
 

 

 

MENSAGEM Nº 71/2021                                          CHARRUA, 12 DE JULHO DE 2021. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores e Vereadoras: 

 

Ao cumprimentá-los, muito cordialmente, dirigimo-nos a Vossas Senhorias para 

encaminhar o Projeto de Lei nº 71/2021, que pretende autorização legislativa para que o Poder 

Executivo possa firmar termo de convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da 

Secretaria Estadual de Articulação e Apoio aos Municípios, visando realização de investimentos 

em obras de infraestrutura, caso o município seja habilitado no Programa Pavimenta, instituído 

pelo Decreto Estadual nº 55.951, de 21 de junho de 2021, e conforme Edital PP/RS nº 

001/2021/SAAM - Chamamento Público para Habilitação em Procedimento de Manifestação de 

Interesse Programa Pavimenta. 

Frisamos que o termo de convênio somente será firmado caso o município seja 

habilitado e selecionado para o recebimento dos recursos do Programa Pavimenta, que tem como 

objetivo a melhoria das condições de infraestrutura urbana, rodoviária e rural do Estado, sendo 

que a municipalidade protocolará Manifestação de Interesse para participação no programa, 

visando a execução de pavimentação asfáltica na Rua Padre Réus, saída para Linha Florentina, e, 

para tanto, necessitamos da autorização legislativa para celebração do termo de convênio, sendo 

este um dos documentos exigidos para a avaliação do projeto. 

Caso o município seja selecionado, o termo de convênio será enviado para o Poder 

Legislativo Municipal, para ciência. 

Pelo exposto, esperamos contar com os Senhores Vereadores para apreciação e 

aprovação do presente projeto, para que, caso o município seja contemplado, possa firmar o 

convênio. 

Atenciosamente,  

 

Valdésio Roque Della Betta 

Prefeito 
AO EXMO. SR. 

VER. ADRIANO SBARDELOTTO 

MD. PRES. DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

NESTA: 



 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 71/2021 

 

Autoriza o Poder Executivo a firmar termo de 

convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, 

e dá outras providências. 
  

  Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar termo de 

convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria Estadual de 

Articulação e Apoio aos Municípios, visando realização de investimentos em obras de 

infraestrutura, caso o município seja habilitado no Programa Pavimenta, instituído pelo 

Decreto Estadual nº 55.951, de 21 de junho de 2021, e conforme Edital PP/RS nº 

001/2021/SAAM - Chamamento Público para Habilitação em Procedimento de Manifestação 

de Interesse Programa Pavimenta. 

 

  Art. 2º As despesas oriundas do Convênio porventura firmado, correrão por 

conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente. 

 

Art. 3º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

 

Gabinete do Prefeito - Charrua, 12 de julho de 2021. 

 

 

 

Valdésio Roque Della Betta 

Prefeito 

 


