
Sessão Ordinária n° 597 - Sessão n° 38/05 – 2° período legislativo 

Dia: 3 de novembro - quinta-feira.   Horário: 18 horas  Local: Sala de Reuniões   
Presidente: Ver. Cláudio C. Maia   Vice-Presidente: Ver. Ari R. Peixoto   1º Secretário: Ver. Valderi dos S. Pereira 
 

Expediente 
Regimento Interno, Art. 178. 

1. Ata n° 596 da Sessão Ordinária de 27.10.2005 - aprovada. 
2. Expediente do Executivo: Of. n° 97 de 28.10.2005 da Secretaria Municipal de Saúde respondendo ao Requerimento de Informações n° 13. 
3. Expediente do Legislativo: 

1. Resolução de Mesa n° 13 de 1°.10.2005, atualizando os valores das diárias da Câmara: Presidente – R$ 232,92; Vereadores e Servidores 
(Padrões 7, 9 e 10) – R$ 156,31 e Servidores (Padrões 2 e 5) – R$ 77,35. 

2. Requerimento de autoria do Ver. Alcemar Silveira, a ser encaminhado ao Eng° Paulo A. N. da Fonseca – DAER/Santa Maria/RS, solicitando 
atenção à RS 524 no que se refere a sua conservação. Aprovado 

3. Moção n° 17 de 31.10.2005 de autoria da Verª Maria Vargas de condolências aos familiares do senhor Alceu Dias da Silveira através do Ex-
Vereador Ildo Silveira. Aprovada 

4. Requerimento de autoria da Verª. Janeti Vieira, a ser encaminhado ao Eng° Roberto Augusto Niederauer – DAER/Porto Alegre, solicitando 
atenção à RS 524 no que se refere a sua conservação até o Passo do Mudo. Aprovado 

5. Requerimento Informações n° 5/05 de 1°.11.2005 de autoria da Verª. Janeti Vieira que visa obter as seguintes informações: 1. quanto ao 
PASEP: quais as providências tomadas até apresente data no que se refere ao preenchimento da RAIS e das informações pertinentes. 2. 
quanto aos veículos adquiridos nesta administração: qual a lotação dada desde a data de suas aquisições, finalidade, destino e 
Servidores responsáveis por estes veículos. 3. quanto ao munícipe Adelar Godói: esta pessoa ainda se encontra impossibilitada de 
trabalhar devido acidente em veículo da Prefeitura, quais as providências tomadas pela Prefeitura Municipal e Assistência Social para auxiliar 
sua família. 4. quanto ao acidente ocorrido na data de 30.5.2005, com o veículo Fusca, placas IJG 1156: quem era o motorista e quais as 
providências tomadas quanto ao acidente e o ressarcimento dos prejuízos aos cofres públicos. 5. quanto ao transporte escolar: para as 
Localidades de São Sebastião e Santa Terezinha, porque o transporte escolar não faz mais as entradas, deixando as crianças sozinhas para 
irem até a escola, sua parada ou residência. 6. quanto aos alunos da E. E. de E. B. D. Pedro I, que tem aulas à tarde para recuperação: 
quais as providências tomadas para a realização do transporte, porque tem alunos que estão pagando passagem, deixando de usufruir de um 
direito. Aprovado 

6. Pedido de Providências n° 7/05 de 1°11.2005 de autoria do Ver. Cláudio Maia, tendo como objeto a realização de alargamento na esquina 
do trecho de estrada conhecido como Faixinha do Mirim e empedramento na estrada da propriedade do senhor Silmar Dias. Aprovado 

7. Pedido de Providências n° 5/05 de 26.9.2005 de autoria da Verª. Janeti Vieira, tendo como objetos a realização de reparos: reparos em 
todas as estradas gerais do Município, principalmente: na Localidade do Cinco Veados, iniciando na entrada da propriedade dos senhores 
Edison e João Oliveira Quevedos; no Sabão, no trecho da ponte até a propriedade do senhor Altamir; na estrada Santa 
Terezinha/Goiabal/Ventura/Trincheira, onde tem buraco em frente a propriedade do senhor Dilmar Vieira e da senhora Ruti Suzana Skrebsky 

Vieira; em Santa Luzia, acesso a propriedade do senhor João Balbino e Valdir Machado – São João; em todo o percurso de Santa Luzia. 
Aprovado 

8. Pedido de Providências n° 8/05 de 1°.11.2005 de autoria da Verª Janeti Vieira, tendo como objeto reparos na rede de iluminação pública 
de todo o Município, trocando ou colocando onde está faltando, incluindo Santa Terezinha e Núcleo Toropi, em frente a 
propriedade do senhor João Nunes Vieira. Aprovado 

9. Indicação n° 2 de 31.10.2005, de autoria do Ver. Alcemar Silveira, tendo como objeto a construção de abrigo rodoviário na RS 524 – 
Localidade Goiabal/Figueira – em frente a propriedade dos senhores Erno Oliveira de Morais e José Lino Flores. Aprovado. 

10. Indicação n° 7 de 1°.11.2005 de autoria da Verª Janeti Vieira, tendo como objeto: prover cadeira de rodas com motor para a menina Isabel 
Lemos Nickel, portadora de deficiência física (paraplégica). Aprovada 

11. Indicação n° 8 de 1°.11.2005, de autoria da Verª janeti Vieira, tendo como objeto: concessão de difícil acesso aos funcionários que 
desempenham a função de servente escolar nas escolas do interior do Município e aumento do percentual para os professores. Aprovada 

12. Pareceres n° 18 da COF e n° 22A da CLJRF emitidos de formas favoráveis ao PLM n° 25 de 28.9.2005. Aprovados 
13. PLM n° 25 de 28.9.2005, que dispõe sobre autorização para realização de convênio com a Pastoral da Criança através da Paróquia Nossa 

senhora dos Remédios. Aprovado 
14. Parecer n° 18 da COF e Parecer n° 24 da CLJRF, emitidos de formas favoráveis ao PLM n° 30 de 25.10.2005. Aprovados 
15. PLM n° 30 de 25.10.2005, que autoriza o Município a contratar temporariamente um Operador de Máquinas e um Vigilante. Aprovado 
16. Parecer n° 20 da COF e Parecer n° 23 da CLJRF, emitidos de formas favoráveis aos PLM n° 26, 27 e 28. Aprovados 
17. PLM n° 26 de 29.9.2005 que dispõe sobre a política municipal de Assistência Social, PLM n° 27 de 29.9.2005 que cria o Conselho Municipal 

de Assistência Social e PLM n° 28 de 3.10.2005 que cria o Fundo Municipal de Assistência Social. Pedido de vistas pelo Ver. Ari Peixoto.  
18. Relatório financeiro do mês de outubro – colocado à disposição.  

4. Pequeno Expediente: 
. Ver. Alcemar Silveira (retirou a inscrição); Verª Ana Aracy Lampert; Verª Janeti Vieira; Ver. Amilton Baggio e Ver. Valderi Pereira.  
5. Encerramento. 
. Próxima Sessão: 10 de novembro   . Horário: 18 horas   . Local: Sala de Sessões. 
Responsável pela informação: Celso Bueno – Assessor Legislativo 


