estão, a imprensa, 
presidente eu vou ter que fugir um pouquinho como foi fugido. Eu preciso esclarecer 
para a sociedade, para a comunidade, para a imprensa escrita e falada, que o 
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recurso destinado no orçamento para a câmara de vereadores e o vereador pode 
sim retirar para que seja beneficiado um ente da sociedade e esse recurso pode ser 
suplementado, Vereadora Sandra, porque não vai inviabilizar nunca a câmara de 
vereadores, porque essa câmara, o executivo também não vai deixar isso 
acontecer, só que nós temos que dar liberdade ao vereador de vir aqui expressar o 
que ele pensa, o que ele fala, o que ele não acha, o que ele quer fazer, porque do 
jeito que esta se fazendo não esta se dando liberdade ao vereador de fazer, se o 
vereador Leandro quis fazer uma emenda para que o hospital, para que a saúde 
fosse beneficiada, deixa esse vereador fazer e ai vamos buscar, através do 
executivo uma suplementação de verba, para que isso venha acontecer, então 
nenhuma emenda senhoras e senhores poderia ser aprovada aqui nessa Casa 
porque vai inviabilizar o executivo, porque o executivo faz tudo que tem que fazer, 
ele ajuda o Yacamin, ele ajuda tudo as instituições de Carazinho, pouco ou 
bastante, não sei, mas ele ajuda, então as emendas que nós fizemos nós estamos 
inviabilizando o governo municipal também, eu acho que nós temos que ter 
liberdade de ação, e fazermos o que manda ou a população quando vota em nós 
ela vota para nós vir aqui votar favorável ou contrário, nós não podemos ter medo 
de dizer para a população que nós gostaríamos que saísse do orçamento da 
câmara de vereadores tais e tais recursos, grave isso Ana, por gentileza, grave isso,  
a Vereadora Sandra chegará a presidência desta Casa e eu vou votar nela, vou 
votar nela se for o acordo da mesa diretora, vou votar nela, ela vai chegar aqui e vai 
fazer emendas para dar para a população sim, eu conheço e eu sei como funciona 
o poder, ela vai chegar aqui e vai ter instituiçoes que vão vir buscar recurso aqui e 
ela vai liberar, então pelo amor de Deus Vereadora Sandra, tenha convicção, que 
pelo pouco que eu te conheço e que te conheço tu é uma vereadora séria, uma 
vereadora séria, e eu gostaria que não tivesse derrubado isso, porque o vereador 
tem que ter a liberdade de fazer as execuções, as votações conforme melhor lhe 
convier, então eu só quero dizer para a senhora, não tenho nada pessoal contra a 
senhora e lhe considero muito e sei que a senhora é uma vereadora séria, mas vai 
chegar o ano que vem, a senhora vai chegar aqui e vai distribuir recurso para a 
população em nome da solidariedade do povo, obrigado. Presidente Vereador 
Gilnei Jarré: Vereador Leandro. Vereador Leandro Adams: Senhor presidente, 
colegas vereadores, pegar dinheiro de onde ta sobrando é inviável, não pode pegar 
da câmara, fazer reunião, defender a saúde, isso é demagogia, agora disponibilizar 
o recurso para resolver o problema, isso ;e inviável, e o povo vai continuar nas 
portas dos postos de saúde, vai continuar la na emergência do hospital sofrendo 
porque é inviável. Eu quero fazer o registro aqui senhor presidente que eu não tive 
acesso a esses pareceres e eu quero que a contadora da câmara me responda por 
escrito, são três perguntinhas, quatro perguntinhas que eu tenho para ela, se foi, se 
saiu do orçamento da câmara trezentos mil para dependência química que vai ser 
construída dentro do hospital, se saiu do orçamento da câmara duas vezes cem mil 
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reais para o hospital, se saiu da câmara  dinheiro para comprar torno e freza, e ela 
me responda também se o meu orçamento é ou não é menor quinhentos e dez mil 
reais, eu quero que ela responda isso por escrito que eu vou divulgar na imprensa. 
