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Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e onze, às dezenove horas, ocorreu
à sexta reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O vereador Eugenio Grandó fez a
leitura de um trecho da bíblia. Foi colocado em votação a ata da Reunião do dia
07/02/2011 a qual foi aprovada por todos. Foi realizada a leitura do expediente da
presente reunião, bem como das indicações apresentadas. Na sequência foi realizada a
leitura das indicações e dos requerimentos que seguem: Requerimento 0304/2011
Vereadora Sandra Citolin - PMDB, solicita na forma regimental, que logo após
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio as Centrais Elétricas de
Carazinho - Eletrocar, na pessoa do Sr. Diretor-Presidente, Albano Kayser,
solicitando ao departamento técnico da empresa para que seja efetuada a colocação de

"11 lâmpadllii mais potentes em alguns pontos da Praça do Bairro Ouro Preto Cohab,
Solucionando definitivamente o problema de iluminação, zelando pela segurança das
crianças e demais moradores que utilizam a Praça para seu lazer; 030512011 Vereador
Felipe Sálvia - PDT, requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e
com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio do Poder Legislativo de
Carazinho ao Excelentíssimo Presidente do Senado Federal, ao Presidente da Câmara
dos Deputados e aos Líderes de Bancada de todos os partidos no Senado e na Câmara
Federal, e a cada um dos membros da Bancada Gaúcha em ambas as Casas,
manifestando nossa posição contrária à criação de um tributo para o financiamento da
saúde em substituição à CPMF. Todos sabemos que a saúde precisa de mais recursos
que permitam uma melhoria no atendimento do cidadão, mas acredito que deva ser
encontrada uma forma em que este mesmo cidadão não precise pagar por isso através de
um novo imposto, pois quer queira quer não, todos acabam pagando, direta ou
indiretamente. Não podemos admitir que mais uma vez o povo brasileiro seja assolado
pela cobrança de uma nova taxa, imposto, contribuição, seja qual for o nome que se

ri" queira da~ para ,essa manobra de tirar o dinheiro do cidadão brasileiro. Foram inúmeras
as lutas para que finalmente pudéssemos ver o fim da CPMF, que foi criada como uma
contribuição provisória e que por pouco não se tomou permanente. Por que quando falta
dinheiro para a União administrar, quem paga é o cidadão? Porque a União não pensa
em diminuir gastos, afinal todos sabemos que há gastos absolutamente desnecessários e
que poderiam, somados, contribuir muito até mesmo para possibilitar que o Sistema
Único de Saúde possa operar com qualidade e sustentabilidade. Todos vimos a CPMF
ser criada para investimentos na área da saúde e vimos também que os valores
arrecadados foram utilizados para suprir outras áreas, na saúde muito pouco se investiu,
a prova disso é visível a olhos nus, pois se em todo este tempo em que havia a cobrança
da CPMF a calamidade do sistema único de saúde - SUS continuou a mesma, vindo a
piorar ano após ano, não resta-nos outro pensamento. Resta saber porque utilizam a
saúde como bode expiatório para criação de novos impostos. A arrecadação destes
recursos serão realmente aplicados na saúde pública? Esperamos que haja um pouco de
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sensibilidade no que diz respeito à NAO instituir este novo IMPOSTO, que tem o
nome de Contribuição, na certa para diminuir o seu impacto, porque na realidade, para o
cidadão é este o nome, IMPOSTO, algo que embora tenha o mesmo significado possui
um peso bem maior. Esperamos contar com nossos representantes para que desta vez

.~ possamo~~ser isentos de contribuir para o aumento da arrecadação da União, afinal não é
possível que seja sempre o povo o escolhido para '''pagar o pato"; 0306/2011 Vereador
Felipe Sálvia - PDT requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e
com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio do Poder Legislativo de
Carazinho a Comissão de Desenvolvimento Urbano, a Comissão de Finanças e
Tributação, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e aos Líderes de
Bancada na Câmara dos Deputados, manifestando nosso apoio ao Projeto de Lei nO
61/11, do deputado Otavio Leite, que permite a dedução na declaração anual do Imposto
de Renda de despesas com pagamentos para compra de imóvel. A proposta restringe o
direito a um único imóvel, que seja destinado exclusivamente à moradia do
contribuinte. Serão beneficiados também os financiamentos de imóveis e moradias
adquiridas pelo Programa Minha Casa, Minha Vida. Segundo o autor, o objetivo da
isenção é facilitar a aquisição de casa própria e estimular o setor de construção civil no
Brasil pois todos sabemos que a política habitacional precisa de um plano de incentivo
que acompanhe o crescimento da população. Como políticos é nossa missão garantir ao

