
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE SANTIAGO 

CÂMARA DE VEREADORES DE SANTIAGO 
 

 RELATÓRIO TRIMESTRAL OUVIDORIA – 2020 
II Trimestre 

 
Em atendimento ao art. 7º, inciso IX da Resolução nº 004/2019, consta o presente relatório: 
 
Status Solicitações Quant. 
Respondido    05 
 
Total    05 
 
 
Data 
Solicitante 

Demanda Setor Encaminhado 
Resposta/ Data 

18/03/2020 
Agência Estadual de   
Regulação dos Serviços   
Públicos Delegados do Rio    
Grande do Sul 
Por e-mail 
 

Solicitação de informações sobre a     
existência de Projeto de Lei que      
obriga a CORSAN a instalar     
eliminadores de ar junto às unidades      
consumidoras. 

Procuradoria: “Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa       
Senhoria, vimos, através deste, atestar o recebimento do e-mail         
referente ao Processo SEI AGERGS nº 001444-39.00/19-1, o       
qual discorre sobre a existência nessa Casa Legislativa de         
Projeto de Lei que obriga a CORSAN a instalar eliminadores de          
ar junto às unidades consumidoras. Todavia, informamos       
que não existe e em nenhuma ocasião foi proposto Projeto de         
Lei contemplando a matéria mencionada. Sendo o que tínhamos         
para o momento, subscrevemo-nos e nos colocamos à disposição         
para quaisquer outras informações. Atenciosamente.” 
Respondido em 08/04/2020. 
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07/04/2020 
Câmara de Vereadores de    
Capão do Cipó 
Ariagne Seifert Scarton 
Por e-mail 

“Boa Tarde, Doutora. Sou a     
Procuradora da Câmara de Vereadores     
de Capão do Cipó; Acabei visitando o       
site de vocês e notei que realizaram       
repasse de dotação orçamentária para o      
Poder Executivo para a aquisição de      
produtos para o combate do     
COVID-19. Dessa forma, gostaria de     
saber o procedimento que realizaram?     
Através de Resolução de Mesa e o       
embasamento legal que   
fundamentaram para a elaboração da     
mesma. Neste sentido, procurei acessar     
a Resolução de Mesa no site, porém,       
não a encontrei.” 

Procuradoria: “Bom dia, Ariagne. A indicação do repasse foi         
realizada apenas através de ofício ao Executivo.       
Complementando a resposta da tua solicitação, te envio uma         
Nota Técnica que disponibiliza orientações sobre questões       
orçamentárias, financeiras e fiscais. Qualquer dúvida estamos à        
disposição.” 
Respondido em 20/04/2020. 

14/04/2020 
Câmara de Vereadores de    
Nova Esperança do Sul 
Por telefone 

Solicitação de informações sobre a     
forma de indicação da antecipação do      
repasse financeiro ao Executivo    
Municipal em razão do COVID-19.     
Solicitação do documento. 

Procuradoria: A indicação do repasse foi realizada através de         
ofício ao Executivo. Encaminhamento do ofício para o e-mail         
legislativones@gmail.com  
Respondido em 14/04/2020 

24/04/2020 
Prefeitura de São Francisco    
de Assis 
Por telefone 

Solicitação dos decretos editados no 
município para controle do COVID-19, 
no que se refere ao funcionamento dos 
bares.  

Procuradoria: Encaminhados por e-mail os decretos 32/2020,       
41/2020 e 42/2020. 
Respondido em 24/04/2020. 
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25/06/2020 
Sra. Docelina Martins 

Solicitação de lei municipal que     
denomina Rua José Piva 

Procuradoria: Encaminhada a lei municipal nº 22 de 1980, para          
o e-mail docezinha.martins@gmail.com. 
Respondido em 25/06/2020. 

Santiago, 30 de junho de 2020. 
 
 
 
 

Ver. Cláudio Batista Manzoni 
Ouvidor Geral 
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