E só fico a lamentar senhor presidente, fico a lamentar, eu não tenho nenhum amor 
pelo prefeito Aylton, a Sandra falou que ele diminuiu o orçamento, é verdade mas o 
Aylton vai ser avaliado na próxima eleição, nós vamos avaliar o Aylton na próxima 
eleição, e vamos avaliar também os vereadores na próxima eleição, agora nós não 
podemos fazer um denuncismo, denunciar tudo, e para pisar no pescoço do Aylton, 
pisam primeiro no pescoço do povo, aqueles que mais precisam, que vão lá que 
precisam uma injeção, que precisam um atendimento precisam de um remédio  
então senhor presidente, realmente a minha gastrite ta, não ta agüentando mais, o 
que eu podia falar era isso e muito obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Até eu cortei o meu colega Vereador Elbio, porque nós estamos discutindo um 
parecer, que infelizmente já começou errado no primeiro parecer quando o 
Vereador Leandro se posicionou e depois veio se arrastando, Vereadora Sandra se 
posicionou errado, agora o Paulino aproveitou e também se posicionou,  enfim, eu 
acho que nós temos que nos ater, se os vereadores querem um momento depois, 
eu acho a rádio, o jornal dará todo momento necessários para com que levem a 
comunidade realmente o que cada um pensa e se vocês entenderem nós podemos 
no momento que terminar a votação aqui, abrir 5 minutos para cada vereador e que 
tome a sua posição devida em relação a todas as emendas, enfim o que foi 
discutido anteriormente. Então eu coloco em votação. Esta em discussão o parecer 
da comissão. Vereador Felipe Sálvia. Vereador Felipe Sálvia: Senhor presidente, 
senhores vereadores, realmente a discussão quando começa errada, nós temos 
que discutir os pareceres, mas como já começou errado, eu quero dizer para a 
Vereadora Sandra, que quando nós tiver problemas com relação a saúde, quando 
vir as mães reclamar com relação a saúde, quando vim o povo reclamar que tem fila 
no hospital, nos postos com problema de saúde, que não tem esparadrapo, que não 
tem seringa, daí nós vamos ter que conversar com a senhora mais de perto, porque 
eu quando presidente eu construí essa Casa juntamente com os vereadores e 
sobrou dinheiro, todos os presidentes que aqui passaram sempre sobrou dinheiro, 
mas eu vou me ater ao meu assunto, que é o parecer da emenda 20, que eu 
destino dinheiro para a radio comunitária, por entender gente, por entender que lá o 
Toloti, o velho guerreiro, tem se eu não me engano sem guris que la treinam, tiram 
dos bairros os guri, que vão no pavilhão da rádio comunitária, vão la, a rádio 
comunitária, muitas vezes uma pessoa não pode pagar numa rádio particular um 
anuncio, eles vão la, por ser uma rádio comunitária eles fazem de graça, e eu 
respeito a opinião de todos, mas coloquei Erlei um recurso para ajudar a rádio 
comunitária que eu sei que ta passando por maus momentos, para ajudar e eu tive 
o parecer como inviável, eu entendo Vereador Eugenio, eu entendo a sua posição, 
o que eu não entendo que todos os presidentes que aqui passaram era um festival 
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de doação de dinheiro, davam dinheiro, se nós for ver, para todos, saia dinheiro da 
câmara, tem um aparte Vereador Leandro. Vereador Leandro Adams: Um aparte, 
essa mesma Casa aprovou unânime, quando eu fui presidente, nós doamos recurso 
para rádio comunitária, agora hoje é inviável, só para fazer um registro. Vereador 
Felipe Sálvia: É isso que eu não entendo, e eu cada vez por ser o vereador mais 
antigo dessa Casa, o que eu to vendo neste mandato, são umas aberrações, que 
no passado foram aprovadas, foram tirados dinheiro desta mesma Casa pros 
mesmos fins e hoje neste momento, como o Vereador Paulino falou, a LDO é uma 
lei que direciona para o orçamento, não que dizer que vai estar no orçamento, mas 
direciona, e que nós estamos fazendo hoje é tentando colocar na LDO recursos, e a 
gente não esta conseguindo e eu espero que essa minha emenda para a rádio 
comunitária seja aprovada gente, era isso. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Não 
havendo vereador que queira discutir o parecer da comissão de justiça e finanças 
referente a emenda número 20, coloco em votação. Vereadores favoráveis 
permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado o parecer da 
comissão de justiça e finanças por 5 X 4, ficando prejudicada a emenda número 20. 
