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Ata n.º 017/2022 – Sessão Ordinária

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas, reuniu-se o Poder Legislativo
de Guaíba em sessão ordinária presidida pelo Vereador Marcos Sidney Silva de Oliveira e secretariada pelo
Vereador Miguel Duarte Crizel. Estiveram presentes os Vereadores Airton Menezes Teixeira, Alex Sandro
Medeiros da Silva, Anderson Gawlinski da Silva, Carla Josiane Vargas Rebello, Cristiano Eleu Ferreira da Silva,
Florindo Rodrigues dos Santos, Graciano Brum Pereira, João Carlos da Silva Caldas, João Francisco de Assis
Colares Peres, Juliano de Mattos Ferreira, Jorge Luiz dos Santos Moraes, Manoel Jardim da Silveira, Rosalvo
Duarte e Tiago Luis Argenton Green. Participou por videoconferência a Vereadora Letícia Oliveira da Rosa.
Ordem do Dia: Leitura Bíblica e de um artigo do Regimento Interno. Projeto de Emenda à Lei Orgânica
n.º 004/22 - Ver. Miguel Crizel  - "Altera o inciso XVIII do Art. 6 da Lei Orgânica Municipal". Cumpre
segunda pauta. Projeto de Emenda à Lei Orgânica n.º 005/22 - Ver.ª Leticia Maidana - "Acrescenta o
inciso XVI ao art. 146 da Lei Orgânica Municipal". Cumpre primeira pauta. Projeto de Lei n.º 034/22 -
Executivo Municipal - "Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar temporariamente 25 (vinte e cinco)
Professores de Educação Infantil, 25 (vinte e cinco) Professores de Anos Iniciais, 03 (três) Professores de Artes
dos Anos Finais, 03 (três) Professores de Educação Física dos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e 05
(cinco) Orientadores Educacionais, e dá outras providências". Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n.º
035/22 - Executivo Municipal  - "Acrescenta o artigo 2º-B a Lei Municipal 3899/2020 e dá outras
providências". Encaminhado às Comissões de Constituição, Justiça e Redação; Obras e Serviços
Públicos. Projeto de Lei n.º 036/22 - Executivo Municipal  - "Autoriza a abertura de Crédito Adicional
Especial por Redução Orçamentária". Encaminhado às Comissões de Constituição, Justiça e Redação; Finanças
e Orçamento. Projeto de Lei n.º 037/22 - Executivo Municipal - "Altera a Lei Municipal nº 2.586 de 20
de abril de2010, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de Guaíba". Encaminhado às
Comissões de Constituição, Justiça e Redação; Obras e Serviços Públicos. Projeto de Lei n.º 037/22 - Ver.ª
Letícia de Oliveira  - "Dá denominação a via pública do Bairro Cohab". Adiamento de Votação pelo Ver.
Miguel Crizel.  Projeto de Lei n.º 038/22 - Ver.ª Carla Vargas  - "Institui a Semana Municipal de
Prevenção da Gravidez na Adolescência". Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n.º 040/22 - Ver.
Rosalvo Duarte  - "Dá denominação definitiva a uma Rua do Loteamento Guaiba Park no do bairro Parque
35". Encaminhado às Comissões de Constituição, Justiça e Redação; Obras e Serviços Públicos. Projeto de Lei
n.º 043/22 - Ver. Manoel da Silveira - "Dá denominação a via pública do Bairro Ermo". Encaminhado à
Comissão de Constituição, Justiça e Redação; Obras e Serviços Públicos. Projeto de Lei n.º 045/22 - Ver.
Rosalvo Duarte  - "Institui a “Semana de conscientização e apoio às pessoas com psoríase” no âmbito do
Município de Guaíba-RS". Encaminhado às Comissões de Constituição, Justiça e Redação; Saúde, Meio
Ambiente e Assistência Social. Projeto de Lei n.º 047/22 - Ver. Cristiano Eleu - "Institui no Município de
Guaíba, dia 25 de maio, o dia municipal das crianças e dos adolescentes desaparecidos ". Encaminhado às
Comissões de Constituição, Justiça e Redação; Direitos Humanos, Políticas Públicas para as Mulheres, Negros,
Indígenas, LGBTQI+, Pessoas com Deficiência e Defesa do Consumidor. Projeto de Lei n.º 049/22 - Ver.
