
CAMARA MUNICIPAL DE PORTAO 
Fone (51) 562-1012 

Rua 9 de Outubro, 329 	PORTAO - RS 

PARECER 

Ao Projeto de Lei n° 58/2001, que "Dispoe sobre o PLANO 
PLURIANUAL pare 0 periodo de 2002 a 2005". 

A Comissao Geral de parecer, apes estudar detidamente o 
Projeto de Lei em referenda, e favoravel a sua aprovagao, porem, 
acrescentando ao mesmo, as emendas apresentadas pelos Vereadores e 
aprovados por esta Comissao Geral de Parecer, a saber: 

PODER LEGISLATIVO 

01 — PODER LEGISLATIVO 
	

Custo Previsto 
01-01 - INVESTIMENTOS 
01-01-01- REEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 

Descricao da Acao : 
Aguisiclo de 5 computadores, aparelho de som, mbveis e utensilios, urn veiculo, todos 
mecanismos necessarios para a implantagao da Internet ( rede mundial de computadores) e 
a instalacao de mais urns linha telefOnica ------ ------- ------- 	240.000,00 

01 — PODER LEGISLATIVO 
	

Custo Previsto 
01-02 — MANUTENcAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA 
01-02-03- EspEcincAcAo LEGISLATIVA 

Descricao da Acao : 
Despesas corn especializacao de Vereadores e ou Servidores corn diaries, cursos, 
seminarios, congressos e afins. 	 90.000,00 
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PODER EXECUTIVO 
Custo Previsto 

Descricao da Agao : 
> Construcao de um posto de sa6de na localidade da Cachoeira   30.000,00 
➢ Construcao de urn posto de satide no bairro sao Jorge 	 30.000,00 
> Construcao de urn posto de sa6cle no Loteamento Albino Kem------- 	30.000,00 
➢ Construcao de um posto de sa6de na localidade da Saibreira 	  30.000,00 
➢ Construcao de ma creche no Loteamento Albino Kern 	  30.000,00 
➢ Construcao de uma creche na localidade do Macaco Branco 	 30.000,00 
➢ Construcao de uma creche no bairro Porta° Novo 	 30.000,00 
➢ Construcao de um HALF PARQUE,no complexo desportivo municipal 	15.000,00
> Construcao de um predio comunitario no bairro Sao Jorge, semelhante os construldos 

nos bairros Parque Neto e Vila Rica 	 50.000,00 
➢ Construcao de uma cede social pars os moradores do Loteamento Winck. — 30.000,00 
> Construcao de CANCHAS DE BOCHAS em todas as sedes das associacoes de bairros 

10.000,00 
➢ Desapropriacao de area de terra pars a instalagao de urn Parque Municipal, pars o 

rodeio e eventos municipais– 	 70.000,00 
➢ Desapropriacao de area de terra pars abertura de ma, paralela a Rua Joao Luis de 

Morais– 	 35.000,00 
> Doacao de area de verde ao lado da APAE, para a APAE 	 10.000,00 
> Regularizacao dos totes na vila Saibreira 	 20.000,00 
> Regularizacao dos lotes na Estrada dos Correios e Rua Born Fim 	20.000,00 
➢ Regularizacao dos lotes da area verde da Rua Osvino Scherer 	 20.000,00 
> Rebaixamento da Rua Gildo de Freitas 	20.000,00 
➢ Abertura da Rua Maraj6, corn ligacao ate o Loteamento Jardim Riva 	30.000,00 
> Abertura da Rua 9 de Outubro corn ligacao na Avenida Brasil ---- 	40.000,00 
• Implantar programa de conservacao de energia – Projeto em predio publico e rede de 

iluminacao publics  	 100.000,00 
> Colocacao de 16 pontos de iluminacao tipo petala, nos 16 retomos da RS 240 e RS 122, 

	

corn parcerta corn o Estado, Municipio e AES-Sul   60.000,00 
> Embelezamento do viaduto--------------------------- 	— 17.000,00 
➢ Subsidiar o transporte escolar tanto ern niveis do ensino fundamental, medio e 

universita6o– 	 70.000,00 
> Implanter o Procon no nosso municipio 	40.000,00 
> Implanter a Guards Municipal 	 40.000,00 
> lmplantar programa de combate a formiga e ao cascudo serrador 	10.000,00 
> Perfuracao de pogos artesianos em zonas rurais e melhoramento de rede com extensao 

de ate 1.200m 	 - 30.000,00 
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E o nosso parecer 

Comissao Geral de Parecer, aos 30 de Agosto de 2001. 

, Pres: 	,,/_ 4"  4 0 011111r 

WAL. -"kitor 
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JAUDIR NONI FLO 


