
Projeto de lei Legislativo 020/2019, que autori-
za a contratação de Auxiliar de Serviços Gerais, de 
forma temporária, até a homologação do Concurso 
Público que acontece no fim deste mês.

PL 110/2019, que dispõe sobre as diretrizes Or-
çamentárias para o exercício de 2020. O projeto é 
de suma importância pois entre outras coisas, trata 
sobre as metas e prioridades da administração pú-
blica para o ano subsequente.

PL 116/2019  autoriza a prorrogação do contrato 
administrativo temporário Nº RH-044/2019. O pro-
jeto justifica-se pela estabilidade assegurada por lei 
à servidora gestante.

PL 118/2019 autoriza o Poder Executivo a con-
tratar Atendente de Consultório Dentário, de forma 
temporária.

PL 125/2019, que dá nova redação ao Art. 25C, 
da Lei 3.541, de 29 de março de 2011.

PL 126/2019 autoriza a abertura de crédito su-
plementar no montante de R$ 80 mil, valor que será 
repassado para a compra de merenda escolar.

PL 127/2019, que autoriza a outorga de escritu-
ra pública a Sra. Ilse Schwengber, a qual segundo 
justifica o Executivo, quitou suas mensalidades do 
Programa Casa Popular, autorizada por meio da Lei 
Municipal 1.620/1997.

PL 132/2019, que autoriza a prorrogação do 
contrato administrativo temporário Nº RH-074/2018, 
tendo em vista que não há concursados a serem 
chamados para a vaga, já que apenas um candi-
dato atingiu a pontuação mínima e o mesmo já foi 
nomeado.

PROPOSIÇÕES
Flávio Daniel Schunke (PDT) indica a implantação 

de rede de água em Linha Dona Josefa, próximo 
ao Corredor Pritsch, a instalação de lixeiras nos se-
guintes pontos: Entrada dos Almeida, no terminal 
do ônibus escolar da esquina Fischborn, na sede 
Sete de Junho, entrada dos Alexander, entrada do 
Corredor Pritsch e de Olmiro Schaefer, a revitalização 
das faixas de pedestres existentes no Município e a 
criação de uma nova faixa de pedestres entre a ave-
nida Nestor Frederico Henn e a rua Getúlio Vargas.

José Adroaldo da Silva (PSD) indica a repintura 
da sinalização viária da ERS-409, no bairro Rincão 
da Serra.

José Abrelino da Silva (PSB) indica a colocação de 
redutores de velocidade, tipo quebra-molas, na rua 
Pedro Muller, próximo ao Ginásio Segefredo Werner.

Marcelo Rodrigues de Carvalho (PTB) solicita ao 
Poder Executivo a iluminação na Praça e quadra de 
areia localizada nos fundos do Necrotério Municipal, 
no bairro Arco-íris.

Sessão extraordinária, realizada em 25 de setem-
bro de 2019, deliberou sobre os seguintes projetos 
de Lei

Projeto de lei 130/2019, que “Inclui ação em 
programa no Plano Plurianual para os Exercícios de 
2018 a 2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 
o Exercício Financeiro de 2019, na Lei Orçamentá-
ria para o Exercício de 2019, autoriza a abertura de 
crédito especial no montante de R$ 10.000,00, au-
toriza a abertura de um créditos suplementares no 
montante de R$ 3.000,00, e dá outras providências”.

 Projeto de Lei 131/2019, que “Autoriza o Muni-
cípio a patrocinar a Invernada Adulta do CTG Can-
deeiro da Amizade e dá outras providências”.
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Atividade integra o treinamento dos militares 

Ataque e defesa foram treinados neste dia

150 militares e 10 blindados participaram da ação

Militares simulam 
ataque no autódromo
Atividade foi
realizada na tarde 
de terça-feira e fez 
parte do treinamento 
da tropa. 150 homens 
participaram

SANTA CRUZ 
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Estar sempre capacita-
do para a defesa da 
pátria. Essa é uma das 

premissas dos militares do 7º 
Batalhão de Infantaria Blin-
dado (BIB), de Santa Cruz do 
Sul. Em constante preparo, a 
tarde de terça-feira, dia 1º, foi 
de treinamento prático, com 
simulação de ataque. O Grupo 
Arauto acompanhou a ativi-
dade denominada de Período 
de Adestramento Básico de 
Sub-unidade (PAB SU), que 
envolveu aproximadamente 
150 homens e 10 blindados.

A saída foi do Campo de 
Instrução de Santa Cruz (Cisc), 
em Cerro Alegre Baixo. Em 
percurso por estrada de terra 
e pela ERS-412, o destino era 
o Autódromo Internacional 
e o Parque de Eventos. Lá, 
uma Companhia do BIB fez o 
ataque e um pelotão, a defesa. 
Quem esteve no combate pre-
cisou procurar soluções para 
os problemas apresentados, 
entre eles as banderolas colo-
cadas durante o trajeto, que 
indicava atenção, que teria 
algo a ser averiguado.

De acordo com o coman-
dante do 7º BIB, coronel Ch-
ristian Augusto dos Santos 
Cravo, o exercício foi realizado 
com sucesso e com desempe-
nho dentro do esperado. “Aos 
poucos vamos aumentando o 
nível de complexidade, bus-
cando o realismo, para sempre 
estar capacitado para defender 
a pátria”, frisou ele, que acom-
panhou toda a atividade.

TREINAMENTO
O exercício da terça-feira 

acontece todos os anos, reunin-
do tanto o efetivo profissional 
quanto o variável, e tem por 
objetivo juntar a tropa e treinar 
como um todo. Antes desse 
treinamento, porém, outras 

duas etapas importantes: a 
chamada básica, que é apren-
der a marchar, a atirar, a se 
deslocar em combate, entre 

outras coisas; e a qualificação, 
que aprende sobre armamento 
e quem atira com cada tipo de 
arma.
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