
Sessão Ordinária n° 611 - Sessão n° 006/06 – Ata nº 618 – 1° período legislativo 
Dia: 9 de Março - quinta-feira.    Horário: 18 horas 
Local: Sala de Reuniões  
Presidente: Ver. Valderi dos S. Pereira 
Vice-Presidente: Verª Mercedes J. S. Vieira 
Secretário: Ver. Cláudio C. Maia 
 

Expediente - Regimento Interno, Art. 178. 
I. Discussão e votação da Ata n° 616 da Sessão Ordinária n° 609 de 23.2.2005 e Ata n° 617 da Sessão Ordinária n° 610 de 
2.3.2006 – aprovadas à unanimidade.  
II. Expediente do Executivo: 

1. PLM nº 8 de 2.3.2006 que autoriza o Município a contratar temporariamente um Fiscal Sanitário para atendimento na 
área da saúde.  Baixado para a COF; 

2. PLM nº 9 de 7.3.2006 que autoriza o Município a abrir crédito especial no valor de R$ 3.000,00. Baixado para a COF.  
III. Expediente do Legislativo: 

1. Portaria Legislativa nº 1 de 7.3.2006 que nomeia o servidor da Câmara Municipal de Vereadores de Quevedos, Celso 
de Jesus Alves Bueno, para intermediar as negociações para a aquisição de terrenos para a construção do prédio da 
Câmara.  

2. Requerimentos com mesmo teor e forma de nº 1, 2, 3, 4, 5 e 6 de 6.3.2006, de autoria do Ver. Ari Peixoto a ser 
encaminhado aos Delegados de Polícia de São Pedro do Sul, Tupanciretã e Júlio de Castilhos bem como aos 
Comandantes da Brigada Militar destes municípios solicitando apoio no que se refere a segurança do Município de 
Quevedos, especialmente nas áreas que estão sendo mais visadas quanto a roubos, furtos e abigeatos. Aprovados 

3. Requerimento nº 6 de 7.3.2006 de autoria da Verª Janeti Vieira a ser encaminhado ao Senhor Secretário de Estado da 
Segurança e da Justiça, José Octávio Germano, requerendo a instalação de Delegacia de Polícia em Quevedos. 
Aprovado 

4. Requerimento nº 2 de 7.3.2006 das Bancadas do PHS e do PMDB requerendo providências da Mesa Diretora sobre o 
Of. GP nº 18 de 31.2.2006 que encaminha Processo Administrativo instituído pela Portaria Municipal nº 310 de 
14.11.2005 tendo como base a falta de decoro parlamentar, em tese, cometida pela Verª Mercedes Janeti Vieira. 
Aprovado 

5. Requerimento nº 2 de 7.3.2006 de autoria da Verª Maria Vargas requerendo junto a Mesa Diretora manifestação sobe 
pronunciamento proferido no Pequeno Expediente da sessão ordinária de 16.2.2006 pela Verª Janeti Vieira. Aprovado 

6. Requerimento nº 1 de 8.3.2006 de autoria da Verª Janeti Vieira que visa solicitar as seguintes informações: 
1. quanto ao convênio entre Prefeitura Municipal de Quevedos, Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul e o Estado do Rio 

Grande do Sul para a reconstrução da ponte do Passo do Mudo – divisa Quevedos/São Pedro do Sul – quais as 
providências tomadas; 

2. relação dos pacientes que aguardam agendamento de consultas e exames especializados em outros municípios, com 
suas respectivas datas de solicitação e protocolo; 

3. relação nominal dos funcionários municipais, estatutários, contratados com seus respectivos cargos, funções e lotação 
que exercem, mencionando FGs e CCs, bem como programas conveniados até março de 2006; 