Anderson Gawlinski  - "Institui o Dia Municipal do Tatuador no Município de Guaíba". Encaminhado às
Comissões de Constituição, Justiça e Redação; Educação, Cultura e Esporte. Requerimentos ao Executivo
Municipal: Requerimento n.º 296/22 - Ver.ª Carla Vargas - Requer saber se é de interesse do Executivo
instalar monumento rotário; em qual local da cidade e qual a previsão. Aprovado por unanimidade.
Requerimento n.º 298/22 - Ver. Florindo dos Santos - Requer informar a possibilidade de fazer mais um
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banheiro para educação infantil 2, na escola Darcy Berbigier, ou acrescentar um Monitor para auxiliar as
crianças até a ida ao banheiro. Aprovado por unanimidade. Requerimento n.º 299/22 - Ver. Tiago
Green  - Requer informar a situação de propriedade da área do campo da Figueira, situado entre as Ruas
Teresina, Maceió e Hélio Ifran Pires; considerando o uso atual público, se a área não estiver em nome do
Município, se há possibilidade de regularização; de que forma; caso haja possibilidade de a regularização em
nome do Município, se há interesse que aconteça. Adendo Ver. Juliano Ferreira - Requer os comprovantes
dos IPTUs pagos pelos proprietários desta área. Aprovado por unanimidade com adendo. Requerimento n.º
300/22 - Ver. João Colares  - Retirado pelo proponente.  Requerimento n.º 301/22 - Ver. João
Caldas  - Requer informar se há projeto para implantação de uma faixa de desaceleração na Estrada Santa
Maria nos acessos das vias Av. Ponche Verde e Rua Santa Clara; se há projeto para implantação de redutores
de velocidade na Rua Santa Clara, Bairro Jardim dos Lagos. Adendo Ver. Alex Sandro Medeiros - Requer
saber a possibilidade de contratação de uma empresa especializada para fazer levantamento das necessidades
do trânsito no município. Requer que a parte de sinalização seja transferida da Secretaria de Infraestrutura para
a Secretaria de Transito. Aprovado por unanimidade com adendo.  Requerimento n.º 305/22 - Ver.
Anderson Gawlinski - Requer informar a possibilidade de um estudo técnico para a implantação de uma ESF
(Estratégia de Saúde da Família) no Bairro Jardim Dos Lagos. Aprovado por unanimidade. Requerimento n.º
306/22 - Ver. Alex Sandro Medeiros  - Requer informar como está a aplicação da Emenda à Lei
Orgânica, no Artigo 146 e 153, inciso X, que dispõe sobre o ensino de Educação Ambiental e Ecológica como
disciplina curricular obrigatória, juntamente com os Projetos Horta nas Escolas e Coleta Seletiva; como são
desenvolvidas as ações, na prática, vinculadas à área da educação ambiental e a efetivação de políticas
públicas em benefício do Meio Ambiente de Guaíba. Adendo Ver. Graciano Brum - Requer saber da
Secretaria da Educação, sobre a Escola do Logradouro, que já executa um projeto de Horta na Escola,
envolvendo toda a comunidade. Aprovado por unanimidade com adendo.  Requerimento n.º 308/22 -
Ver. Juliano Ferreira - Requer informar o percentual dos gastos na educação nos exercícios 2020 e 2021; se
atingiu o mínimo constitucional de 25% em 2021; o montante não aplicado em 2020 e 2021, e que deverá ser
aplicado até o final de 2023; se o município possui planejamento para suportar essa obrigação adicional;
como o município pretende aplicar a diferença à menor até o final de 2023; se foi aplicado 60% da verba do
FUNDEB para remuneração do magistério; se todo o recurso do FUNDEB foi aplicado em 2020 e 2021; se há
previsão de contratação de psicólogos para a Rede Pública Municipal; como está a execução das Emendas
Impositivas para a Educação. Aprovado por unanimidade.   Requerimento n.º 309/22 - Ver. Miguel
Crizel - Retirado pelo proponente. Requerimento n.º 310/22 - Ver. Juliano Ferreira - Requer saber se há
