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A Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul realiza sessão ordinária na próxima

segunda-feira, 18, às 16h, no Plenário Vereador Nilton Garibaldi, quando começam a

tramitar 11 novos projetos. Antes dessa reunião ordinária, a Câmara realizará uma

reunião especial, com início às 14h, sobre a mortalidade infantil, reunião requerida pelo

Vereador Raul Fritsch. Depois dessa reunião ordinária, a Câmara realizará uma reunião

solene, com início às 19h30, para homenagear o Lions Clube Santa Cruz do Sul - Aliança.

Entre os projetos que ingressaram na pauta está o de autoria do Executivo que cria o

padrão de vencimento 4-A para as categorias funcionais de Agente de Combate às

Endemias e Agentes Comunitários de Saúde; a alteração da Lei Complementar nº

737/2019, criando a Coordenação do CRAS Central, Coordenação da Mulher e

Coordenação da Diversidade; a alteração da Lei Complementar nº 741/2019 que dispõe

sobre o Conselho Municipal de Planejamento Urbano (COMPUR); o pedido de autoriza a

contratação de um pedreiro.

Também ingressou o pedido para a abertura de crédito adicional no montante de R$

1.556.372,84 para custear despesas das Secretarias de Segurança e Mobilidade Urbana,

Desenvolvimento Econômico e Turismo, Educação, e Obras e Infraestrutura; a

autorização para a contratação de dois motoristas; a abertura de créditos especiais no

montante de R$ 149.620,00 para custear despesas da Secretaria de Saúde; de créditos

adicionais no montante de R$ 9.440.158,04 para custear despesas da Secretaria de

Saúde; de crédito especial no montante de R$ 1 milhão para custear despesas da

Secretaria de Saúde e a cedência de uso de imóvel à Associação Gatilhos Trail Club.

Também foi protocolado o projeto para a alteração da Lei 8.527/2021, que dispõe sobre a

estrutura administrativa do Município.

Informação

O vereador Francisco Carlos Smidt (PSDB) requer informações sobre os aterros

acumulados ao longo da Rua Irmão Emílio e a cedência da Capela do Santuário de

Schoenstatt. Nicole Weber (PTB) requer informações a respeito da geração de energia no
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Centro Materno Infantil (CEMAI).

A vereadora Bruna Molz (Republicanos) requer o recapeamento do asfalto nas ruas do

Residencial Viver Bem. Daiton Mergen (MDB) indica o patrolamento no Corredor Schuck,

a instalação de redutor de velocidade na Avenida dos Cristais e na Estrada de Linha João

Alves.

Nicole Weber requer a realização de melhorias na Rua da Pedreira, a substituição de

lâmpadas na Rua Alecrim, a troca de lâmpadas na Praça da Bandeira e a instalação de

gerador de energia no CEMAI. Francisco Carlos Smidt (PSDB) indica o conserto no

asfalto da Rua Espumoso e em bueiro da Rua Roberto Simon, a realização de limpeza

em terreno da Rua Eduard Max Van Borowsky, o patrolamento da Rua Edmundo Steffens,

a instalação de redutor de velocidade na Rua Dr. Raul Gaspar Bartholomay e a realização

de melhorias na Travessa 1 em Capão da Cruz.

Cleber Pereira (UB) indica a inserção da Patrulha Maria da Penha nas atribuições da

Guarda Municipal, a instalação de parada de ônibus na esquina da Rua Argentina com a

Rua São José, a realização do evento "Praça da Cidadania" no Bairro Monte Verde. Raul

Fritsch (Republicanos) indica a realização de melhorias na ponte de madeira que liga as

ruas Luís de Camões e Oscar Hugo Martin. Também indica à RGE Distribuidora Gaúcha

de Energia a realização de reparos em poste de energia em rua de Capão da Cruz.

Gerson Trevisan (PSDB) requer a equiparação da remuneração dos servidores que

exercem o cargo de Motorista de Veículos Leves, a realização de melhorias gerais na Rua

Ernesto Augusto Mandler, a instalação da sinalização "Siga Livre à Direita" na confluência

da Rua Ernesto Alves com a Avenida Paul Harris, a realização de limpeza e pintura de

ponte em Alto Boa Vista.

Leonel Garibaldi requer a realização de reparos em canteiro da Rua Ramiro Barcelos.

Serginho Moraes (PTB) requer a manutenção e pavimentação do Corredor Schuck, a

substituição de lâmpadas próximo à Universidade Estadual do Rio Grande do Sul
(UERGS), a revitalização da ponte existente na entrada em Linha Nova, a realização de

melhorias na Rua Luiz de Camões.


