Legislativo Informa – 17ª Reunião Ordinária

Poder Executivo - Of. Mens. Nº 059/20 -GPM - Encaminha
Projetos de Lei nºs 086 e 087/20
Poder Executivo - Projeto de Lei nº 086/20 - Regulamenta o
exercício da fiscalização municipal dos estabelecimentos de
baixo risco que dispensam atos públicos de liberação e dá
outras providências.
Poder Executivo - Projeto de Lei nº 087/20 - Dispõe sobre as
normas
para
emissão
do
Alvará
de
Localização
e
Funcionamento, da Licença Especial e d ´s outras providências.
Poder Executivo - Ofício nº 469/20 -GPM - Resposta à
Indicação nº 020/20, Requerimento nº 192/20, Requerimento nº
205/20 e Requerimento nº 170/20.
Poder Executivo - Of. Mens. Nº 060/20 -GPM - Encaminha
Projeto de Lei nº 088/20
Poder Executivo - Projeto de Lei nº 088/20 - Abre Crédito
Especial por Redução Orçamentária, no Orçamento Municipal,
altera as Leis Municipais nº 7.884/2017, que dispõe sobre o
Plano Plurianual do Município para 2018 a 2021, Lei Muni cipal
nº 8.389/2019 que dispõe sobre a Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2020, e Lei Municipal n°
8.441/2019 que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual e suas
alterações - R$ 53.029,58 - SECTE

Poder Executivo - Of. Mens. Nº 061/20 -GPM - Encaminha
Projeto de Lei nº 089/20
Poder Executivo - Projeto de Lei nº 089/20 - Dispõe sobre o
serviço de transporte motorizado privado e remunerado de
passageiros na categoria Aplicações de Internet no Município
de Santo Antônio da Patrulha, para apreciação e votação por
essa Casa Legislativa.
João Luís Moreira - Ped. Prov. Nº 209/20 - Para que a
Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Segurança coloque
dois redutores de velocidade na Rua Lottar Machado dos Reis
bairro Pindorama, um próximo ao mercado Passarela e outro
próximo à rua da figueira.
Jorge Eloy de Oliveira - Requerimento nº 230/20 - VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES ao Diretor do Setor de Iluminação, Rafael
Pereira Ramos, extensivo a toda equipe pelo belo trabalho
prestado na revisão e conserto da rede de iluminação pública
e pela atenção dispensada às comunidades de Campestre e
Pinheirinhos.

Poder Executivo - Of. Nº06/2020 - Encaminha
emitidos pelo Unidade Central do Controle Interno.

relatório

Poder Executivo - Of. Mens. Nº 062/20 -GPM - Encaminha
Projeto de Lei nº 090/20
Poder Executivo - Projeto de Lei nº 090/20 - Altera dispositivo
da Lei Municipal nº 6.312, de 16 de agosto de 2011, que "
Estabelece o Plano de Carreira do Magistério Público do
Município de Santo Antônio da Patrulha, institui o respectivo
quadro de cargos e funções e dá outras providências", com
alterações posteriores. Diminui 03 cargos de Professor Área I
anos Iniciais.
E r o n i t a An d r a d e - R e q u e r i m e n t o n º 2 3 1 / 2 0 - S o l i c i t a a o s
Ilustríssimos
Senhores
JOSÉ
ANTÔNIO
CORRÊA
DE
ANDRADE, Gerente Regional da CEEE/Osório, e ao Ilmo. Sr.
VLADIMIR LESSA GUATIMOSIN, Gerente Local da CEEE,
solicitando a retirada de dentro do pátio de propriedade da
Senhora Angélica Nunes de Fraga, na Estrada Campo dos
Matheus, nº 800, em Pinheirinhos, de um transformador de
energia elétrica. Pois o mesmo vem apresentando problemas
colocando em risco a vida das pessoas que ali residem, sendo
que moram ali crianças e idosos. Na mesma oportunidade
solicitamos a colocação de um transformador com maior
potência nas imediações para atender as necessidades dos
moradores desta rua devido as constantes quedas de energia e
também pelo aumento de demanda com as novas ligações
efetuadas nos últimos anos. Segue em anexo abaixo assinado
Jair Belloli - Requerimento nº 232/20 - VOTO DE PROFUNDO
PESAR pelo falecimento do Ilustríssimo Senhor LUÍS ANTÔNIO
BORGES DE LIMA, ocorrido no dia 03 de junho de 2020
Jair Belloli - Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2 020 Concede o Título de Cidadania Patrulhense.
Jair Belloli - Indicação nº 031/20 - Sugere que o Executivo
Municipal, juntamente com a Secretaria de Planejamento, faça
a medição e o realinhamento da Rua José Juvenal Soares.
Solicitação feita pelos moradores, que necessitam saber onde
será o final da mesma, para poderem fazer as calçadas de suas
casas.
Charlis Santos - Ped. Prov. Nº 210/20 - Solicita a Secretaria
de Obras, Trânsito e Segurança promova a instalação de um
abrigo de ônibus na esquina da Rua Senador Alberto Pasqualini
com a Rua Salvador Correa da Silveira, mais conhecida como
“Rua Tio Sarvo”, localizada no Bairro Santa Teresinha.
Comitê Gravataí - Of. CBHG nº 018/20 - Convocação para 361ª
RO Comitê Gravataí, dia 09 de junho, às 13h30min,
videoconferência.

SERB - Of. s/n - Agradecimentos pela participação na ação
Recolhendo solidariedade 2020, ocorrida no dia 06/06/20.
Poder Executivo - Ofício nº 482/20-GPM - Respostas ao
Requerimento nº 216/20 e Indicação nº 023/20.
Poder Executivo Indicação nº 026/20.

