
Expediente da 44ª Reunião Ordinária 

 

Bancada do PTB e Valtair Andrade, Dirceu Machado e André 
Selistre - Requerimento nº 445/20 - Para que sejam remetidas a esta Casa 
Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias, informações sobre o motivo pelo 
qual foi autorizado a propaganda da Loja KiSapato na parada de ônibus pública, 
em frente à loja citada.   

Poder Executivo - Of. Nº 1040/20-GPM - Encaminha documento que versa 
sobre concessão de tutela de urgência na ADI referente à Lei 8.569/2020, que 
Dispõe sobre o desconto do IPTU a empresas e munícipes que instalarem 
câmeras de videomonitoramento, denominado cidade monitorada, que teve sua 
origem no Projeto de Lei 29/2020.  

Ministério de Minas e Energia - Ofício nº 196/2020 - Resposta ao 
Requerimento nº 357/20 do Vereador Manoel Adam.  

João Luís Moreira - Ped. Prov. Nº 533/20 - Para que a Secretaria Municipal de 
Obras, Trânsito e Segurança promova a colocação de 2 redutores de 
velocidades na Rua Maurício Cardoso, sendo um próximo ao número 873.   

Poder Executivo - Of. Mens. 122/20-GPM - Encaminha Projeto de Lei nº 180/20  

Poder Executivo - Projeto de Lei nº 180/20 - 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).  

Rodrigo Massulo, Marcelo Santos e André Selistre - Requerimento nº 
446/20 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES à SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CULTURA e a METAMORPHOSE: CONTEÚDO CULTURAL, pela peça teatral 
“A TRUPE”, espetáculo realizado em prol ao 1º Incentivo de Manifestações 
Culturais, ocorrido no dia 13/12, no Qorpo Santo.   

Bancada do PP - Requerimento nº 447/20 - VOTO DE PROFUNDO PESAR 
pelo falecimento do Ilustríssimo SENHOR MÁRIO ROSA PORTAL, ocorrido no 
dia 12 de Dezembro de 2020.  

Valtair Andrade e Samuel Souza - Requerimento nº 448/20 - VOTO DE 
PROFUNDO PESAR pelo falecimento do Ilustríssimo SENHOR JOSÉ VILMAR 
DA SILVA, mais conhecido como Osmar da Lagoa dos Barros, fato ocorrido 
recentemente.   

Samuel Souza - Requerimento nº 449/20 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES 
ao PÁROCO ADALBERTO LUMERTZ BORGES, extensivo à comissão e 
festeiros, pelo excelente almoço no sistema pague e leve, alusivo a 
comemoração da Festa da Nossa Senhora do Rosário, realizado no Salão 
Paroquial da Cidade Alta, no dia 13 de Dezembro de 2020.  

  

 

 



ORDEM DO DIA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14.12.20 

 

PL Nº 55/20 que "Autoriza contratação temporária de excepcional interesse 
público e dá outras providências" - Instrutores.  

PL Nº 73/20 que "Autoriza contratação temporária de excepcional interesse 
público e dá outras providências" - 01 Instrutor de Artes, 01 Instrutor de Esportes 
e 01 Instrutor de Música.  

PL Nº 154/20 que Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 
financeiro de 2021, com emendas impositivas de nº 01 a 58, aprovadas e parte 
integrante deste.  

PL Nº 162/20 que "Altera dispositivos na Lei nº 6.477, de 21 de março de 2012, 
que dispõe sobre o quadro de cargos e funções públicas do Poder Legislativo de 
Santo Antônio da Patrulha, estabelece o plano de carreira dos servidores, com 
alterações posteriores, em especial Lei nº 8.096/18 e dá outras providências".  

PL Nº 180/20 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)". 

 


