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             PODER LEGISLATIVO 

 

           Reunião Ordinária da Sessão Legislativa do dia 25 de maio de 2020. 
 

 

Expediente: 
Chamada dos Vereadores. 
Leitura das Correspondências  

 
 

PROPOSIÇÕES PARA PUBLICIDADE 
 

 

 

1. Pedido de Providência nº 055/2020 - Solicitar à Chefe do Poder Executivo que 

encaminhe a secretaria competente a retirada de entulho na Rua 51, próximo ao nº 

846, no Pinhal Sul. Em tempo, solicitamos a colocação de placa de proibição de 

colocação de lixo. Autor Vereador Paulo Ronaldo Rosa de Azevedo. Para 

Publicidade. 

2. Pedido de Providência nº 056/2020 - Solicitar à Chefe do Poder Executivo que 

encaminhe a secretaria competente o pedido de manutenção e reparos na Avenida 

Luciana de Abreu, em toda sua extensão, distrito do Magistério, principalmente no 

trecho entre a Rua Osório e a Avenida Salzano Vieira Cunha. Autor Vereador Cezar 

Furini. Para Publicidade. 

3. Pedido de Providência nº 057/2020 - Solicitar à Chefe do Poder Executivo que 

encaminhe a secretaria competente para que seja realizada a limpeza do terreno 

localizado na quadra da Rua: Cacildo Freitag e a quadra da Rua: 42 sem 

denominação, no lote inscrito como “Área de Recreação Aberta de Propriedade 

Privada (clubes).” Área P.11.” Autor Vereador Leandro Luis Lauer Para Publicidade. 
 

4. Pedido de Informação nº 017/2020 - Solicitar a Chefe do Poder Executivo Municipal 
que nos sejam apresentadas as respostas aos questionamentos abaixo elencados, 
contendo os dados referentes as dedetizações realizadas no distrito de Túnel Verde, 
conforme dado publicidade na rede social Facebook, no dia 19 de maio de 2020, na 
página institucional do Poder Executivo.  Autor Vereador Cezar Furini. Para 
Publicidade. 
 

5. Pedido de Informação nº 018/2020 - Solicitar a Chefe do Poder Executivo Municipal 
que nos sejam apresentadas as respostas aos questionamentos abaixo elencados, 
contendo os dados referentes as dedetizações realizadas no município de Balneário 
Pinhal. Autor Vereador Cezar Furini. Para Publicidade. 
 
 
 
 
 

https://balneariopinhal.rs.leg.br/uploads/materia/18255/PP___055_2020.pdf
https://balneariopinhal.rs.leg.br/uploads/materia/18256/PP_056_2020.pdf
https://balneariopinhal.rs.leg.br/uploads/materia/18257/PP___057_2020.pdf
https://balneariopinhal.rs.leg.br/uploads/materia/18258/PI_017_2020.pdf
https://balneariopinhal.rs.leg.br/uploads/materia/18267/PI_018_2020.pdf


 
 

   
             

 

2 

 

6. Pedido de Informação nº 019/2020 - Solicitar a Chefe do Poder Executivo Municipal 
que nos seja informado quais meses foram pagos os valores referente ao vale 
alimentação, concedido a partir da lei 1.578/2019, que autoriza  concessão de vale-
alimentação aos servidores municipais, quais os critérios de pagamento a partir da 
validade da lei, bem como seja informado se algum funcionário não recebeu os valores 
referentes ao vale alimentação desde o mês de janeiro do corrente ano e qual a 
justificativa para tal. Autor Vereador Cezar Furini. Para Publicidade. 
 

7. Indicação nº 027/2020 - Indica à Chefe do Poder Executivo que sejam adquiridas 
bicicletas para auxiliar os agentes comunitários de saúde nos atendimentos 
residenciais que realizam diariamente, como forma de facilitar o acesso, agilizando os 
atendimentos e dando maior qualidade para o deslocamento dos agentes. Autor 
Vereador Cezar Furini. Para Publicidade. 
 
 

 

                                               DISCUSSÃO DA PAUTA 

 
 

8. Projeto de Lei nº 018/2020 - Autoriza o Poder Executivo a efetuar o pagamento de 

abono de caráter remuneratório aos agentes comunitários de saúde e agentes 

municipais de endemias.  Autor: Poder Executivo. Para Votação Final. 
 

9.  Projeto de Lei nº 019/2020 - Denomina “Renato Viana Siqueira”, o Centro de 

Especialidades, no Município de Balneário Pinhal.  Autor: Poder Executivo. Para 

Votação Final. 

 
 

Vereadores para explicações pessoais: 

 

Heron Ricardo de Oliveira 
Reni da Silva 

Gilmar João da Silva 
Paulo Ronaldo Rosa de Azevedo 

Aldo Menegheti de Freitas Ferreira 
Leandro Luís Lauer 

Luiz Cezar Danelli Furini 
Luís Carlos Rosa Lopes 

Hans Leal Tassoni 
 

 
 

 
 

 

https://balneariopinhal.rs.leg.br/uploads/materia/18260/PI_019_2020.pdf
https://balneariopinhal.rs.leg.br/uploads/materia/18261/INDICAO_027_2020.pdf
https://balneariopinhal.rs.leg.br/uploads/materia/18229/PL_018_2020.pdf
https://balneariopinhal.rs.leg.br/uploads/materia/18265/Projeto_de_lei_0192020_certo.pdf
https://www.facebook.com/vereadorrenidasilva/
https://www.facebook.com/camarabpinhal.rs.gov.br/
https://www.facebook.com/VereadorMenegheti/
https://www.facebook.com/leandro.lauer.98
https://www.facebook.com/LuisinhoBalnearioPinhal/

