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Estado do Rio Grande do Sul 
CÂMARA DE VEREADORES DE HERVAL 

 

ATA N.º 1034/2012 

 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, às 18 horas, 
reuniu-se o Poder Legislativo Municipal de Herval/RS, em sessão ordinária com 
a presença dos Vers.: Elio Soares – Presidente; João Bosco Sais de Paiva – 
Vice-Presidente; Luiz Alberto Perdomo – 1º Secretário, Deomar Carlos 
Schafer – 2º Secretário, Solange Tavares (ausente por motivo de saúde 
teve o ponto abonado), Daniel Xavier, Paulo César Martins Carvalho, João 
Batista Lima Sais e Jackson Xavier. Aberta a sessão procede-se o 
expediente: - Atas 1026, 1027, 1028, 1029, 1030/2011 e 1031, 1032, 
1033/2012 – aprovadas. PL 010 – do Executivo – Autoriza o Poder Executivo 
a abrir crédito adicional especial no valor de R$75.774,29 no orçamento vigente 
e dá outras providências. – a Comissão de Finanças e Orçamento. PL 011 – 
do Executivo – Modifica a Lei 960/2011 na Secretaria Municipal de Saúde a 
forma de provimento dos cargos do coordenador de departamento de ações 
em saúde e coordenador do departamento de vigilância em saúde. – a 
Comissão de Educação, Saúde e Ação Social. PL 012 – do Executivo – 
Autoriza o Executivo Municipal conceder redução na carga horária a servidores 
públicos, pais e responsáveis de portadores de necessidades especiais. 
Aprovado. PL 013 – do Executivo – Autoriza o Poder Executivo a conceder a 
título precário adiantamento de R$3.000,00 (três mil reais) a servidor do 
município para despesas de transporte de uma unidade odontológica móvel 
doada pelo Ministério da Saúde desde a fábrica Rontan Eletrometalúrgica Ltda. 
do município de Tatuí/SP até o município de Herval/RS. (Vem em regime de 
urgência, urgentíssima). Aprovado. PL 014 – do Executivo – Autoriza o 
Poder Executivo contratar emergencialmente, por prazo determinado, 01 (um) 
motorista. – a Comissão de Educação, Saúde e Ação Social. PL 001 – do 
Ver. Elio – Autoriza o Poder Executivo Municipal a reconhecer de utilidade 
pública a Associação de Incentivo Cultural Thales Cavada Caldas. – a CCJ. PL 
002 – do Ver. João Bosco – Cria galeria de vereadores e ex-vereadores do 
Poder Legislativo Municipal de Herval/RS. – a CCJ. Resolução 005 – da Mesa 
Diretora – Altera a Resolução 500/2011, estabelecendo a composição das 
Comissões Permanentes do Poder Legislativo Municipal de Herval para o 
exercício de 2012. (para conhecimento). PL 003 – do Ver. Paulo César, 
Daniel e Solange – Modifica o Art. 19º da Lei Orgânica do município em seu 
capítulo 21, Inciso 1º e 2º. – Parecer da CCJ ressalva os 18 projetos em 
tramite. Retirado. Proposição 001/2012 – do Ver. Daniel – Sugere-se ao 
Executivo Municipal que com os recursos adquiridos com o leilão compre-se 
para a Secretaria de Saúde uma ambulância nova; e, Proposição 002/2012 – 
do Ver. Daniel – Que o Executivo Municipal através da secretaria competente 
tome as devidas providências no sentido de patrolamento e encascalhamento 
da estrada Passo das Carretas em um trecho de aproximadamente 10 km e, 
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também faça reparos no cerro da ferraria. Aprovadas. Proposição 001/2012 – 
do Ver. João Bosco – Que o Poder Executivo através do setor competente, ao 
elaborar o projeto de calçamento das ruas de nossa cidade, inclua a Rua Dr. 
Adolfo Ferreira. Aprovada. Proposição 001/2012 – do Ver. Deomar – Solicita 
que seja realizada reunião de audiência pública a fim de discutir alternativas 
para melhoria no sistema de fornecimento de energia elétrica no âmbito do 
município de Herval; e, Proposição 002/2012 – do Ver. Deomar - Que o 
Poder Executivo Municipal através da Secretaria de Obras providencie o 
patrolamento da estrada do Assentamento Querência I. Aprovadas. 
Proposição 001/2012 – do Ver. Batista – O vereador abaixo subscrito requer 
com a maior brevidade possível o relatório completo e descriminado de cada 
vereador e funcionários da Casa de despesas efetuadas pela Câmara de 
Vereadores no exercício de 2011 no que tange com diárias e telefones para 
vereadores e funcionários; e, Proposição 002/2012 – do Ver. Batista - Que o 
Poder Legislativo convide a Secretária de Assistência Social, senhora Tânia 
Dutra Sallaberry, para se fazer presente em uma sessão ordinária. Aprovadas. 
Proposição 001/2012 – do Ver. Luiz Alberto – Que o Executivo, em parceria 
com os moradores das localidades da Serra, providencie o patrolamento da 
estrada, quem sai da divisa do município de Herval com Pedras Altas, a partir 
da Ponte do Império passando a subida da Casa Branca em direção a Coxilha 
do Sarandí. Aprovada. Proposição 001/2012 – do Ver. Jackson – Que o 
Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de Assistência Social 
revise a fim de regularizar o “Bolsa-Família” da senhora Carmelinda Iung 
Portel; e, Proposição 002/2012 – do Ver. Jackson – Que o Executivo 
Municipal informe a esta Casa a relação nominal completa de servidores CIEE. 
Aprovadas. Proposição 001/2012 – do Ver. Paulo César - Que o Executivo 
Municipal através da secretaria competente providencie o patrolamento e/ou 
encascalhamento da estrada do Basílio, mais precisamente, a partir do Desvio 
Herval para frente. Aprovada. E, nada mais a tratar foi encerrada a sessão, 
após lavrada a presente ATA que depois de lida e achada conforme vai 
assinada pelo PRESIDENTE e Ver.ª 1.º SECRETÁRIO. 

PLENÁRIO VEREADOR ELIO SOARES, HERVAL, 23 DE FEVEREIRO DE 

2012. 

 

 

                    Ver. Elio Soares 

                                                                                                                               Presidente 

 

 

   Ver. Luiz Alberto Perdomo  

     1.º Secretário 

 

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE, SALVE VIDAS”. 


