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 Ata Reunião Ordinária Comissão Representativa 18 de janeiro de 2010....Ata 04 
  
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Havendo quorum regimental, sob a proteção de 
Deus, declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária representativa da 
Câmara Municipal de Carazinho do dia 18 de janeiro 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: 
Convido o Senhor Secretário, Vereador Erlei Vieira, para fazer a leitura do 
expediente da presente reunião. Secretário Vereador Erlei Vieira: Expediente 18 
de janeiro de 2010. Ofício das entidades de classe e empresariais do município, 
manifestando reconhecimento do trabalho e dedicação do atual Presidente do 
Legislativo, na viabilização do pólo industrial e logístico de Carazinho; Ofício 018/10, 
do Executivo Municipal, indicando o nome do novo líder de governo, Ofício 001/10, 
da Câmara de Quinze de Novembro, informando a nova Mesa Diretora, exercício 
2010; Ofício 019/10, da Câmara Municipal de Canoas, informando a nova Mesa 
Diretora, exercício 2010; Ofício 001/10, da Câmara Municipal de Almirante 
Tamandaré do Sul, informando a nova Mesa Diretora exercício 2010; Ofício 001/10, 
da Câmara Municipal de Não-Me-Toque, informando a nova Mesa Diretora, exercício 
2010; Ofício 012/10, da Câmara Municipal de Alto Alegre, informando a nova Mesa 
Diretora, exercício 2010; Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação 
de recursos no valor de R$ 90.273,00; Telegrama do Ministério da Saúde 
informando a liberação de recursos no valor de R$ 617.710,11; Telegrama do 
Ministério da Saúde informando a liberação de recursos no valor de R$ 19.883,63; 
Ofício da Liga Municipal de Carnaval, informando a data do carnaval de rua para o 
dia 27 de fevereiro e a alteração da data para o dia 06 de fevereiro, para a escolha 
das rainhas do carnaval municipal 2010. Com nossos cumprimentos, vimos, por 
meio desta, indicar a esta egrégia Casa que a liderança do Governo Municipal será 
desempenhada pelo nobre vereador Estevão De Loreno; Convocação: convoco os 
senhores vereadores para reunião ordinária representativa que será antecipada a 
ser realizada no dia 18 de janeiro de 2010, segunda-feira, com início previsto para 
às 10 horas, pois haverá reunião extraordinária às 11 horas. Presidente Vereador 
Gilnei Jarré: Passamos agora para a leitura das indicações, requerimentos e 
moções pelo Senhor Secretário. Secretário Vereador Erlei Vieira: 0069/041/10 – 
Indicação Vereador Erlei: Solicita para o setor competente que realize trabalhos de 
limpeza e capina dos canteiros centrais da Rua Venâncio Aires em toda sua 
extensão, pois o mato está alto prejudicando a visibilidade dos motoristas; 
0070/042/10 – Indicação nº 2, Vereadora Sandra Citolin: Solicita ao Executivo 
Municipal com urgência, que determine ao setor competente trabalhos de melhoria 
do escoamento da água das chuvas, patrolamento, cascalhamento, compactação na 
Rua Manoel Francisco Notari, principalmente frente ao n°. 160, localizada no Bairro 
Dileta.  Solicitação dos moradores; 0071/043/10 – Indicação Sandra Citolin, nº 3: 
Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor competente a realizar 
trabalhos de corte de grama, limpeza e capina em todas as áreas dos campos, 
localizados na frente da Rua Francisco de Albuquerque Barros no Bairro Nossa 
Senhora Aparecida, pois os mesmos estão completamente tomados de matos e 
inços. Solicitação dos moradores; 0072/044/10 – Indicação nº 4, Vereadora Sandra 
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Citolin: Solicita com urgência ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente a construção de uma lombada (quebra-molas) nas proximidades da Rua 
Dinarte da Costa cruzamento com a Rua Benjamin Constant, localizada no Bairro 
Sassi. Solicitação dos Moradores e motoristas; 0073/045/10 – Indicação nº 5, 
Vereadora Sandra Citolin: Solicita ao Executivo Municipal, que determine ao setor 
competente com urgência operação tapa buracos no trecho do calçamento e 
limpeza da boca de lobo na Rua Otto Albino Guerardh, frente ao n°. 371, localizada 
no Bairro Sommer, tendo em vista o excesso de acúmulo de água das chuvas, 
acaba invadindo a residência desta moradora. Solicitação dos moradores; 
0074/046/10 – Indicação nº 6, Vereadora Sandra Citolin: Solicita ao Executivo 
Municipal com urgência, que determine ao setor competente trabalhos de melhoria 
do escoamento da água das chuvas, patrolamento, cascalhamento, compactação, 
cortes de matos e inços, em toda a extensão da Rua Pe. Réus, localizada no Bairro 
Sassi. Solicitação dos moradores; 0075/047/10 – Indicação nº 7, Vereador Erlei 
Vieira: Solicita para o setor competente que realize trabalhos de conserto do 
calçamento da Rua Charrua, no bairro Princesa, pois a mesma se encontra em 
péssimas condições de trafegabilidade, pedimos a maior brevidade possível. 
