PROPOSIÇÕES RECEBIDAS - 19ª SESSÃO ORDINÁRIA
05/06/2017 – 14hrs- SEGUNDA-FEIRA
*Origem: Poder Executivo Municipal (Com Urgência/Urgentíssima)
Projeto de Lei N° 63/2017 - Expediente: 521/2017: “Acrescenta Evento no
Calendário Oficial de Eventos do Município de Sapiranga e dá outras
providências.”
*Origem: Poder Executivo Municipal
Projeto de Lei N° 64/2017 - Expediente: 522/2017: “Inclui iniciativa na
LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), autoriza o Poder Executivo
Municipal a abrir Crédito Suplementar na importância de R$250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais) e dá outras providências.”
Projeto de Lei N° 65/2017 - Expediente: 523/2017: “Autoriza o Poder
Executivo Municipal a abrir Crédito Especial na importância de
R$55.082,07 (cinquenta e cinco mil, oitenta e dois reais e sete centavos) e
dá outras providências.”
Projeto de Lei N° 66/2017 - Expediente: 524/2017: “Inclui iniciativas no
PPA (Plano Plurianual) e na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias),
autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Especial na
importância de R$1.235.000,00 (um milhão, duzentos e trinta e cinco mil
reais) e dá outras providências.”
Projeto de Lei N° 67/2017 - Expediente: 525/2017: “Altera o artigo 3° da
Lei Municipal N° 2368/1997, que dispõe sobre o quadro de cargos e funções
públicas do Município, estabelece o Plano de Carreira dos Servidores e dá
outras providências.”
Projeto de Lei N° 68/2017 - Expediente: 526/2017: “Institui o uso de
uniformes de inverno padronizados para os alunos da rede municipal e dá
outras providências.”

Projeto de Lei N° 69/2017 - Expediente: 527/2017: “Inclui iniciativas no
PPA (Plano Plurianual) e na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias),
autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Suplementar na
importância de R$1.450.491,02 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil,
quatrocentos e noventa e um reais e dois centavos) e dá outras
providências.”
Ofício Gabinete N° 405/2017 - Expediente: 512/2017: “Ao cumprimentá-lo
cordialmente, acusamos o recebimento das indicações referente aos
protocolos N°s 475, 479, 485/2017.”
Ofício Gabinete N° 406/2017 - Expediente: 513/2017 “Ao cumprimentá-lo
cordialmente, encaminhamos resposta ao Pedido de Providências N°s 474,
476, 477, 478, 480/2017, de autoria da Vereadora Rita Della Giustina.
Informamos que tais solicitações serão analisadas e colocadas no
cronograma de cada Secretaria.”
*Origem: Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura
Ofício Gabinete N° 222/2017 - Expediente: 508/2017: “Na oportunidade
que o cumprimentamos, vimos comunicar que em resposta ao pedido do
Senhor Vereador Sandro Silvio Apollo Seixas, informamos que devido a
grande demanda da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto,
do Prédio Administrativo Municipal e das escolas 34 escolas, que também
necessitam de assistência e manutenção, comunicamos que a Escola
Municipal de Ensino Fundamental Balduíno Wasem, será contemplada
ainda neste mês para que sejam realizados todos os ajustes necessários para
que os computadores estejam em perfeitas condições de uso.”
*Origem: Vereadores Leonardo, Adriano,Valmir, Dula e Vilmar
Projeto de Resolução N° 06/2017 - Expediente: 493/2017: “Dispõe sobre a
alteração do Artigo 2°, Parágrafo 7°, do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Vereadores de Sapiranga, em vigor a partir de 1° de janeiro
de 2015.”

*Origem: Consultoria Jurídica da Câmara de Vereadores

Parecer Jurídico referente ao Projeto de Resolução N° 06/2017 Expediente: 513/2017: “Ingressam os respectivos Vereadores, Leonardo
Braga (PSDB), Adriano Lício de Oliveira (PP), Valmir Pegoraro (PDT),
Cesino Nunes Carvalho – Dula (PP), Vilmar Fagundes Machado (PTB),
com o referido Projeto de Resolução a fim de alterarem o horário das
sessões para terças-feiras, às 19:00 horas. O respectivo Projeto além destes
Vereadores teve anuência de outros vários Vereadores desta Casa que
também firmaram este pedido, no entanto tem-se a dizer o que segue:
Considerando que a matéria deste projeto alterando o horário das Sessões
é matéria de Projeto de Resolução da Mesa Diretora, uma vez que altera o
Regimento Interno desta Casa, então nos termos do artigo 26, inciso quatro
do Regimento Interno, este Projeto deve ser apresentado pela Mesa
Diretora. Logo, esta Consultoria exara parecer pela não admissibilidade do
Projeto de Resolução, uma vez que o mesmo deve ser apresentado pela Mesa
Diretora, assim considerando que houve um acordo com todos os
Vereadores, a Mesa Diretora fará o Projeto de Resolução nos termos do que
já foi apresentado neste Projeto, onde todos os Vereadores desta Casa, com
certeza assinarão o mesmo, considerando ser um consenso de todos os
Vereadores a mudança das Sessões para terças-feiras, às 19:00.”
*Origem: Mesa Diretora
Projeto de Resolução N° 08/2017 - Expediente: 505/2017: “Revoga o
Artigo 1° e Artigo 2° na íntegra, da Resolução 020/2009 e suas respectivas
alterações, que dispõem sobre o Pagamento de Diárias no âmbito do Poder
Legislativo.”
Projeto de Emenda à Lei Orgânica N° 02/2017 - Expediente: 506/2017:
“Altera as redações do inciso um, do artigo 6° e parágrafo único do Artigo
14, da Lei Orgânica do Município de Sapiranga.”
Projeto de Resolução N° 09/2017- Expediente: 520/2017: “Altera o artigo
2°, parágrafo 7° do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Sapiranga.”