Solicito ao Senhor Secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças da emenda número 24. Secretário Vereador Élbio Esteve: 
Emenda número 24, autor: Vereador Felipe Sálvia. Voto: A presente emenda é 
inviável e inconstitucional conforme o parecer do jurídico desta Casa e inviável 
tecnicamente conforme o último parágrafo do parecer do Instituto Sollo, bem como 
entendimento da contadora desta Casa Legislativa. Presidente Vereador Gilnei 
Jarré: Esta em discussão o parecer da comissão de justiça e finanças. Não 
havendo vereador que queira discutir coloco em votação. Vereadores favoráveis 
permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado o parecer da 
comissão de justiça e finanças por 5 X 4, ficando prejudicada a emenda número 24. 
Senhores vereadores eu gostaria de saber se de vocês se vocês querem fazer 
algum pronunciamento. Vereador Paulino de Moura: senhor presidente, questão 
de ordem. Presidente Vereador Gilnei Jarré: e até sugiro que se quiserem fazer 
pode ser feito da onde estão sem necessidade de usar o plenário. Vereador 
Paulino de Moura: Eu só gostaria de deixar registrado, questão de ordem senhor 
presidente, a situação ela poderia ser, vamos dizer, individualizada, quanto a esses 
pareceres da comissão de justiça e finanças, e eu acho que ai nós cometemos um 
grande equívoco, porque uma emenda até nós podemos contestar ela, que seria a 
emenda dos oitocentos mil reais, mas as outras emendas, o Vereador Felipe tem 
razão, Vereador Eugenio, por muitas vezes a gente aqui na câmara fazia doação 
para instituições que ora tivessem necessidade, porem vinha de la uma 
suplementação e nós passávamos, então vamos ter esse cuidado, isso, só que 
assim o Vereador Eugenio, com toda a lealdade que eu tenho, assim eu quero dizer 
que quando a gente vê que o projeto, que o processo, ele é de interesse coletivo 
por muitas vezes a gente votou aqui nesta Casa os pareceres contrários, ao Igan 
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para que nós pudéssemos provocar, vamos dizer o Ministério Publico, provocar a 
justiça, para que quem fosse a fonte beneficiada que é a sociedade não tivesse 
esse prejuízo, então eu peço, e Vereador Gilnei que eu quero parabenizá-lo, 
publicamente pelo trabalho que você exerce como presidente desta Casa, e o que 
você ta tentando fazer de conjunturar, agregar todos nós num objetivo só, então eu 
hoje, você conquistou o meu voto para quem quer que seja da tua, do teu acordo, 
de mesa, quem conquistou foi você, pela sinceridade, pela honestidade, pela 
lealdade, e ai nós políticos temos que ter isso, nós podemos ter diferenças e muitas, 
uns com os outros, mas nós temos que ter lealdade com algumas coisas, então eu 
só quero deixar registrado isso, para que fique eternizado nesta Casa para as 
próximas vezes Vereador Eugenio, vamos discutir antes, vamos ver o que isso vai 
trazer de beneficio para as pessoas, para a sociedade e ai vamos enfrentar, porque 
senão nós vamos estar aqui eleitos vereadores para seguir judiciário, promotoria, 
qualquer outra coisa que seja, que não seja o nosso mandato, então vamos discutir 
entre nós, mais e vamos tentar achar a solução para o que a população quer de 
nós, que é o desenvolvimento e a melhoria de vida de cada um, obrigado. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Até Vereador Eugenio só para seguir um 
pouquinho a linha e acredito que tenho a liberdade para me pronunciar em relação 
a alguma dessas emendas, só quero me ater em relação a retirada do recurso da 
câmara de vereadores. Eu ate entendo que se nós temos a liberdade de retirar o 
recurso, mexer no recurso do executivo municipal, teria sim a te a liberdade de 
