
Legislativo Informa – 30ª Reunião Ordinária 

 

João Luis Moreira - Projeto de Lei nº 128/20 - Dá denominação a uma Rua 

nesta Cidade.  

Poder Executivo - Of. Nº 002/2020-JSM - Solicita a Tribuna Livre da Sessão 

Ordinária com a finalidade de divulgar o prazo regular de alistamento Militar, bem 

como as orientações gerais ao cidadão nascido no ano de 2002, no que tange 

ao Serviço Militar. 

Poder Executivo - Of. Nº 739/2020-GPM - Resposta ao Ofício nº 310/20, Ofício 

nº 311/20, Requerimento nº 320/20, Requerimento nº 322/20, Requerimento nº 

307/20 e Ofício nº 312/20. 

Poder Executivo - Of. Nº 741/2020-GPM - Resposta ao Requerimento nº 

319/20, Requerimento nº 321/20. 

Poder Executivo - Of. Mens. Nº 090/20-GPM - Encaminha Projeto de Lei nº 

129/20. 

Poder Executivo - Projeto de Lei nº 129/20 - Dispõe sobre a organização do 

Sistema Municipal de Defesa do Consumidor (SMDC), institui a Gestão e a 

Unidade do PROCON municipal (PROCON/ Santo Antônio da Patrulha), o 

Conselho Municipal de Defesa do Consumidor (CODECON) e o Fundo Municipal 

de Proteção e defesa do Consumidor 9FMPDC).  

Bancada do PP e Bancada do PTB - Requerimento nº 363/20 - Para que 

sejam remetidas a esta Casa Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias, 

informações por qual motivo demandaram aos servidores para não usarem 

uniforme até o dia das eleições, e qual a justificativa para este pedido. 

Samuel Souza - Requerimento nº 364/20 - Para que sejam remetidas a esta 

Casa Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias, informações por parte da 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, esclarecendo os motivos pelo qual 

houve o cancelamento do local de armazenamento de entulhos e podas, na 

Localidade de Casqueiro. Salienta-se que a Prefeitura Municipal, há mais de 20 

anos, coloca material nessa cava. 

Samuel Souza - Requerimento nº 365/20 - Para que sejam remetidas a esta 

Casa Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias, informações por parte da 

Secretaria de Obras, se existe serviço de vigilantes contratados para cuidar do 

cemitério Municipal, se tem qual a empresa contratada e quais horários que 

fazem a vigilância. Salienta-se que estão ocorrendo novamente muitos atos de 

vandalismos e furtos nas sepulturas. 

Alex do Amaral - Ped. Prov. Nº 379/20 - Para que a Secretaria Municipal de 

Obras, Trânsito e Segurança promova a colocação de placa de sinalização de 

“Pare” e “Preferencial” no entroncamento das estradas de Rincão do Capim e 

Morro Grande. 



Samuel Souza - Requerimento nº 366/20 - Solicita gerência do Banrisul local, 

para que conserte o telefone fixo da agência de Santo Antônio, pois há três dias 

apresenta defeito impossibilitando os agendamentos de atendimento ao público. 

Na mesma linha sugere a contratação de um estagiário para o atendimento 

telefônico, visando melhorar os serviços nesta agência. 

Poder Executivo - Of. Mens. Nº 091/20-GPM - Encaminha Projeto de Lei nº 

130/20 

Poder Executivo - Projeto de Lei nº 130/20 - Dispõe sobre a concessão de 

subsídio financeiro às empresas de transporte público coletivo de passageiros, 

em virtude da calamidade pública devido à epidemia causada pelo novo 

Coronavírus (COVID-19). 

Comitê Gravataí - Of. CBHG nº 028/20 - Convocação para 364ª RO Comitê 

Gravataí, dia 08 de setembro, às 13h30min, videoconferência. 

Bancada do PTB - Ped. Prov. Nº 380/20 - Para que a Secretaria Municipal de 

Obras, Trânsito e Segurança promova o conserto de um bueiro na Travessa Júlio 

Gomes Machado, na localidade da Palmeira. 

Alex do Amaral - Ped. Prov. Nº 381/20 - Para que a Secretaria Municipal de 

Obras, Trânsito e Segurança promova a colocação de duas caçambas de 

cascalho na lomba da Travessa que liga a estrada do Lindaú a estrada dos Tocos 

na localidade de Tapumes. 

