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BOLETIM LEGISLATIVO N° 11/2019 

SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 

9ª SESSÃO ORDINÁRIA 

SALA DE SESSÕES OTTMAR KESSLER 

DATA DA SESSÃO: 06 DE MAIO DE 2019 

HORÁRIO DA SESSÃO: 18 horas  

ORDEM DO DIA 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO 08/2019 do Ver. Jeferson Matana: Que o Poder Executivo 

disponibilize a cópia da caderneta da moto niveladora Caterpillar referente ao mês de abril 

de 2019 e a cópia da caderneta da retroescavadeira RK 406 C referente ao mês abril de 

2019. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 14/2019 do Ver. Roberto Carlos Siman:  Que seja 

construída uma para de ônibus na localidade de Linha Quinca, nas proximidades da 

residência de Elias Zuchetto. O pedido foi realizado por Rozeli Fátima Choiguel, que julga 

necessária a construção para permitir que os ônibus parem no local, bem como haja a 

proteção dos moradores em dias de chuva. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 15/2019 do Ver. Elemar Lazzari: Solicito ao Executivo 

Municipal que providencie uma solução em relação à canalização da rua Santa Rosa na 

saída para Ibarama, onde a água que desce do asfalto invade as casas. Essa é uma 

reivindicação dos moradores que sofrem com o problema a mais de 20 anos. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 16 do Ver. Valdecir Bilhan: Que o Poder Executivo, através 

do setor competente, estude a possibilidade de construir um quebra-molas na Rua 

Arnoldo Y Castro, no Bairro Rio Branco, em frente à residência de número 191. O pedido 

se faz necessário em virtude da alta velocidade com que os automóveis se deslocam pelo 

trecho, colocando moradores em perigo, sobretudo as crianças. 

INDICAÇÃO 16 do Ver. Roberto Siman: Que o Poder Executivo estude a possibilidade 

de construir um redutor de velocidade na Rua Padre Landel de Moura, em frente à 

residência n° 272, Bairro Rio Branco, Sobradinho/RS. 

INDICAÇÃO 17 da Verª. Maxcemira Trevisan: Que o Poder Executivo, através do setor 

competente, analise o projeto em anexo, o qual contempla a construção de abrigo para 

ponto de parada de ônibus no interior e na cidade que possuam lixeiras padronizadas, 

rampa de acesso para cadeirantes, entre outras ideias que constam no projeto. Este é um 

projeto de iniciativa popular de autoria do cidadão Rodrigo Festinalli. 



INDICAÇÃO 18 da Verª. Maxcemira Trevisan: Que o Poder Executivo estude a 

possibilidade de ceder, ao grupo de Mulheres da comunidade de Campestre, o uso 

gratuito das instalações do Ginásio do Campestre, para realização de atividades como 

ginástica, incentivando os cuidados com a saúde de nossa população. 

INDICAÇÃO 19 do Ver. Valdecir Bilhan: Que Poder Executivo notifique a empresa OI, 

tendo em vista que estão ocorrendo, em diversas partes do município, acidentes com 

veículos da prefeitura de Sobradinho, sobretudo pela má colocação de fios equipamentos 

da empresa. 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO da Ver.ª Maxcemira Trevisan para os 25 anos do 

Jantar dos Destaques. 

PROJETO DE LEI 68 DO EXECUTIVO: Autoriza o Executivo Municipal a contratar, em 

regime de emergência e sem concurso público, 01 (um) Psicólogo, para compor a Equipe 

do NASF e para prestar atendimentos à  pacientes,  junto a Secretaria Municipal da 

Saúde. A contratação  será  para  substituição de servidora  que atuava no Programa e no 

atendimento aos pacientes, solicitou exoneração do cargo, e torna-se necessária esta 

contratação para dar continuidade a execução do  projeto de Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família- NASF,  cujo  Programa foi renovado  pelo Ministério da Saúde e também no 

atendimento aos pacientes que necessitam do acompanhamento  deste profissional. 

PROJETO DE LEI 69 DO EXECUTIVO: Institui Gratificação Especial ao membro 

presidente da Comissão para realização de inventário dos bens móveis e imóveis 

pertencentes ao município. 

PROJETO DE LEI 71 DO EXECUTIVO: Autoriza o Poder Executivo doar ao Grupo 

Escoteiro Aimoré, um Veículo VW/Kombi, de propriedade do Município. 

PROJETO DE LEI 72 DO EXECUTIVO: Altera o Art.2º, da Lei Municipal 4.544, de 

12.04.2019, que autoriza o Executivo Municipal a contratar temporariamente, sem 

concurso público, em caráter excepcional de interesse público, para atender situação de 

emergência, 01 (um) AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. 

PROJETO DE LEI 73 DO EXECUTIVO: Autoriza o Poder Executivo Municipal, a 

promover a venda, através de leilão público de veículos, móveis, materiais e 

equipamentos, pertencentes ao Município. 

PROJETO DE LEI 66 COM PARECERES FAVORÁVEIS: Autoriza o Executivo Municipal 

a contratar temporariamente, sem concurso público, em caráter excepcional de interesse 

público, para atender situação de emergência, 01 (um) Professor, com formação em 

Pedagogia, para atuar como Instrutor da Banda Municipal. 

PROJETO DE LEI 70 COM PARECERES FAVORÁVEIS: Autoriza o Executivo Municipal 

a contratar, em regime de emergência e sem concurso público, 01 (um) Facilitador de 

Oficina de Educação, para atuar junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculo. 

Tribuna livre: Gabriel Domingos de Souza. Assunto: Reformas 

 



 

 

 


