PROPOSIÇÕES RECEBIDAS - 16ª SESSÃO ORDINÁRIA
15/05/2017 – 14hrs- SEGUNDA-FEIRA
*Origem: Poder Executivo Municipal (Com Urgência/Urgentíssima)
Projeto de Lei N° 58/2017 - Expediente: 466/2017: “Autoriza o Poder
Executivo Municipal a abrir Crédito Especial na importância de
R$1.835.860,67 (um milhão, oitocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e
sessenta reais e sessenta e sete centavos) e dá outras providências.”
Projeto de Lei N° 59/2017 - Expediente: 467/2017: “Autoriza o Poder
Executivo a conceder auxílio financeiro aos médicos participantes do
Projeto Mais Médicos para o Brasil e dá outras providências.”
*Origem: Poder Executivo Municipal
Projeto de Lei N° 60/2017 - Expediente: 468/2017: “Autoriza o Poder
Executivo Municipal a criar e implantar o controle populacional de cães e
gatos no Centro de Controle de Zoonoses - CCZ e dá outras providências.”
Ofício da Procuradoria Geral do Município N° 08/2017- Expediente:
446/2017: “Cumprimento a Vossa Excelência e, na oportunidade, informo
que após consulta feita no sistema de legislação online do site da Câmara
de Vereadores, verificou-se que vários dispositivos legais (Leis/Decretos)
não foram consolidados e muitos estão inacessíveis para pesquisa. A
seguir algumas inconformidades encontradas no portal que merecem ser
resolvidas o mais breve possível: Alguns Decretos Municipais de 2009,
2010, 2011, 2013, 2014 e 2015 estão indisponíveis para consulta. Sobre o
Regimento Interno da Câmara de Vereadores, a redação do artigo 4° não
está publicada corretamente. Algumas Leis Municipais não estão
consolidadas, entre elas n°s 1206/1982, 2368/1997 e 4284/2008.”
Ofício Gabinete N° 380/2017- Expediente: 448/2017: “Ao cumprimentá-lo
cordialmente, encaminhamos resposta ao Pedido de Providências n°s 392,
393, 400, 406, 409, 410 e 415/2017, de autoria dos Vereadores Diego
Lima, Morgana Moraes, Vilmar Machado e Rita Della Giustina.

Informamos que tais solicitações serão analisadas e colocadas no
cronograma de cada secretaria.”
Ofício Gabinete N° 381/2017- Expediente: 449/2017: “Ao cumprimentá-lo
cordialmente, acusamos o recebimento das indicações referente aos
protocolos n°s 390, 391, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 403, 404, 405, 407,
408, 411, 412, 413 e 416/2017.”
*Origem: Vereador Sandro Seixas (Com Urgência/Urgentíssima)
Projeto de Lei N° 56/2017 - Expediente: 456/2017: “Acrescenta ao artigo
1° da Lei Municipal 2215, de 22 de maio de 1996, e dá outras
providências.”
*Origem: Comissão de Finanças e Orçamento
Parecer sobre as contas dos Administradores do Executivo Municipal de
Sapiranga no exercício de 2014 – Expediente: 459/2017: “O referido
parecer desta Comissão de Finanças e Orçamento vem, manifestar-se de
forma favorável aos processos de Contas do Administrador do Executivo
Municipal de Sapiranga, Senhora Corinha Beatriz Ornes Molling e Senhor
Jairo José Renner, referente ao exercício de 2014, nos seguintes termos:
Considerando o Balanço-Geral da Administração Municipal e demais
documentos que integram o Processo de Contas n° 002959-02.00/14-1
conterem tão somente falhas de natureza formal, não prejudiciais ao
Erário, bem como, outras de controle interno, decorrentes de deficiências
materiais ou humanas da Entidade, devidamente comprovadas nos autos,
aos quais, na sua globalidade, não comprometem as Contas em seu
conjunto, embora ensejem cientificação no sentido de sua correção para
exercícios subsequentes. Logo, é notório que esta Comissão de Finanças e
Orçamento, analisando o Parecer n° 18.631 da Primeira Câmara do
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul,referentes às Contas
do exercício de 2014 do Executivo Municipal de Sapiranga, exara Parecer
Favorável à aprovação das Contas dos Administradores gestão da Senhora
Corinha Beatris Ornes Molling e Senhor Jairo José Renner.”

Projeto de Decreto Legislativo N° 01/2017-Expediente: 460/2017:
“Aprova a Prestação de Contas do Poder Executivo Municipal, exercício
2014 e dá outras providências.”
*Origem: Vereadores Leonardo Braga e Valmir Pegoraro
Projeto de Lei N° 57/2017 - Expediente: 465/2017: “Institui o Programa
‘Meu amigo Animal’ e dá outras providências.”
*Origem: Vereador Egon Kirchheim
Indicação - Expediente: 447/2017: “Que seja providenciado um triturador
de galhos para a Secretaria de Obras do Município, ou seja, contratada
um empresa terceirizada a fim de triturar os galhos das podas que ocorrem
neste período do ano em nossa Cidade. O material orgânico que será
produzido, fruto desta trituração, será fornecido aos produtores de
hortaliças que cultivam as mesmas de forma orgânica (sem venenos).”
Indicação - Expediente: 461/2017: “Ao Executivo para que seja
consertado o buraco em frente à rotatória do centro, na Rua Alberto
Schmidt, no Centro de Sapiranga.”
Indicação - Expediente: 462/2017: “Ao Executivo para que providencie a
troca dos canos de esgoto e o conserto do buraco na calçada junto a Rua
Bom Princípio, em frente ao número 403, Bairro São Jacó em Sapiranga.”
*Origem: Vereador Dico
Indicação - Expediente: 450/2017: “Solicito junto a Secretaria
competente desta cidade, que seja patrolado e ensaibrado o segmento da
Rua Tenente Pinheiro com a Rua Ernesto Antônio de Paula, pois ali tem
uma igreja e seus fiéis não tem como transitarem, pois, a via encontra-se
em péssimo estado de trafegabilidade, trazendo riscos de segurança,
prejudicando a mobilidade urbana dos munícipes.”

