Legislativo Informa – 19ª Reunião Ordinária

Poder Executivo - Of. Nº 494/20-GPM - Resposta ao Requerimento nº 213/20,
Requerimento nº 223/20, Requerimento nº 154/20 e Requerimento nº 207/20.
Poder Executivo - Of. Nº 506/20-GPM - Resposta à Indicação nº 027/20 e Ofício
nº 229/20
Poder Executivo - Of. Mens. Nº 065/20-GPM - Encaminha Projeto de Lei
Complementar nº 002/20
Poder Executivo - Projeto de Lei Complementar nº 002/20 - Altera dispositivo
da Lei nº 2.674, de 04 de agosto de 1993, que 'Dispõe sobre o código de
Posturas do Município e dá outras providências'.
Manoel Adam - Requerimento nº 247/20 - Solicita ao Ilustríssimo Senhor Tarso
Francisco Pires Teixeira, Superintendente INCRA-RS, para que seja remetida a
esta Casa Legislativa informações sobre o motivo pelo qual a Superintendência
do Rio Grande do Sul - INCRA está demorando, até seis meses, para liberar as
certidões dos cadastros e enviar aos municípios.
Bancada do PP - Indicação nº 034/20 - Sugerem que um percentual do recurso,
que será destinado ao município do governo federal, seja usado como subsídio
às pequenas e microempresas. Uma vez que nosso município vem sofrendo a
cada dia com fechamentos de empresas e demissões em massa dos
funcionários, é preciso que se pense de forma mais harmônica nas ações
adotadas para manter os pequenos comércios e empregos. Neste momento de
crise é preciso criar estratégias para minimizar os impactos durante o período de
calamidade provocado pelo corona vírus.
Secretaria da Saúde - Of. Nº 095/20-SEMSA - Solicita o espaço na Tribuna
Livre para o uso dos membros do Comitê de Prevenção e enfrentamento ao
Covid-19
Poder Executivo - Of. Mens. 064/20-GPM - Encaminha Projeto de Lei nº 093/20
Poder Executivo
Projeto de Lei nº 093/20
Autoriza a reduzir valor
referente a realização de serviços a particulares, com equipamentos e máquinas
do Município, conforme normas estabelecidas na Lei Municipal nº 8.354, de 21
de junho de 2019, em virtude da situação emergencial pela estiagem.
Charlis Santos - Projeto de Lei nº 094/20 - Dá denominação a uma Praça nesta
Cidade - PARQUE DA CIDADE
Poder Legislativo - Requerimento nº 248/20 - VOTO DE PROFUNDO PESAR
pelo falecimento do jovem KAUÃ DA SILVA COSTA, ocorrido no dia 18 de junho
de 2020.
Charlis Santos - Requerimento nº 249/20 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES
para Senhora Alini Mariot, pelo apoio nas ações do COVID-19 de Santo Antônio
da Patrulha, em parceria com a Secretaria de Saúde, levando a interpretação de
Libras para as pessoas que necessitam.