_$- cidadão a moradia que é um direito fundamental do cidadão brasileiro. Com certeza a
, aprovação deste projeto também será relevante para a retomada do crescimento

econômico, com a geração de emprego e renda, proporcionando ao cidadão melhoria na
qualidade de vida. Acredito que todos os nobres parlamentares não medirão esforços no
sentido de aprovarem esta matéria, afinal como homens públicos eleitos pelo povo, é
nosso dever apresentar propostas que possam trazer beneficios à população,
principalmente quando isso diz respeito a garantir-lhes seus direitos fundamentais;
0307/2011 Vereador Elbio Esteve - PSDB solicita que após lida em plenário, e
deferida na forma regimental, seja encaminhado oficio ao Corpo de Bombeiros de
Carazinho, parabenizando os oficiais: Soldado Nilvo Bras Erlo, Soldado Humberto
Holthausen, Soldado Éderson Luis Alves de Castro e o Soldado Luis Carlos Gobbo,
pela bravura com que atenderam ocorrência na RST 404, KM 9, entre o Município de
Sarandi e Rondinha. Ato de bravura este desempenhado de forma incomensurável,
sabendo-se que estes heróis saíram de Carazinho, local sede do Corpo de bombeiros,
dirigindo.se a outra localidade, para ali, salvar a vida do Senhor Claudiomiro da Silva,
que permaneceu preso nas ferragens por mais de 5 horas. São estes atos de bravura que

11 merecem.: ser reconhecidos por toda a comunidade, por termos a certeza de que em
Carazinho além de Bombeiros de excelência, existem heróis. Recebam desta forma, o
reconhecimento deste Vereador, e do Poder Legislativo Municipal. 030912011
Vereador Eugênio Grandó - PTB requer na forma regimental, que depois de
aprovado em plenário, seja enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo
pesar aos familiares da Sra. MARIA AGUIRRES DA SILVEIRA, pelo seu
falecimento ocorrido no dia 28 de Fevereiro, demonstrando nossa solidariedade neste
momento de profunda dor pela perda irreparável. Desejamos a Família, muita força e fé
para superar este momento que sabemos é de profunda dor, mas DEUS que tudo pode
estará fortalecendo-os e consolando-os. Cremos na palavra de Deus escrita em João
Cap.!!, verso 25 e 26 "Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim,
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ainda que esteja morto, viverá; e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá".
0310/2011 Vereador Gilnei Jarré - PSDB requer na forma regimental que depois de
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio ao Deputado Federal Pedro
Chaves e aos Líderes de Bancadas na Câmara dos Deputados, manifestando apoio ao
Projeto de Lei N°. 7056/10 do Deputado Federal Pedro Chaves - PMDB-GO, que fixa
em R$ 1.020,00 o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de

f combate as endemias e institui as diretrizes do plano de carreira dessas categorias.
Visando. a proteção e a valorização destes trabalhadores no sistema de saúde, o
Deputado reconhece as condições insalubres de trabalho, bem como a falta de
equipamento adequado para o desempenho de suas funções, prevendo assim o
recebimento do adicional de insalubridade. Ressalta-se ainda., a proposta de
regulamentação dos repasses dos recursos financeiros aos gestores locais do Serviço
Único de Saúde (SUS), possibilitando o cwnprimento da lei e garantido o pagamento
dos salários dos agentes, bem como punições para o desvio de finalidade desses
recursos. 0311/2011 Vereadora Sandra Citolin - PMDB requer que após lido em
plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado oficio com os mais sinceros
votos de profundo pesar aos familiares da Sra. Maria Dulziria Plescb Sobne, pelo seu
falecimento ocorrido no dia 27 de fevereiro de 2011 em nosso município. Para quem
tem fé, a vida e a morte são dois mistérios que não cabe a nós seres hwnands desvendar.
Para quem tem fé resta um pedido, que ela D. Maria seja mais uma das nossas
intercessoras junto ao Cristo. Que Deus possa confortar cada membro da família e cada
coração triste neste momento tão difícil. "DISSE-LHE JESUS: EU SOU A

; RESSUREIÇÃO E A VIDA; QUEM CRÊ EM MIM, AINDA QUE ESTEJA
MORTO,' VIVERÁ; E TODO AQUELE QUE VIVE E CRÊ EM MIM NUNCA
MORRERÁ". À família enlutada da Sra. Maria Dulziria Plescb Sobne, nossos mais
sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. Presidente Vereadora Sandra Citolin -
PMDB, suspende a reunião por cinco minutos para fazer uma reunião com todos os
vereadores na sala de rewliões sobre um projeto que irá a votação. No retomo do
intervalo foi passado ao espaço da Tribuna Livre no qual fez uso da palavra o SI. Hélio
Bernardi, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais que falou sobre o 9°
Encontro do Dia Internacional da Mulher no dia 05103/2011, enumerou as diversas
atividades que farão parte deste evento e salientou que haverá um Ato Público referente
ao Projeto de Lei referente a alteração do Código Florestal. Fizeram uso da palavra os
Vereadores: Vereador Gilnei Jarré - PSDB que parabenizou o Sr. Hélio Bernardi pela
Presidência do Sindicato e também pela organização do evento; Vereador Estevão De
Loreno - PP salientou ao Sr. Hélio Bernardi que recebeu uma correspondência do
Deputado Federal Luis Carlos Heinze no qual o mesmo coloca que o prazo para a

