
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRADINHO 

 

BOLETIM LEGISLATIVO N° 36/2020 
SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 

32ª SESSÃO ORDINÁRIA 

SALA DE SESSÕES OTTMAR KESSLER 

DATA DA SESSÃO: 09 de novembro de 2020 

HORÁRIO DA SESSÃO: 18 horas  

ORDEM DO DIA 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 68 do Ver. LUIZ FREITAS: Que o Poder Executivo através 

do setor competente realize a manutenção da iluminação dos postes da rua Delfino 

Ferraz da Silva no bairro Rio Branco. 

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 69 do Ver. VALDECIR BILHAN: Que o Poder Executivo 

através do setor competente instale luminárias na entrada para a Linha Brasileira no 

Bairro Peões. 

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 70 da Verª. MAXCEMIRA TREVISAN: Que o Poder 

Executivo ceda o espaço entre a empresa Metalforte e a ponte no Parque da Fejão para o 

Clube 297 de som automotivo que possui cerca de 224 integrantes. O grupo se 

compromete em cuidar dos banheiros do local. 

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 71 do Ver. EDER LIBRELOTTO: Que o Poder Executivo 

através do setor competente realize a fiscalização em relação ao cumprimento da Lei 

Estadual 15366 de novembro de 2019 que proíbe a queima e a soltura de fogos de 

estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos festivos de 

efeito sonoro ruidoso no Estado do Rio Grande do Sul. O objetivo é combater a poluição 

sonora, que causa perturbações a bebês, crianças, idosos e portadores de doenças como 

autismo e mal de Alzheimer, além de animais de estimação. 

 

PROJETO DE LEI 86 que autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar no 

Orçamento de 2020, Lei Municipal nº 4636, de 27.11.19, no valor de R$ 129.902.50 

(cento e vinte e nove mil, novecentos e dois reais e cinquenta centavos). Os recursos são 

oriundos do excesso de arrecadação, Lei complementar 173 e serão aplicados em ações 

de combate ao COVID-19. 

 

PROJETO DE LEI 87 que autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Especial no 

Orçamento de 2020, Lei Municipal nº 4636, de 27.11.19, no valor de R$ 124.762,80. Os 

recursos são oriundos do Ministério do Turismo, por meio da Lei Emergencial Cultural 



Aldir Blanck-nº 14017/2020 e serão repassados a entidades culturais que se enquadrarem 

na Lei e se habilitarem para o recebimento do mesmo. 

 

PROJETO DE LEI 88 que autoriza o Poder Executivo a recontratar, em regime de 

emergência, sem concurso público e/ou Processo Seletivo, um cuidador de Abrigo 

Institucional. A recontratação se justifica em razão do atual contrato estar vencendo e em 

virtude da decretação de calamidade pública pela pandemia do Corona Vírus, não foi 

possível a realização de processo seletivo. 

 

O TEXTO E O TEOR DAS PROPOSIÇÕES SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE 

DOS VEREADORES. 

A sessão será aberta ao público respeitando os protocolos de distanciamento social e os 

cuidados na prevenção do coronavírus. 