Charlis Santos - Requerimento nº 250/20 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES,
a Senhora Édila Márcia Goularte Oliveira e ao Centro Espírita Fonte de Luz, pelo
brilhante trabalho e iniciativa de doar refeições para moradores de rua em nosso
município.
Charlis Santos - Ped. Prov. Nº 225/20 - Para que a Secretaria de Obras,
Trânsito e Segurança promova melhorias e colocação de asfalto fresado nas
Ruas Francisco Viana e Rua Luiz Borba, que dão acesso a entrada da Sede da
Associação de Moradores da Vila Assis Brasil.
Rodrigo Massulo - Requerimento nº 251/20 - Para que sejam remetidas a esta
Casa Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias, informações sobre a
realização dos testes rápidos para a testagem do corona vírus, o qual servirá
para medir o avanço do vírus no município, e se os funcionários da saúde foram
testados. Salientando que até o presente momento não foi divulgado nada a
respeito, sendo que em abril o Secretário da Saúde em exercício divulgou na
imprensa a importância de serem realizados os testes para que assim pudessem
acelerar o processo de planejamento das ações de proteção e combate a
pandemia. Se essa ação já aconteceu quantos testes já foram realizados. De
acordo com informações da população está proibida a venda na farmácia Panvel
do teste rápido.
Valtair Andrade e Rodrigo Massulo - Requerimento nº 252/20 - Solicitamos
que seja criado um horário do meio dia na linha Ribeirão/Montenegro.
Salientando que os horários que a empresa disponibiliza são no início e no final
do dia, por isso a importância do ser criado esse novo horário, pois será de
grande importância a população dessas duas localidades essa mobilidade do
meio dia.
Jair Belloli - Ped. Prov. Nº 226/20 - Para que a Secretaria Municipal de Obras,
Trânsito e Segurança promova a recuperação do trecho da Estrada do Rincão
da Palmeira, iniciando na Saibreira do Senhor Cantídio e vai até o morro. Pedido
feito pelos moradores.
Jair Belloli - Indicação nº 035/20 - Para que o Executivo Municipal juntamente
com a Secretaria de Educação estude uma possibilidade de auxiliar as
professoras municipais, que estão trabalhando pela internet, e muitas não tem
recursos próprios para tal.
Jair Belloli - Indicação nº 036/20 - Para que o Executivo Municipal juntamente
com a Secretaria da Agricultura estude a possibilidade de criar uma Patrulha
Agrícola nas regiões de Ribeirão do Meio, Montenegro, Sertão do Montenegro e
Ribeirão.
Rodrigo Massulo e Valtair Andrade - Ped. Prov. Nº 227/20 - Para que a
Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Segurança promova a limpeza de
valetas na Estrada do Montenegro (Estrada que vai ao Alto Ribeirão), em frente
à casa do senhor Olivério.
André Selistre - Indicação nº 037/20 - Para que seja estudada a possibilidade
para proibição de estacionamento de um lado da Rua Pinheiro Machado, na
parte em que a via é de sentido único. A viabilidade é no sentido de que tem
grande fluxo de veículos, porém a largura da via é menor, não comportando que
um veículo de porte maior (ambulância, caminhão) passe quando têm carros

estacionados dos dois lados da via. Salienta-se, também, que nesta rua tem uma
clínica médica, portanto há a necessidade que seja colocada uma placa de
sinalização de embarque/desembarque para que, assim, seja proporcionada
melhor locomoção aos seus usuários.
Charlis Santos - Requerimento nº 253/20 - Solicita ao Ilustríssimo Prefeito
Daiçon Maciel da Silva e a Brigada Militar, solicitando intensificação da
fiscalização junto aos espaços públicos da Praça Getúlio Vargas, localizada na
rua Bahia, tendo em vista o grande volume de reclamações dos moradores da
região pela concentração de pessoas desrespeitando o isolamento social e
promovendo aglomerações, principalmente de sexta-feira a domingo.
Charlis Santos - Ped. Prov. Nº 228/20 - Para que a Secretaria de Obras,
Trânsito e Segurança para que seja viabilizada construção de dreno para
escoamento de água e escoamento de água no terreno onde está sendo
executadas as obras da nova praça no loteamento Santa Terezinha, no Bairro
Santa Terezinha, Localizado no encontro das Ruas Octávio Tomazeli e Rua
Martina Machado Ramos. Salienta-se que essa praça, recentemente foi
entregue a comunidade, com obras feitas, como calçada, iluminação, bancos e
paisagismo, através da emenda do respectivo vereador
Manoel Adam - Requerimento nº 254/20 - VOTO DE PROFUNDO PESAR pelo
falecimento da Ilustríssimo Senhor OSMAR MARQUES SOARES ocorrido no dia
10 de junho de 2020.

ORDEM DO DIA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22.06/20

PL Nº 91/20 que Altera dispositivos da Lei Municipal nº 5.721, de 25 de março
de 2009, que Cria o Conselho Municipal de Agricultura - COMAGRI, com
alterações posteriores.