retirar ou mexer no recurso da câmara, mas historicamente isso nunca foi o feito, 
certo, o que nós fizemos sempre e la por junho, julho, agosto, direcionar algum 
recurso que nós entendemos que o legislativo tenha sobrando, então não é justo, 
isso é o que eu penso, falo do Vereador Leandro, que nós não fizemos isso com o 
orçamento dele no ano passado, nós deixamos a liberdade dele administrar todo, 
inclusive tudo sobrou, até agora ninguém fez isso comigo e eu também não rasguei 
dinheiro ate agora e não dei para ninguém, a não ser com o consentimento dos dez 
em plenário, um recurso que foi destinado ao executivo municipal, para a realização 
de um campeonato, e que ate agora não foi feito, isso já vai chegar a 30 dias e não 
foi feito. Então, também acho que vai sobrar um pouco de recurso, as minhas 
contas e os meus investimentos, que eu digo de minha administração, estarão 
disponíveis no site da câmara, porque de repente a população vai entender que o 
Leandro sobrou, mas também só faltou atar as portas com arame, e eu tenho um 
pouquinho de forma de administrar diferente, nós estamos informatizando a câmara, 
estamos dando oportunidade de todos os vereadores, viajarem livremente, como o 
Leandro também o fez, somos criticados pela imprensa enfim, mas quem tem que 
justificar os recursos de suas diárias é o próprio vereador para a comunidade, nós 
compramos um veículo novo, que o ano passado também já começou a dar 
problema mecânicos, que por duas oportunidades deixaram os vereadores na 
estrada, então entendemos que a câmara deveria ter um veículo novo, e eu não 
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posso colocar um veículo novo em baixo de um galpão, como o Vereador Felipe, o 
Vereador Luiz Leite, tiveram a oportunidade de construir, modernizar a nossa 
câmara, eu to dando continuidade a um trabalho que já foi começado e eu estou 
dando seguimento, então a forma de administrar é um pouquinho diferente, eu 
tenho certeza que a nossa câmara vai sobrar recurso, mas não estarei eu ao lado 
do senhor prefeito municipal, tenham a certeza, entregando recurso para ele e 
tirando foto para cobrir furos orçamentários de uma legislatura, de um ano 
orçamentário. Estaremos nós criando um fundo, e aonde esse recurso que sobrará 
será destinado ao fundo da câmara e o ano que vem será investido aonde os 
vereadores entenderem que realmente seja necessário, é claro que sempre voltado 
a população carazinhense. Também falando um pouco de uma emenda da UACC, 
se eu votasse, eu votaria contra, mesmo sendo legal, nada contra a rádio 
comunitária pelo trabalho que faz, é pela administração, principalmente da rádio e 
também da UACC, que no ano de 2009, nós tínhamos destinado trinta e quatro mil 
reais, para a UACC destinar aos bairros, tiveram que os vereadores emendar e 
destinar recurso para alguns bairros, porque a UACC resolveu com meia dúzia de 
presidentes, a tapar furos de administração passadas, pagar dívidas, e que não é 
obrigação do nosso município de Carazinho, do nosso executivo, tapar furo de má 
administração, e esse ano de novo nós temos quarenta mil e eu não sei de nenhum 
bairro que recebeu esse recurso até agora, e se algum dos senhores vereadores 
saibam, que me informe, e que tenham a certeza de que nesse ano, no momento 
que vir a LDO, o orçamento para a câmara, estarei eu fazendo uma emenda e 
retirando qualquer recurso destinado a UACC de Carazinho, porque o que nós 
temos que fazer, os vereadores, é investigar aonde foi investido o dinheiro e que foi 
criado dividas, porque dividas, aonde ta o recurso da UACC, enfim, a rádio 
comunitária é dentro da UACC, é a rádio dos bairros, então fica esse registro e a 