levantamento do número de adolescentes grávidas; se há projeto para abordar junto a Comunidade o tema:
Gravidez na Adolescência. Aprovado por unanimidade. Requerimento n.º 311/22 - Ver. Graciano
Brum  - Requer informar a atual situação das pontes do Interior do município; se há equipes de manutenção
para reformas e melhorias nas pontes; quando foram feitas manutenção e reforma delas; se há monitoramento
sobre as condições de risco de acidentes sobre todas as pontes atualmente no município; se há material licitado
para efetuar os reparos nas pontes do Interior (toras, pranchões de madeira, prego). Aprovado por
unanimidade. Requerimento n.º 312/22 - Ver. Manoel da Silveira  - Requer saber se está disponível
relatório dos investimentos relativos à execução da Lei Aldir Blanc no município; se sim solicita cópia. Com o
veto integral dessa Lei, publicado no Diário Oficial da União, do dia 05/05/2022, se o município pretende
manter atividades já divulgadas com recursos próprios. Aprovado por unanimidade. Requerimento n.º
313/22 - Ver. Manoel da Silveira  - Requer informar se atos de vandalismo ou acidentes que provocam
danos ao patrimônio público são cobrados do transgressor caso seja identificado; se a prefeitura dispõe de
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algum número de telefone para denuncias de atos de vandalismos ou fugas em casos de acidentes que causem
danos ao patrimônio publico, para que o causador seja penalizado; se há uma planilha com registros de
ocorrências de danos ao patrimônio público que contenha o dano causado, custos e à medida que foi aplicada
para resolução de cada caso; solicita cópia. Aprovado por unanimidade.  Requerimento n.º 314/22 -
Bancada do DEM  - Requer saber quais as empresas que possuem área no distrito industrial dentro do
município; quantos colaboradores possuem cada empresa que tem área cedida pelo município no distrito
industrial; quais os valores de impostos arrecadados mensalmente por cada uma delas. Aprovado por
unanimidade. Requerimento n.º 315/22 - Bancada do PSDB  - Requer informar quantos contratos
emergenciais foram realizados nos anos de 2020, 2021 e 2022; requer, separadamente, a quantidade de
cada ano; requer relação de valores gastos com contratos emergenciais nos anos 2021 e 2022 e seus
respectivos objetos. Aprovado por unanimidade. Requerimento n.º 316/22 - Ver. Marcos de Oliveira -
Requer saber se a Empresa Assur é fiscalizada quanto aos elevadores de acesso para pessoas cadeirantes;
caso na fiscalização forem identificados problemas, qual a penalidade aplicada para com a empresa.
Aprovado por unanimidade. Requerimento n.º 317/22 - Ver. Marcos de Oliveira  - Requer informar o
que será feito do prédio onde funcionava uma creche, na Rua Caçapava do sul - Bom Fim, que está desativado
e servindo de descarte de lixo; caso não exista projeto para o uso do prédio, se há possibilidade da construção
de uma praça de lazer no local. Aprovado por unanimidade. Requerimento n.º 318/22 - Ver. Tiago
Green - Requer informar por que não foram realizadas as reformas nas salas de AEE, SRP e sala de limpeza na
EMEF Darcy Berbigier; por que não foi realizada a obra de reinstalação do gás da cozinha da escola; por que
outras reformas urgentes, como finalizar o quadro de luz da CEE e recuperação de rachaduras das salas, ainda
não foram realizadas. Adendo Ver. Cristiano Eleu - Requer saber quando foi feita a última manutenção na
escola. Aprovado por unanimidade com adendo.  Requerimento n.º 319/22 - Ver. Rosalvo Duarte  -
Requer saber se há estudo de viabilidade para remoção de uma pequena casa situada no meio de uma Rua
denominada de RUA E, no Bairro Nova Guaíba com realocação de uma família. Aprovado por unanimidade.