*Origem: Vereador Adriano Oliveira
Requerimento - Expediente: 451/2017: “Venho requerer um espaço na
sessão ordinária do dia 05 de junho de 2017, a fim de prestar homenagens
a Rádio Harmonia pelos 15 anos de serviços prestados a comunidade,
divulgando as notícias, informações e afins deste município de Sapiranga.”
Indicação - Expediente: 463/2017: “Apresento a respectiva indicação,
cuja mesma vem propor Projeto de Lei oriundo do Executivo Municipal
afim de regulamentar os prontuários médicos fazendo referência a grafia
legível de prescrições e prontuários médicos, bem como, que sejam
disponibilizados computadores nos nossos Postos e Unidades de Saúde do
Município, afim de que os profissionais possam prescrever os respectivos
prontuários e/ou receitas médicas.”
*Origem: Vereador Valmir Pegoraro
Indicação - Expediente: 452/2017: “Senhor Presidente, apresento a Vossa
Excelência a seguinte indicação, para que seja feito uma boca de lobo na
Rua Alcindo Guanabara, n° 540, no Bairro Santa Fé.”
Pedido de Providência - Expediente: 453/2017: “Senhor Presidente,
apresento a Vossa Excelência o seguinte pedido de providência, para que
seja feito a troca de lâmpada que se encontra queimada na Rua Luiz
Oswaldo Bender, n° 30, na Vila Irma.”
Pedido de Providência - Expediente: 454/2017: “Senhor Presidente,
apresento a Vossa Excelência o seguinte pedido de providência, para que
seja feito a troca das lâmpadas que se encontram queimadas na pracinha
dos brinquedos, no centro, ao lado do Museu Municipal.”
Pedido de Providência - Expediente: 455/2017: “Para que seja
providenciado o conserto da câmera de monitoramento que havia no
cruzamento das Ruas Presidente Kennedy com a Getúlio Vargas.”

*Origem: Vereador Diego Lima
Pedido de Providência - Expediente: 457/2017: “Senhor Presidente, que
seja realizada na Rua 25 de Julho, n° 955, Bairro Centenário: coleta do
entulho de poda de vizinhos; poda da árvore que está tocando fiação
elétrica/telefônica, em caráter de urgência; retirada da árvore que já
danificou todo passeio público, e segue danificando através do crescimento
das raízes. O morador gostaria de arrumar a calçada, mas sem a retirada
a árvore e suas raízes e substituição por uma de menor porte, o conserto
da calçada não será possível.”
Pedido de Providência - Expediente: 458/2017: “Senhor Presidente, que
seja realizada intervenção/conserto no equipamento de ginástica na
academia ao ar livre do parque do imigrante, localizado ao lado da pista
atlética do referido parque.”
Indicação - Expediente: 464/2017: “Senhor Presidente, apresento a Vossa
Excelência a presente indicação, que sejam comprados três exemplares
para cada Escola Municipal do nosso município, da obra “A religião de
Jacobina” de autoria do Professor Martin Dreher.”
*Origem: Vereador Juca
Pedido de Providência - Expediente: 469/2017: “Venho por meio deste,
solicitar que sejam tomadas providências urgentes por parte da
fiscalização do Município, para quem sejam autuados os veículos
automotores que circulam por diversos bairros desta cidade vendendo
frutas, verduras e outros afins.”
*Origem: Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação, Presidência
Comunicado N° 050442/2017: “De acordo com a legislação vigente,
informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a
execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, conforme segue: PDDE Qualidade, valor de R$30.000,00
(trinta mil reais). Quota, valor de R$337.009,76 (trezentos e trinta e sete
mil, nove reais e setenta e seis centavos).”

*Origem: Departamento do Meio Ambiente
Solicitação: “Prezado Senhor morador de nosso município que zela pela
cidade, e preocupa-se com o bem estar da comunidade geral. Vimos
através deste documento, solicitar seu auxílio em relação as mudas
plantadas no seu passeio. Pedimos encarecidamente sua ajuda para
irrigação destas mudas, ao menos uma vez durante o dia e também pra o
cuidado e conservação com as mesma, para que estas não sejam
arrancadas ou cortadas. Informamos ainda, que ocorrerá um curso
gratuito direcionado a comunidade sobre poda e condução de árvores. O
curso ocorrerá no dia 05 de junho de 2017 e será oferecido no Centro
Municipal de Estudos Ambientais de Sapiranga (CEMEAM) no turno da
manhã das 10h às 11h e no turno da tarde das 16h às 17h. Os interessados
devem inscrever-se através do telefone 3599-9500 ramal 223 ou pelo email meioambiente@sapiranga.rs.gov.br.”
Senhor Presidente, por hoje encerro os expedientes que deram entrada
nesta Casa Legislativa.