*Origem: Vereadores Leonardo Braga e Valmir Pegoraro

Projeto de Lei Substitutivo N° 57/2017 - Expediente: 512/2017: “Fica
autorizado o Poder Executivo a instituir o Programa “Meu Amigo Animal”
e dá outras providências.”
*Origem: Vereador Sandro Seixas
Indicação - Expediente: 507/2017: “Senhor Presidente, conforme a Lei de
Acessibilidade N° 10.098, de 19 de dezembro de 2000 e, sabendo que esta
Casa chamada também de Casa do Povo, no momento não atende o que rege
a Lei mencionada e não oferece nenhuma acessibilidade, gostaria de
solicitar que a Câmara de Vereadores atendesse a Lei colocando Piso Tátil
em frente e até a entrada do prédio e que isto sirva de exemplo à toda a
cidade, de que a Lei existe para se fazer cumprir, pois as pessoas com
deficiência também querem que seu direito de ir e vir seja respeitado.”
*Origem: Vereador Dula
Indicação - Expediente: 509/2017: “Ao Executivo para que providencie o
conserto de uma boca de lobo na Rua Lidia Closs, que depois do conserto
ficou aberta sem tampa, e nessa mesma rua precisa ser feito o serviço de
roçada e capina.”
Indicação - Expediente: 510/2017: “Ao Executivo para que providencie o
conserto de dois buracos na Rua Porto Lucena, em frente às casas n°s 118
e 266, no Bairro Amaral Ribeiro.”
Indicação - Expediente: 511/2017: “A presente indicação, vem requerer ao
Executivo Municipal que seja alterada a Lei Municipal N° 5947, de 02 de
agosto de 2016, a qual “Institui normas de arborização para o Município
de Sapiranga e dá outras providências.”
*Origem: Vereador Alessandro Melo
Pedido de P rovidência - Expediente: 514/2017: “Solicito a Secretária de
Saúde, para providenciar com o máximo de urgência um corrimão junto à
rampa de acesso da UBS do Centro.”

*Origem: Vereadora Olívia Steigleder

Indicação - Expediente: 515/2017: “Parabenizar ao Executivo Municipal
pelo trabalho que vem sendo realizado pela Secretaria de Obras junto aos
campos esportivos municipais e solicitar que seja colocado um campinho
com uma praça de brinquedos para as crianças, junto ao campo do Bairro
Pinheirinho, na Rua Gustavo Capanema, e havendo a possibilidade de
colocação de uma academia ao ar livre neste local. Saliento que, no mês de
janeiro deste ano, houve uma reunião com moradores desta localidade, e já
foi feita esta reivindicação.”
*Origem: Vereadores Sandro, Diego, Valmir, Olívia, Vilmar, Leonardo,
Adriano, Dula, Morgana, Dico, Rita e Egon
Indicação - Expediente: 516/2017: “Senhor Presidente, apresento a Vossa
Excelência a presente indicação, que seja liberado o tráfego de pedestres
para acesso a comunidade Evangélica IECLB, a Escola Duque de Caxias e
ao Frauenheim (tradicional ponto de ensino religioso da nossa Cidade), que
atualmente está impedido por conta dos tapumes da obra inacabada da
Praça Arlindo Weber, no Centro da nossa Cidade.”
*Origem: Vereador Valmir Pegoraro (Baxo)
Pedido de Providência – Expediente: 517/2017: “Senhor Presidente,
apresento a Vossa Excelência o seguinte pedido de providência, para que
seja feito o conserto da pracinha que se encontra na Rua Maurício Cardoso,
no Bairro São Luiz.”
Pedido de Providência - Expediente: 518/2017: “Senhor Presidente,
apresento a Vossa Excelência o seguinte pedido de providência, para que
seja feito o conserto dos brinquedos da pracinha da Rua 10, na Cohab e que
sejam colocados bancos na mesma.”
Pedido de Providência - Expediente: 519/2017: “Senhor Presidente,
apresento a Vossa Excelência o seguinte pedido de providência, para que
sejam colocados goleiras e cestas de basquete na quadra de concreto junto
a pracinha na Rua 10, da Cohab.”
Senhor Presidente, por hoje encerro os expedientes que deram entrada
nesta Casa Legislativa.

