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Estado do Rio Grande do Sul 
CÂMARA DE VEREADORES DE HERVAL 

 

ATA N.º 1042/2012 
 
Aos dezessete dias do mês de abril 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, Daniel Xavier, 
Paulo César Martins Carvalho, João Batista Lima Sais e Jackson Xavier. Aberta a sessão 
procede-se o expediente: - Ata 1041/2012 – aprovada. Expediente Apregoado: Veto 
001/2012 – do Executivo – Veto total a Lei 1018, pela total e completa inconstitucionalidade 
da matéria. - a CCJ e à Assessoria Jurídica para que emita parecer no prazo de 7 dias. 
PL 026 – Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de 
R$100.000,00 no orçamento vigente e dá outras providências. – a Comissão de Finanças e 
Orçamento. PL 027 – Modifica o Artigo 3º, letra “A” e o Artigo 7º da Lei nº0120/2000. – a 
CCJ. Expediente para discussão: PL 025 – Modifica a Lei nº 960/2011, na Secretaria 
Municipal da Educação, a forma de requisito para provimento do cargo de Secretário Adjunto. 
– Parecer contrário da Comissão de Educação, Saúde e Ação Social. Retirado pelo Ver. 
Batista sendo-lhe concedido por 15 dias. PL 005/2012 – do Ver. Paulo César – Cria 
Medalha Legislativa Sentinela da Fronteira. – a CCJ e à Assessoria Jurídica. Expediente 
para votação: Proposição 112/2012 – da Verª Solange – Que a CEEE – Companhia 
Estadual de Energia Elétrica - providencie a substituição do poste de madeira localizado na 
Av. Oswaldo Aranha, em frente à residência nº 368, por poste de concreto; Proposição 
113/2012 – da Verª Solange – Que o Executivo, através da secretaria competente faça um 
chamamento às pessoas em cujos pátios de suas residências passam esgoto a céu aberto, 
para que através do cadastro das mesmas, o setor responsável possa proceder à visitação a 
esses locais, e providenciar um projeto de captação de recursos visando sanar esses 
problemas; e, Proposição 114/2012 – da Verª Solange – Que o Executivo, através da 
secretaria competente tome providências no sentido de fiscalizar quanto à manutenção de 
medicamentos vencidos na Farmácia da Unidade Básica de Saúde. Aprovadas. Proposição 
005/2012 – do Ver. Jackson – Que sejam contemplados “todos” os produtores que 
inscreveram-se para a abertura de poços e bebedouros, na localidade da Coxilha do Lajeado 
e adjacências; Proposição 006/2012 – do Ver. Jackson – Que seja encaminhada 
correspondência à direção da Rádio Comunitária Herval FM 104.9, solicitando a transmissão 
das sessões da Câmara; e, Proposição 007/2012 – do Ver. Jackson – Que sejam remetidas 
a esta Casa informações detalhadas sobre o Fundo de Gestão Compartilhada, ou seja, 
depósitos por parte da CORSAN, aplicações e projetos para utilização de tais recursos. 
Aprovadas. Proposição 009/2012 – do Ver. Daniel – Que o Executivo Municipal viabilize a 
construção de calçamento nas Ruas Silva Tavares (entre Borges de Medeiros e Dr. Ferreira) 
seguindo em direção a creche. Aprovada. E, nada mais havendo a tratar foi encerrada a 
sessão, após lavrada a presente ATA que depois de lida e achada conforme vai assinada 
pelo PRESIDENTE e Ver. 1.º SECRETÁRIO. 
PLENÁRIO VEREADOR ELIO SOARES, HERVAL, 17 DE ABRIL DE 2012. 
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                                                                                                                               Presidente 

  Ver. Luiz Alberto Perdomo      

       1.º Secretário 

 

 

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE, SALVE VIDAS”. 