Solicitação dos moradores; 0076/048/10 – Indicação nº 8, Vereador Erlei Vieira: 
Solicita para o setor competente que realize trabalhos de limpeza e capina dos 
canteiros centrais da Rua Ernesto Alves, no bairro Centro em toda sua extensão, 
pois o mato está alto causando transtornos aos motoristas e moradores; 
0077/049/10 – Indicação nº 9, Vereador Erlei Vieira: Solicita para o setor competente 
reiterando que realize a retirada de entulhos verdes depositados na Rua Cristóvão 
Colombo em frente ao n° 271, quase esquina com Bispo Laranjeiras, pois está 
causando transtornos, solicitando dos moradores; 0078/050/10 – Indicação nº 10, 
Vereador Erlei Vieira: Solicita para o setor competente que realize com a maior 
brevidade a retirada de entulhos de construção depositados na Rua Cristóvão 
Colombo em frente ao n° 245, pois os moradores vêm pedindo a retirada dos 
entulhos há tempos, sem êxito; 0079/051/10 – Indicação nº 11, Vereador Estevão De 
Loreno: Para que determine a Secretaria de Obras que seja feito serviços de roçada 
e manutenção do acostamento da Rua Humberto Campos; 0080/052/10 – Indicação 
nº 12, Vereador Estevão De Loreno: Para que determine a Secretaria de Obras que 
seja feito Operação Tapa Buracos com urgência na Rua São Sebastião; 
0081/053/10 – Indicação nº 13, Vereador Estevão De Loreno: Para que determine a 
Secretaria de Obras que seja feito Operação Tapa Buracos com urgência na Rua 
Pernambuco, em sua parte asfaltada; 0082/054/10 – Indicação nº 14, Vereador 
Estevão De Loreno: Para que determine a Secretaria de Obras que seja feito 
Operação Tapa Buracos com urgência na Rua Polidoro Albuquerque; 0083/055/10 – 
Indicação nº 15, Vereadora Sandra Citolin: Solicita ao Executivo Municipal que 
determine ao setor competente a realizar trabalhos de limpeza e capina de matos e 
inços em toda a extensão da Rua Maurílio dos Santos, localizada no Bairro Floresta, 
pois a mesma está completamente tomada de matos e inços, tornando-se 
esconderijo de andarilhos. Solicito aos moradores; 0084/056/10 – Indicação nº 16, 
Vereador Erlei Vieira: Solicita para que o setor competente reiterando que realize a 
retirada de entulhos verdes depositados na Rua Ernesto Alves em ao n° 435, no 
bairro Centro. Solicitação dos moradores. Requerimentos. 0085/004/10 – 
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Requerimento nº 1: Os Vereadores abaixo assinados solicitam na forma regimental 
que após lido em plenário, seja enviado ofício ao Major Pedro Wilson Ferreira 
Pacheco, comandante do 38° BMP de Carazinho, solicitando para que estude a 
possibilidade de permanência de quinze soldados da turma que irá se formar em 
nossa cidade, pois a demanda de mais policiamento é grande e urgente. A iniciativa 
tem como objetivo combater de forma direta a atuação de traficantes, coibir furtos e 
assaltos em nossa cidade, pois o número desses delitos vem aumentando de forma 
significativa e assustadora, o policiamento mais ostensivo com mais contingente, irá 
trazer maior segurança e tranqüilidade a nossa comunidade. Requerimento nº 1, 
Vereador Erlei Vieira; 0086/005/10 –Requerimento Pedido de Informação, Vereador 
Erlei Vieira: Reiteração de informação à Secretaria Municipal de Saúde. Viemos por 
meio intermédio deste solicitar que seja reiterado ao Sr. Prefeito Municipal, a 
solicitação feita anteriormente, oficiada por esta casa através do OP 258/2009, uma 
vez que o conteúdo do ofício 159/2009 e 161/2009 GS da SMS, praticamente em 
nada esclarece a questão levantada, se não vejamos. Foi solicitado o envio, por esta 
casa, da relação dos prestadores de serviços laboratoriais, análise clínicas, 
patologias clínicas e citopatologia, e diagnóstico por imagem, com o respectivo teto 
mês financeiro e físico de cada um, sendo que recebemos como resposta uma lista 
com os supostos tetos financeiros globais do Município, o que prejudica uma análise 
detalhada do quadro de prestadores de tais serviços, uma vez que não constam a 
relação dos prestadores, nem seus respectivos tetos, portanto, de forma alguma, 
