
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRADINHO 

 

BOLETIM LEGISLATIVO N° 22/2019 
SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 

21ª SESSÃO ORDINÁRIA 

SALA DE SESSÕES OTTMAR KESSLER 

DATA DA SESSÃO: 29 de julho de 2019 

HORÁRIO DA SESSÃO: 18 horas  

ORDEM DO DIA 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 48 do Ver. VALDECIR BILHAN: Que o Poder Executivo, 

através do setor competente, realize a limpeza da área de terra onde será instalado o 

novo campus da Universidade de Santa Cruz do Sul em Sobradinho. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 49 do Ver. VALDECIR BILHAN: Que o Poder Executivo, 

através do setor competente, realize o conserto da boca-de-lobo localizada em frente à 

Capela no Bairro Maieron, em Sobradinho. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 50 do Ver. SOLANGE GUERREIRO: Que o Poder 

Executivo realize a canalização dos bueiros da Rua Carlos Heitor de Azevedo, no Bairro 

Maieron. O pedido se faz necessário em virtude de todos os bueiros estarem entupidos, 

sem proteção, e exalando mau cheiro. 

INDICAÇÃO 41 Ver. LUIZ ARISTIDES PASA DE FREITAS: Que o Executivo crie um 

projeto para incentivar o uso de bicicletas na cidade, com a implantação de 

estacionamentos no centro de Sobradinho. A indicação faz-se necessária em vista da 

necessidade de apoiar aqueles que apreciam o uso da bicicleta e, também, em 

consonância com grandes, médios e pequenos municípios, promover a qualidade de vida 

e o cuidado com o meio ambiente. 

INDICAÇÃO 42 Ver. VALDECIR ADRIANO BILHAN: Que o Poder Executivo estude a 

possibilidade de confeccionar um adesivo, contendo nome e símbolo do Município de 

Sobradinho, a fim de que os motoristas que usam a nova placa do Mercosul possam 

identificar a cidade onde moram, aumentando assim, a segurança de nossos munícipes. 

INDICAÇÃO 43 Ver. JEFERSON MATANA: Que a área de terras de 2 hectares matrícula 

n° 5429 localizado no bairro Quinca, pertencente ao município de Sobradinho, faça parte 

da nova área industrial (tipo 1, 2, e 4). 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO de autoria do Ver. Luiz Freitas pela atuação da 

Polícia Civil e Polícia Militar de Sobradinho.  



MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO de autoria da Ver.ª Maxcemira Trevisan pelos 195 

anos da Imigração Alemã no Rio Grande do Sul. 

PROJETO DE LEI 99 Que autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Especial no 

Orçamento de 2019, Lei Municipal nº 4.494 de 11/12/2018, no valor de R$ 2.400,00 para 

desenvolvimento de ações em Vigilância em Saúde. 

PROJETO DE LEI 100 Que autoriza o Executivo ceder, servidora municipal, ao Governo 

do Estado, para exercer funções junto ao Hemocentro Regional de Santa Maria/RS. Essa 

cedência visa atender à solicitação do Governo do Estado, com a concordância do 

Secretário Municipal da Saúde. 

PROJETO DE LEI 101 que autoriza o Executivo a reavaliar os valores de venda de 

veículos pertencentes ao município, para fins de venda, através de leilão público, 

autorizados pela Lei Municipal nº 4.572 de 14/05/2019. Os valores arrecadados deverão 

ser utilizados na aquisição de novos equipamentos e em contrapartida de recursos para 

obras. 

PROJETO DE LEI 102 que altera redação do Art. 1º da Lei Municipal 4.583 de 

10/07/2019 que autoriza o Executivo a receber por meio de permuta de área de terra a 

título de indenização, uma fração ideal de terras, com fins de aprovação do Condomínio 

dos Vinhedos. Segundo o Executivo essa alteração torna-se necessária na redação do 

supracitado artigo, acrescentando o termo “dação em pagamento decorrente de 

permuta por área de terra”, para suprir exigência junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis de Sobradinho/RS.  

O TEXTO E O TEOR DAS PROPOSIÇÕES SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE 

DOS VEREADORES. 

 

 