Requerimento n.º 320/22 - Ver. Rosalvo Duarte - Requer saber se há interesse em buscar parceria com a
CMPC, solicitando a cedência de uma propriedade localizada ao final da Rua Luís Andriot, divisa com o Horto
Florestal Cascata, para ser utilizada como casa permanente de abrigo ao idoso. Aprovado por unanimidade.
Requerimento n.º 321/22 - Bancada do PSL  - Requer informar as políticas de prevenção e combate a
dependência química estão sendo adotadas no município de Guaíba. Aprovado por unanimidade.
Requerimento n.º 322/22 - Ver. Anderson Gawlinski  - Requer informar se há interesse do Executivo
Municipal em fazer um recuo na Rua São José; caso negativo, se há possibilidade de implantação de algumas
vagas da área azul para embarque e desembarque de passageiros. Adendo Ver. Juliano Ferreira - Requer
colocação de placa para parada de motoristas de aplicativo. Adendo Ver. Alex Sandro Medeiros -
Requer saber com está o processo de contratação da empresa que vai fazer um estudo técnico sobre o trânsito
no município. Aprovado por unanimidade com adendos. Requerimento n.º 323/22 - Ver. Miguel Crizel -
Requer informar a viabilidade instituir, no município, o Programa "Solidare Pet - Farmácia Veterinária Solidária",
para recebimento de doações, coleta, reaproveitamento, seleção, armazenamento e distribuição gratuita de
produtos de uso veterinário. Aprovado por unanimidade. Requerimento n.º 328/22 - Ver. Miguel Crizel -
Requer informar a previsão para o pagamento do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos
agentes de combate às endemias. Aprovado por unanimidade. Requerimentos à Mesa Diretora:
Requerimento n.º 287/22 - Ver. Marcos de Oliveira  - Requer sessão solene em homenagem ao 31.º
Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Guaíba, pela passagem dos seus 25 anos, e pelos relevantes serviços
prestados a comunidade de Guaíba. Aprovado por unanimidade. Requerimento n.º 295/22 - Ver.ª Carla
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Vargas  - Retirado pela proponente. Requerimento n.º 302/22 - Ver. Cristiano Eleu  - Requer oficiar à
Empresa Expresso Assur para que informe quantos ônibus com acessibilidade estão em circulação no município;
quantos destes estão com a manutenção em dia; qual o procedimento tomado pela empresa quando os ônibus
com acessibilidade não funcionam no momento em que o passageiro precisa. Adendo Ver. Proponente -
Requer anexar o Requerimento 081/21. Adendo Ver. Florindo dos Santos - Requer informar se os ônibus
do município, além da acessibilidade mecânica, têm elevador manual. Aprovado por unanimidade com
adendos. Requerimento n.º 304/22 - Bancada Republicanos  - Requer oficiar à Secretaria Estadual do
Turismo para que informe qual a estimativa de início da obra de construção do novo Píer; se há estimativa de
conclusão dessa construção; se haverá alguma adequação, reforma ou novo paisagismo no seu entorno.
Aprovado por unanimidade. Moções: Moção n.º 011/22 - Ver. Graciano Brum  - "Moção de aplausos
aos profissionais ligados à área da saúde, em especial do município se Guaíba, por toda a dedicação durante
o enfrentamento da pandemia da COVID-19. Aprovado por unanimidade. Moção n.º 012/22 - Ver. Marcos
de Oliveira  - Moção de Repúdio aos atos racistas ocorridos nos Municípios de Cachoeirinha e Guaíba.
Encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Votação da Ata n.º 016/2022: Aprovada por
unanimidade. Indicações: Leitura das Indicações n.ºs 864 a 932/2022. Nada mais a tratar, o senhor
Presidente encerrou a sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária, dia dezessete de
maio do corrente ano, no horário regimental. Desta forma, esta ata foi lavrada, distribuída em avulsos,
aprovada e assinada pelos vereadores presentes.
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