responde ao que foi solicitado. Também solicitamos informações de quantos 
processos administrativos de credenciamento para prestadores de serviços nesta 
área foram realizados por esta administração, na área em questão junto a SMS e ou 
ainda se com recursos do FMS junto ao CMPP, declinando o nome dos eventuais 
vencedores e os credenciados, com as respectivas atas de julgamento e remetido a 
esta casa as cópias das mesmas. Em resposta que os credenciamentos realizados 
estão sendo providenciados pelo setor de licitação e os exames de análise 
diagnóstica são credenciados pela SMS. Essa informação não responde ao 
questionamento, afinal existe um processo de credenciamento oficializado, que 
seguiu os trâmites legais preconizados pela Lei 8.666/93, licitações e contratos da 
administração pública e os preceitos para os gastos com recursos públicos, 
legalidade, moralidade, economicidade, impessoalidade, publicidade. Outra 
informação solicitada foi de quais teriam sido os critérios adotados para o rateio do 
quantitativo dos exames contratados, e, como resposta apenas a informação de que 
é igualitário para todos os prestadores. Isso, com certeza, é óbvio. O que desejamos 
saber é se a estrutura física, o número de profissionais, os equipamentos, etc., de 
cada prestador é compatível com os quantitativos de exames distribuídos, 
respeitando assim o critério de igual para com os desiguais. Foi realizada alguma 
vistoria para comprovação de certificado das informações prestadas pelos 
prestadores de serviços, se é que foram solicitadas as devidas informações, pois na 
resposta a nossa solicitação não fica claro. Salientamos que, diante das 
considerações feitas pelo emitente Secretário Municipal de Saúde, de que somos 
sabedores das dificuldades da SMS em administrar os recursos destinados à saúde 
de nosso município, bem como dos problemas relativos às referências assumidas 
quanto a pactuação pela gestão plena, o volume de recursos alocados, para fazer 
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frente às despesas de 2009 com saúde, eram significativas e são ainda maiores 
para o orçamento de 2010, aproximando-se a 30% do total orçamento do município 
em 2010. Aproveitamos a oportunidade, tendo em vista o encerramento do exercício 
de 2009, para que possamos efetuar uma análise mais detalhada dos fatos, que o 
Executivo Municipal determine à Secretaria Municipal da Fazenda, através do Setor 
de Contabilidade, a remessa da ficha-razão, onde constam toda a movimentação de 
empenhos, liquidações e pagamentos, bem como restos a pagar, relativos ao 
exercício 2009, de todo o prestador de serviço que executam trabalhos na área de 
exames laboratoriais e de diagnósticos por imagem. Justificativa: Justificando nossa 
solicitação, destacamos que ao assumir a Gestão Plena do Sistema de Saúde, o 
município passou a ser responsável pelo conjunto de ações e serviços de saúde, 
conforme disposto na Lei Orgânica da Saúde, Lei 8.080/90, artigo 4°, artigo 4°, § 1º; 
artigo 6°, inciso I, “a”, inciso II, § 1°, o que nos parece ser desconhecido pelo Sr. 
Pedro Sant’Anna de Moraes, Secretário Municipal de Saúde, uma vez que o mesmo 
afirma que administra apenas o SUS, Sistema Único da Saúde, não entidades 
particulares ou convênios. Portanto, fica claro que não é fidedigna a afirmativa de 
que ao município cabe apenas a gestão dos exames administrativos pelo gestor 
municipal, mas também cabe a ele zelar pela qualidade de nossos serviços 
prestados no território de sua jurisdição, como autoridade sanitária instituída em lei; 
0087/006/10 – Requerimento Pedido de informação, Vereador Erlei Vieira: O 
Vereador abaixo subscrito requer, de forma regimental, que depois de ouvido em 
plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao Executivo 
Municipal com o seguinte pedido de informação: 1. Qual o valor das diárias pagas 
aos motoristas das ambulâncias municipais no mês de novembro. 2. Se houve 
alguma alteração e por quê. 3. Como foi efetuado o pagamento das diárias. 4. Se os 
motoristas estão recebendo horas extras, se estão o valor pago é integral ou parcial. 
