ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DO BALNEÁRIO PINHAL
PODER LEGISLATIVO
Reunião Ordinária da Sessão Legislativa do dia 10 de julho de 2017.

EXPEDIENTE:
Chamada dos vereadores.
Leitura das correspondências.
Tribuna Livre conforme o artigo 171 do Regimento Interno.
André Specht – Projetos de Skate e nova pista.
Paulo – Unicidade da Comunidade.
Régis Alexandre – Lixão Municipal.
Projeto de Lei nº. 57/2017 – “Cria a coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e
o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil do Balneário Pinhal, e dá outras
providências”. Autor Poder Executivo. Para dar Publicidade.
Projeto de Lei nº. 58/2017 – “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no
orçamento municipal para o exercício de 2017”. Autor Poder Executivo. Para dar
Publicidade.
Projeto de Lei nº. 59/2017 – “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no
orçamento municipal para o exercício de 2017”. Autor Poder Executivo. Para dar
Publicidade.
Projeto de Lei nº. 60/2017 – “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no
orçamento municipal para o exercício de 2017”. Autor Poder Executivo. Para dar
Publicidade.
Indicação nº. 34/2017 – “Indica que solicite as Secretarias
competentes que seja colocado placas de sinalização com o nome das Ruas do Município
de Balneário Pinhal e distrito do Magistério”. Autor Vereador Alberto. Para dar Publicidade.
Projeto de Providências nº. 54/2017 – “Solicita a limpeza e o patrolamento da Rua Itaqui,
quadra C, bairro Magistério”. Autor Vereador Ronaldinho. Para dar Publicidade.
Pedido de Providências nº. 55/2017 – “Solicita a limpeza da Rua Valdemar Neumann em
sua extensão”. Autor Vereador Ronaldinho. Para dar Publicidade.
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Pedido de Providências nº. 56/2017 – “Solicita que seja realizado o nivelamento e
melhorias na Avenida Mineirinho, no bairro Pontal das Figueiras, bem como seja efetuada
a troca das lâmpadas da referida Avenida, uma vez que somente uma lâmpada encontrase funcionando”. Autor Vereador Cezar Furini. Para dar Publicidade.
Pedido de Informação nº. 35/2017 – “Solicito que informe sobre o motivo da não realização
da construção da parada de ônibus próximo a rodoviária, conforme Pedido de Providências
031/2017”. Autor Vereador Cezar Furini. Para dar Publicidade.
Pedido de Informação nº. 36/2017 – “Solicito a Secretaria de Turismo, Desporto,
Agricultura, Pesca, Indústria e Comércio que nos informe quais são os projetos
desenvolvidos na área da indústria e Comércio de janeiro até o presente momento e os que
serão desenvolvidos ou em fase da criação até o final do ano de 2017”. Autor Vereador
Cezar Furini. Para dar Publicidade.
Pedido de Informação nº. 37/2017 – “Solicito ao Presidente do Poder Legislativo que
informe se o objeto da pesquisa contratada por meio de dispensa de licitação, processo nº.
005/2017, e com empenho nº. 250 já liquidado, a ser realizada por DIRCEU F. GOMES –
ME, será qualitativa e quantitativa; quais os instrumentos e metodologia que serão
utilizados, tanto para realização da pesquisa quanto para apresentação dos resultados, bem
como, anexe a resposta deste pedido os demais orçamentos de outras empresas que
ensejaram a dispensa da licitação. Ainda, junte a resposta cópia dos editais de dispensa de
licitação publicados nos jornais de circulação local”. Autor Vereador Cezar Furini. Para dar
Publicidade.
Pedido de Informação nº. 38/2017 – “Solicito ao Chefe do Poder Executivo que nos forneça
informações sobre o estacionamento oblíquo realizado na Avenida Alegrete, quais sejam:
a) o que foi empregado de recursos públicos; b) quem foi o ordenador de despesas e que
autorizou a obra; c) qual a finalidade da obra; d) qual o interesse público constitucional
naquela obra; e) qual o gasto total do Poder Executivo; f) quantos funcionários públicos
foram delegados para a realização da obra; g) por quanto tempo os funcionários públicos
ficaram cedidos para a realização da obra”. Autor Vereador Cezar Furini. Para dar
Publicidade.

ORDEM DO DIA
Discussão da Pauta
1. Projeto de Lei nº. 51/2017 – “Autoriza o Poder Executivo a contratar operações com
o Badesul Desenvolvimento S/A – agência de fomento/RS – obras de infraestrutura
urbana”. Autor Poder Executivo. Para Votação Final.
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2. Projeto de Lei nº. 53/2017 – “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no
orçamento/2017, no valor de R$ 126.340,69”. Autor Poder Executivo. Para Votação
Final.
3. Projeto de Lei nº. 54/2017 – “Autoriza o Poder Executivo a contratar recursos
humanos, em caráter excepcional e por tempo determinado, para prestação de
serviço na administração pública”. Autor Poder Executivo. Para Votação Final.
4. Projeto de Lei nº. 56/2017 – “Altera a Lei 1.262 de 23 de junho de 2015”. Autor
Poder Executivo. Para Votação Final.

Vereadores para explicações pessoais
Leandro Luis Lauer
Rubem Fernando Pereira Gamba
Luiz Cezar Danelli Furini
Alberto Nunes Pinto
Geilson Pires dos Santos
Alirton Bertoncine
Paulo Ronaldo Rosa de Azevedo
Aldo Menegheti de Freitas Ferreira
Luís Carlos Rosa Lopes
Encerramento dos trabalhos da Sessão Ordinária
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