,,1' votação do Projeto de Lei sobre o Código Florestal é em abril; Vereador Elbio -Esteve
- PSDB ~fezalgumas perguntas sobre o Projeto de Lei de alteração do Código Florestal
e especificamente sobre as águas (rios, poços artesianos); Vereador Paulino de Moura
- PTB parabenizou o Sr. Hélio Bernardi pela realização do 9° Encontro do Dia
Internacional da Mulher e pediu ao Presidente do Sindicato pedir apoio a Bancada
Gaúcha da Câmara de Deputados e também a Senadora Emilia Fernandes os quais tem
transito livre com o Ministro da Agricultura, finalizando o Sr. Hélio Bernardi falou
sobre o trabalho efetuado junto aos Deputados Federais no inicio dos anos 90 para
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Vereadora Sandra Citolin

Presidente

também todo o trabalho feito pelo Sindicato entorno dos Transgênicos. A Vereadora
Presidente Sandra Citolin • PMDB fez o uso da Palavra colocando ao Plenário que
em reunião com o Deputado Federal Luis Carlos Heinze o mesmo salientou que a nossa
região ainda não se mobilizou comprando com as outras regiões sobre o Projeto que
altera o Código Florestal; o Vereador Eugenio Grandó - PTB que colocou que
enquanto não se pensar em aplicar o Projeto de acordo com cada Estado, em virtude de
que cada Estado a realidade é diferente o Projeto dificilmente será aprovado e também
salientou que o interesse deste Projeto não é só ambiental pois existem interesses
financeiros de diversos países devido a nossa alta produção agricola. A Presidente

! Vereadora Sandra Citolin - PMDB agradeceu o Sr. Helio Bernardi e colocou a Casa a
disposiçao do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. A Presidente Vereadora Sandra
Citolin - PMDB coloca em apreciação e votação os requerimentos; Vereador Paulino
de Moura - PTB, faz um Requerimento Verbal para que coloque os Requerimentos e
Projetos em votação em bloco e posteriormente os Projetos Inviáveis. Presidente
Vereadora Sandra Citolin - PMDB, coloca em votação o Requerimento do Vereador
Paulino de Moura - PTB e salienta que não há nenhum Projeto Inviável, aprovado por
todos, pede ao Secretário Vereador Leandro Adams - PT que faça a leitura do
número e autor dos Requerimentos, colocou em apreciação os Requerimentos e pede ao
10 Vice Presidente Vereador Erlei Vieira. PSDB que assuma a Presidência para
poder se manifestar. 10 Vice Presidente Vereador Erlei Vieira - PSDB, passa a
palavra para Presidente Vereadora Sandra Citolin. Presidente Vereadora Sandra
Citolin - PMDB, manifesta-se sobre a Presença das Agentes de Saúde e coloca que até
o momento a Casa não recebeu nenhum projeto do Executivo Municipal referente ao
140 Salário para as mesmas, o Vereador Felipe Sálvia - PDT se manifesta dizendo que
o Convênio foi assinado no dia 14/02/2011 e valor depositado no dia 21/02/2011, a
Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB salienta que assim que o Projeto der
entrada na Casa será colocado em votação imediatamente devido a urgência do mesmo.
10 Vice Presidente Vereador Erlei Vieira - PSDB devolve a Presidência a Presidente
Vereadora Sandra Citolin. A Presidente Vereadora Sandra Citolin - PMDB deixa em
aberto a discussão dos Requerimentos. Manifestaram os Vereadores: Gilnei Jarré -
PSDB, Vereador Paulino de Moura - PTB, Vereador Elbio Esteve - PSDB,
Vereador Felipe Sálvia - PDT e Vereador Eugênio Grandó - PTR Não havendo
mais manifestações sobre os Requerimentos a Presidente Vereadora Sandra Citolin-
PMDB coloca em votação e é aprovado por todos. Pede ao Senhor Secretário que faça a
leitura dos Projetos com o respectivo número e autor. Após a le' co oco m
discussão e aprovação os pareceres e os Projetos os quais for aprovados por todo.
Dando fim aos trabalhos a presidente encerrou a reunião e c vocou os vereadores par
a próxima reunião a ser realizada no dia 02 de março as o e horas do c ent o.
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