minha opinião. Falando em relação ao orçamento e a emenda do Vereador 
Leandro, é inaceitável, eu enxergar o ano que vem que estará faltando oitocentos 
mil reais num orçamento de vinte e um milhões e quatrocentos mil, eu não tenho 
como fazer isso, hoje a gente sabe e que já foi dito, e o seu Nelson, secretário atual 
da saúde, pegou a carroça com as melancias todas partidas, né seu Nelson e que 
não tem conserto a não ser administrar com a boa vontade, com muitas reuniões 
que muitos dizem que é pra encher lingüiça, enfim, nós temos a certeza que o seu 
Nelson esta tratando a saúde como a saúde tem que ser tratada, com seriedade e 
não com assistencialismo que nem o ex-secretário vinha tratando, então nós não 
podemos admitir que pro ano que vem já está faltando oitocentos mil no orçamento 
que nem foi colocado em prática, então o que nós podemos fazer juntamente com a 
Vereadora Sandra, que será a nossa presidente, o ano que vem, chegar na metade 
do ano, ou chegar la em setembro, sentar sim, com a saúde e ver como é que foi a 
administração do seu Nelson, se foi uma administração bem feita voltada a 
necessidade da saúde mesmo da população e a câmara destinar naquele momento 
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sim algum recurso para auxiliar, então é isso que seria a minha opinião, em relação 
a emenda da vontade do Vereador Leandro, enfim, a vontade também do Vereador 
Felipe, de auxiliar, podia o Felipe também, vereador ter retirado um pouquinho mais 
do executivo, todas as suas emendas com certeza são de encontro ao povo, 
ressaltando essa da rádio que já dei a minha opinião, mas façamos isso  e vamos 
ver a opinião do executivo municipal em relação as proposições dos vereadores de 
Carazinho, então o Vereador Felipe queria falar e eu interrompi, com a palavra o 
Vereador Felipe depois o Vereador Elbio. Vereador Felipe Sálvia: senhor 
presidente eu só gostaria de deixar registrado que não é do meu feitio, mas também 
não é do meu feitio me calar, ate agora eu não tive problemas com a comissão de 
justiça e finanças, com meu presidente Eugenio, com meu companheiro Elbio, mas 
eu vim na sexta-feira para a reunião da comissão, não teve, hoje pela manhã tive as 
oito da manhã, avisei a assessora, a Vivi, que estava pronto para reunião, para 
analisar as emendas, eu não tive a oportunidade de analisar as emendas dos 
vereadores, nem os pareceres, da área jurídica, do Sollo, porque o vereador trouxe 
tudo prontinho pra mim assinar, eu não assinei nada, não sou vereador de primeiro 
mandato, não assinei nada apenas votei, mas que fique registrado nessa Casa, que 
para as próximas reuniões de votações importantes como esta, sejam convocadas 
as comissões para que se reúnam senhor presidente, e todos dêem o seu parecer, 
era isso. Vereador Eugenio Grandó: Senhor presidente, questão de ordem. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Até para deixar claro Vereador Felipe, isso não 
é um ato administrativo da mesa, da presidência e sim da comissão de justiça e 
finanças, eles tem uma data, um horário e uma data definida para as reuniões 
ordinárias normais quando é na segunda-feira e essa foi uma exceção, tanto que a 
presidência não decidiu, mas enfim, recebeu emendas apenas até segunda-feira 
passada, que era dia quatro, para com que nesses dias todos os vereadores enfim, 
principalmente a comissão tivessem a oportunidade de sentar e dar o seu parecer, 
conforme o parecer do nosso Instituto Sollo bem como do nosso jurídico Michael, 
com a palavra Elbio, Eugenio. Vereador Eugenio Grandó: Senhor presidente só 
para a titulo de esclarecimento que o Vereador Felipe coloca é verdade, houve um 