Ofício

nº

491/20-GPM

-

Resposta

à

Bancada do PP e Vereador João Luís Moreira - Ped. Prov. Nº
211/20 - Para que a Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e
Segurança promova colocação de cascalho na Travessa 10, na
localidade de Monjolo, especialmente em frente à fábrica de
calçados do Monjolo. Local onde buracos grandes se criaram e
muita água ficou acumulada com as chuvas dos últimos dias.
Bancada do PTB - Ped. Prov. Nº 212/20 - Para que a
Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Segurança promova
operação tapa buraco em regime de urgência, na Rua Marechal
Floriano Peixoto.
Samuel Souza - Ped. Prov. Nº 213/20 - Para que a Secretaria
Municipal de Obras, Trânsito e Segurança disponibilize mais
operários e mais um veículo para o recolhimento de podas de
árvores, devido ao grande número de podas que existem em
frente às residências.
Poder Legislativo - Requerimento nº 233/20 - VOTO DE
PROFUNDO PESAR pelo falecimento da Ilustríssima Senhora
AIDA COELHO DE ANDRADE, fato ocorrido dia 06 de Junho de
2020.
Bancada do PTB - Indicação nº 032/20 - Para que o Poder
Executivo Municipal envie a esta Casa Legislativa Projeto de
Lei instituindo o Projeto “Porteira para Dentro”, projeto este
que vem sendo utilizado nos municípios de Osório e Rolante.
Bancada do PTB - Indicação nº 033/20 - Para que o Poder
Executivo Municipal, coloque a nova escavadeira hidráulica,
que chegou recentemente para o nosso município, mais uma
caçamba toco e uma máquina retroescavadeira, exclusivamente
a serviço da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, tendo
a finalidade de atender as solicitações dos agricultores de
nosso município e fomentar a produção ag rícola.
Bancada do PP e Bancada do PTB - Requerimento nº 234/20
- Solicitam ao Ilustríssimo Senhor Secretário de Obras do
Estado RGS, José Luiz Stédile, a fim de solicitar recursos do
Tesouro do Estado para perfuração de dois poços artesianos,
o primeiro na Localidade de Sertão do Cantagalo e outro na
Localidade de Chapada, ambas no interior do município de
Santo Antônio da Patrulha.

Bancada do PP - Requerimento nº 235/20 - Solicitam aos
Ilustríssimos Senhores Deputados Federais do Partido
Progressista e ao Ilmo. Senhor Senador, Luiz Carlos Heinze, a
fim de que seja debatida linha de crédito para pequenos
empresários com carência. Até agora, tudo que foi anunciado
não chega na ponta com a efetividade que deveria chegar. Os
bancos estão tendo dificuld ades para emprestar e os
empresários precisam de linhas com carência para pagamento.
Bancada do PP e Bancada do PTB - Requerimento nº 236/20
- Reitera o requerimento nº 156/2020, no qual solicita para que
sejam remetidas a esta Casa Legislativa, no pr azo legal de 30
(trinta) dias, informações sobre os gastos, de forma mensal,
até dezembro de 2020, das 1000 horas de retro, contratadas
por ata de registro de preços. Solicitam também, o nome da
empresa vencedora da licitação, bem como o valor da hora. Os
parlamentares pedem que a Administração, além de enviar essa
relação para a Câmara, enviem -na também para o Ministério
Público de forma mensal. Caso não seja novamente respondido,
o Ministério Público será acionado.
Bancada do PP e Bancada do PTB - Requerimento nº 237/20
- Solicita ao Excelentíssimo Senhor Daiçon Maciel da Silva,
Prefeito Municipal, solicitando a divulgação ao acesso no
espaço que a Câmara de Vereadores disponibiliza ao público
para uso dos computadores, aberto aos alunos que não tem
internet para realizar seus trabalhos remotos.
Marcelo Santos - Ped. Prov. Nº 214/20 - Para que a Secretaria
Municipal de Obras, Trânsito e Segurança, promova a
colocação de canos em um bueiro na localidade de Cancela
Preta, na entrada da propriedad e do Senhor Ribeiro.
Marcelo Santos - Requerimento nº 238/20 - Solicita ao
Diretor-Presidente da Corsan, Ilustríssimo Sr. ROBERTO
CORREA BARBUTI, ao Ilustríssimo Sr. ADALCI RODRIGUES
DA SILVA, Superintendente Geral da CORSAN e ao Ilustríssimo
Sr. GABRIEL SILVA LORENCI, Gerente Local da CORSAN,
solicitando a doação de um poço artesiano existente na
localidade de Costa da Miraguaia para a associação de
moradores da Costa ou a prefeitura municipal de Santo Antônio
da Patrulha administrar, vindo a beneficiar os moradores desta
localidade que sofrem com a falta de água
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PL Nº 82/20 que Autoriza a contratação temporária de
excepcional interesse público e dá outras providências. 08
professores Área I - Educação Infantil; 05 Professores Área I
anos Iniciais; 02 Professores Área II - Anos Finais - Língua
Inglesa.
PL Nº 85/20 que "Abre Crédito Especial por Auxílio/Convênio,
no Orçamento Municipal, altera as Leis Municipais nº
7.884/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município
para 2018 a 2021, Lei Municipal nº 8.389/2019 que dispõe sobre
a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, e
Lei Municipal n° 8.441/2019 que dispõe sobre a Lei
Orçamentária Anual e suas alterações - R$ 103.029,58 - Bônus
Pré-Sal.
PL Nº 90/20 que Altera dispositivo da Lei Municipal nº 6.312,
de 16 de agosto de 2011, que " Estabelece o Plano de Carreira
do Magistério Público do Município de Santo Antônio da
Patrulha, institui o respectivo quadro de cargos e funções e dá
outras providências", com alterações posteriores.