4. relação nominal do quadro de professores de cada escola, carga horária, função e número de alunos por turmas; 
5. o valor total gasto com o trator de esteiras terceirizado, com as respectivas horas de trabalho, local, finalidade e da 

realização do trabalho e, 
6. o valor total dos gastos pela administração pública com o Carnaval/2006. Aprovado 
7. Pedido de Providências nº 4 de 8.3.2006 de autoria da Verª Janeti Vieira que solicita: 
1. reparos no mata-burros da estrada das Localidades Volta do Estaleiro e Dias; 
2. desentupir e arrumar o mata-burros que está localizado na estrada das Localidades Baggios/Skrebsky (onde o gado está 

passando e invadindo as lavouras); 
3. conclusão dos reparos na iluminação pública da cidade e do interior (este serviço ainda não está finalizado) e, 
4.  providenciar placas de sinalização nas estradas do Município, principalmente nas imediações das escolas. Aprovado 
8. Indicação nº 1 de 8.3.2006 de autoria da Verª Janeti Vieira que reencaminha os seguintes pedidos: 

1. construção de abrigos rodoviários nas Comunidades: Skrebsky – na parada perto das propriedades dos senhores 
Nelson Schallemberger e na parada perto da propriedade do senhor Claudiomiro da Silva Pires; Nágeras – nas 
imediações das propriedades dos senhores Elizandro Nágera de Quevedo, do senhor Amantino Nágera e o senhor Lilino, 
todos localizados na RS 524; 



2. abertura de poços artesianos nas seguintes Comunidades: Skrebsky, Núcleo Toropi, Goiabal e Paina (solicitações já 
encaminhadas há algum tempo pelo Ver. Alcemar Silveira de Lima); 
3. construção de quadra de esportes nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental Olga Nunes da Silveira (Goiabal) e 
Sepé Tiarajú (Alto Toropi); 
4. equipar as escolas da rede municipal de ensino com microcomputador, equipamentos de som, materiais, jogos 
didáticos e esportivos, livros de literatura para o acervo da biblioteca escolar; 
5. fornecimento de cadeira de rodas com motor para a estudante Isabel Lemos Nickel; 
6. implantação e implementação dos 9 (nove) anos de Ensino Fundamental na rede municipal de ensino conforme 
preceitua lei federal em vigor; 
7. concessão de aumento salarial a todo o funcionalismo público municipal, para que de forma nenhuma categoria tenha o 
seu básico menor do que o salário mínimo nacional que hoje é de R$ 300,00 (trezentos reais) e o mínimo municipal é de 
R$ 253,00 (duzentos e cinqüenta e três reais) tendo uma diferença a menor de R$ 47,00 (quarenta e sete reais) e, 
8. construção de rede de água para as residências dos senhores: Davi Spitmart, Almerindo Fernandes Alves e Adilson 
Oliveira de Moraes. Aprovado 

9. Indicação nº 1 de 8.3.2006 de autoria do Ver. Alcemar Silveira que solicita: a construção de mata-burros próximo a 
propriedade dos senhores Raimundo e Osmar Fonseca, divisa com a propriedade do senhor Laureno Marques – 
Localidade Núcleo Toropi – no corredor de acesso da Localidade Baggios. Aprovado 

10. Relatório e Parecer n° 1 de 6.3.2006 da Mesa Diretora sobre o Requerimento nº 1 de 8.2.2006 de autoria da Verª Maria 
Vargas sobre a falta de ética praticada pela Verª Janeti Vieira na sessão ordinária do dia 29.12.2005. Após leitura, o 
relatório fica à disposição aos interessados.  

IV. Pequeno Expediente: Ver. Alcemar Silveira; Ver. Cláudio Maia; Ver. Ari Peixoto; Verª Ana Aracy Lampert; Verª Janeti Vieira; 
Verª Maria Vargas; Ver. Domingos Soares; Ver. Amilton Baggio. 
Na Tribuna Livre: senhor Cândido Guilherme Abbadi – Vice-Presidente do PMDB – Quevedos. 
V. Encerramento: . Próxima sessão: 14 de março  . Horário: 18 horas 
. Local: Sala de Sessões 
. Responsável pela informação: Celso Bueno – Assessor Legislativo 
 