erro de comunicação, entre a comissão, eu e o Vereador Elbio participamos da 
reunião, e por um erro de comunicação, quando cheguei aqui não vi o carro do 
Vereador Felipe imaginei que não estivesse na Casa, mas quero dizer que eu só 
não concordo com uma colocação, que o Vereador fez, a questão dos pareceres, 
que o senhor tem total liberdade, o senhor sabe disso, como membro da comissão, 
as vezes o senhor despacha antes da minha pessoa que sou o presidente, o senhor 
tem essa liberdade que sempre foi oportunizada pela amizade, e pelo 
companheirismo que temos dentro da comissão e o senhor tem acesso a qualquer 
parecer vereador Felipe, então só não concordo com essa parte, peço desculpa se 
houve um mal entendido, uma falta de comunicação, mas quero dizer pro senhor, 
que o senhor tem liberdade, de dar parecer no momento que quiser, assim como o 
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senhor já fez reuniões antes do próprio presidente analisar os pareceres, o senhor 
já teve acesso a esses pareceres. Com relação a votação da emenda de oitocentos 
mil reais, gostaria de dizer que o meu parecer, o que me influenciou na verdade no 
parecer, o voto, não foi tanto a parte jurídica, e sim a parte contábil, a parte contábil 
pesou muito na hora da votação, e decidi votar daquela forma, pelo parecer da 
contadora do município, muito obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Vereador Elbio. Vereador Elbio Esteve: Presidente, colegas e secretario Nelson, 
pessoas que estão assistindo a nossa reunião hoje, eu vou me pronunciar com 
relação a esses oitocentos mil, eu fico preocupado e fico muito angustiado, porque 
assim, a gente ta vivendo um problema agora Leandro, a gente não quer evitar 
problemas futuros, concordo contigo, mas assim, no momento que tu tens um 
gabinete do prefeito com 1,4% por ano que vem, vai receber quatro milhões e 
oitocentos mil recebeu um milhão antes, é dinheiro que tu pode destinar para um 
gabinete do prefeito, não tu pode dar outra destinação para esse dinheiro, então 
assim, é tirar ai, é quem nem diz acho que a Vereadora Sandra falou muito bem, é 
uma questão de prioridade, a gente tem que ter a saúde, a educação, como 
prioridade no município, então assim, o prefeito, ele tem que pensar dessa forma, o 
secretario Nelson ta realmente, ta segurando um rojão, ta se vendo mal, né 
secretário, mas o problema é agora né secretário, nós temos problemas para 
resolver agora, e concordo com o colega, presidente, no final do ano aquilo que 
você fez, se faça a mesma coisa, se sobrou, se distribua, mas nós temos que ter 
dinheiro para distribuir, então se a Sandra já ta, ela tem o compromisso, então o 
ano que vem, já firmado com a gente, perante nós quatro de resolver o dinheiro, se 
sobrar aplicar na saúde, mas eu fico preocupado com isso, é com relação a 
aplicação da prioridade do dinheiro na saúde, que na verdade subiu muito pouco, 
de vinte e sete, diminuiu, pro ano que vem apesar de numericamente ele subiu, mas 
percentualmente a percentagem dele é menor, então enquanto que a percentagem 
do gabinete de 1,4 vai para 6,4, é uma diferença muito grande, então a gente não 
pode pensar dessa forma, que oitocentos mil vai resolver o problema, não vai, vai 
ajudar, mas não é desse dinheiro, tem quatro milhões aqui minha gente a mais 
quase. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Nada mais havendo a tratar, sob a 
proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião, e convoco os Senhores 
Vereadores para a próxima Reunião Ordinária, a ser realizada no dia 18 de outubro, 
às 18h45min. 
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