0088/003/10 – Moção nº 1, Vereadora Sandra Citolin: A Vereadora abaixo subscrita 
solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício, ao Clube de Regatas Vasco da Gama de Carazinho , na pessoa do 
Sr. Presidente José Amadeu Tolotti, parabenizando pela excelência das 
programações e atividades realizadas em comemoração aos 39 anos de fundação 
do clube no município, realizadas na Associação de Moradores do Bairro Alegre e no 
Estádio Paulo Coutinho nos dias 09 e 10 de janeiro de 2010. Nossos parabéns a 
toda direção e demais colaboradores pelo trabalho social realizado com 
aproximadamente 100 crianças e adolescentes do município, incentivando-as 
através do esporte; 0089/004/10 – Moção nº 2, Vereadora Sandra Citolin: A 
Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício as entidades de classe e empresariais 
de Carazinho, a Associação Comercial e Industrial de Carazinho - ACIC, na pessoa 
do Sr. Presidente Jocélio Nissel Cunha, Câmara de Dirigentes Lojistas de Carazinho 
- CDL, na pessoa do Sr. Presidente Leandro Walber, ao Sindicato do Comércio 
Varejista de Carazinho, na pessoa do Sr. Presidente Erselino Zottis, ao Sindicato 
Rural de Carazinho, na pessoa do Sr.  Presidente Jânio Pacheco, ao Sindicato das 
Empresas de Transportes de Carga de Carazinho e Região - SINDICAR, na pessoa 
do Sr. Presidente Milton Schmitz, a OAB/RS Subseção de Carazinho, na pessoa cio 
Sr. Presidente Luciano Feldmann, parabenizando pela união e pelo trabalho que 
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vem realizando em prol dos interesses da comunidade local e regional na 
viabilização do Projeto do Pólo Industrial e Logístico de Carazinho. Nossos parabéns 
pela forte parceria das entidades de Carazinho que sempre acreditando no 
crescimento e no desenvolvimento do município da nossa região tornam-se 
imbatíveis em suas reivindicações, principalmente na geração de emprego e renda; 
0090/005/10 – Moção Vereadora Sandra Citolin: A Vereadora abaixo subscrita 
solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício ao Poder Legislativo de Carazinho, ao Sindicato Rural de Carazinho, 
parabenizando o Sr. Presidente Carlos Eduardo Scheibe, eleito novo presidente da 
entidade  para os próximos 03 anos, no dia 12 de janeiro de 2010. Nossos parabéns 
a nova diretoria e demais conselheiros. E também parabenizamos o atual presidente 
do Sindicato Rural, na pessoa do Sr. Jânio Pacheco, pelo trabalho prestado e 
realizado frente à entidade na sua gestão, pelas ações e atividades proporcionadas 
em prol do agronegócio e do bem estar social da comunidade carazinhense. 
Desejamos sucesso a todos com apreço. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Conforme acordo das bancadas, não haverá intervalo regimental nem o grande 
expediente. Passamos agora para a apreciação e votação dos requerimentos e 
moções. Convido o Senhor Secretário para fazer a leitura do número e autor do 
requerimento. Secretário Vereador Erlei Vieira: Requerimento nº 1, Vereador Erlei 
Vieira. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o requerimento. Não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação o requerimento. 
Vereadores favoráveis permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. 
Aprovado por todos. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Convido o Senhor 
Secretário para fazer a leitura do número e autor das moções. Secretário Vereador 
Erlei Vieira: Moção nº 1, Vereadora Sandra Citolin; Moção nº 2, Vereadora Sandra 
Citolin; Moção nº 3, Vereadora Sandra Citolin. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Está em discussão as moções. Não havendo vereadores que queiram discutir, 
coloco em votação as moções nº 1, 2 e 3, da Vereadora Sandra Citolin. Vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 
todos. Gostaria de ver com o Plenário, precisamos de um membro para a Comissão 
Parlamentar de Inquérito – CPI, devido ao Vereador Jarré não poder fazer parte 
mais dessa comissão. Então, estaria sugerindo o Vereador Eugenio para fazer parte 
dessa comissão, e gostaria de ver com os demais se há concordância desse 
vereador. Conforme concordância dos demais vereadores, fica então definido que o 
Vereador Eugenio fará parte da Comissão Parlamentar de Inquérito. Nada mais 
havendo a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião, e 
convoco os Senhores Vereadores para a próxima reunião extraordinária a ser 
realizada no dia de hoje, às 11 horas. 
 
 
 
 

Vereador Gilnei Jarré      Vereador Erlei Vieira   
Presidente      Secretário 