Jair Belloli - Ped. Prov. Nº 382/20 - Para que a Secretaria Municipal de Obras, 

Trânsito e Segurança promova a recuperação da estrada Valeriano, na 

localidade de Passo do Sabiá.  

Jair Belloli - Ped. Prov. Nº 383/20 - Para que a Secretaria Municipal de Obras, 

Trânsito e Segurança promova a recuperação da rua Urbano Mendes Fogaça, 

na localidade de Lomba da Páscoa. 

Jair Belloli - Ped. Prov. Nº 384/20 - Para que a Secretaria Municipal de Obras, 

Trânsito e Segurança estude a possibilidade de construção de uma rótula, entre 

as Ruas Paul Harris, Bahia e Francisco Canquerini Marques. Essas três ruas 

desembocam na Avenida Afonso Porto Emerim, onde o trânsito está bem 

confuso.  

Samuel Souza - Requerimento nº 367/20 - Para que sejam remetidas a esta 

Casa Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias, informações sobre a 

prorrogação do prazo de colocação de dejetos na Lagoa dos Barros e por quanto 

tempo constitui.  

Poder Executivo - Of. Mens. Nº 092/20-GPM - Encaminha Projeto de Lei nº 

131/20 

Poder Executivo - Projeto de Lei nº 131/20 - 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$ 57.344,56 - SECTE 

João Luís Moreira - Ped. Prov. Nº 385/20 - Para que a Secretaria Municipal de 

Obras, Trânsito e Segurança promova o patrolamento, envaletamento e 

encascalhamento, das três ruas localizadas atrás da fábrica de calçados Canabi, 

na localidade de Evaristo, em regime de urgência. 

João Luís Moreira - Ped. Prov. Nº 386/20 - Para que a Secretaria Municipal de 

Obras, Trânsito e Segurança promova o patrolamento e ensaibramento da 

Estrada Plíndio Ferreira de Jesus, na localidade de Evaristo em regime de 

urgência; Patrolamento com envaletamento e ensaibramento das estradas das 

localidades, Furnas, Baixa Grande, Sertão do Cantagalo, Bom Retiro e 

Pinheirinhos, em regime de urgência. 

João Luís Moreira - Ped. Prov. Nº 387/20 - Para que a Secretaria Municipal de 

Obras, Trânsito e Segurança promova a troca de luminária no poste de número 

416060 localizado na Estrada Rosalina Assis de Oliveira, em frente ao antigo 

piquete de laço Chico do Beijo em Campestre. 

Bancada do PTB - Ped. Prov. Nº 388/20 - Para que a Secretaria Municipal de 

Obras, Trânsito e Segurança promova o patrolamento com envaletamento e 

ensaibramento das estradas das localidades de Chicolomã, Tapumes, Lombas 

e Barrocadas em regime de urgência. 

Poder Legislativo - Requerimento nº 368/20 - VOTOS DE 

CONGRATULAÇÕES, alusivo as comemorações dos 260 anos da instalação da 

Capela Curada.  

Manoel Adam - Requerimento nº 369/20 - Qual a previsão de início da 

pavimentação na Rua Francisco Borges de Lima até a FURG. Quais as 

providências que estão sendo tomadas em relação ao passeio público, tendo em 

vista a necessidade dos alunos em se locomoverem naquela via. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORDEM DO DIA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 03.09/2020 

 

PL Nº 123/20 que Altera dispositivo da Lei Municipal nº 8.367, de 31 de julho de 

2019, que "Dá denominação a uma Rua nesta Cidade" - Rua Adão Darci Bestetti 

a Rua I do Loteamento Santa Teresinha. 

PL Nº 126/20 que Altera a inclui iniciativas/ações no demonstrativo dos 

programas de governo do Plano Plurianual para o período de 2018/2021, Lei 

Municipal nº 7.884/2017. 

PL Nº 130/20 que Dispõe sobre a concessão de subsídio financeiro às empresas 

de transporte público coletivo de passageiros, em virtude da calamidade pública 

devido à epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19). 

PL Nº 131/20 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$ 57.344,56 – SECTE.  

 


