37ª Reunião Ordinária realizada em 10.10.2016
Ordem do Dia
Projeto de Lei nº 184/2016 – Autoriza contratação temporária de
excepcional interesse público, e dá outras providências - 1
enfermeiro. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 185/2016 – Abre Crédito Suplementar por
Excesso de Arrecadação, no Orçamento Municipal, altera as Leis
Municipais nº 6.831/2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual do
Município para 2014 a 2017, Lei Municipal nº 7.494/2015 que
dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
2016, e Lei Municipal n° 7.518/2015 que dispõe sobre a Lei
Orçamentária Anual e suas alterações, no valor de R$ 20.645,78 Secretaria Municipal da Saúde. Aprovado por unanimidade.
Expediente
André Luís de Oliveira Selistre, PSB – referendado pelos
Vereadores Antônio Tadeu das Neves, PP e Margarete Pereira,
PP: Solicita ao Ilustríssimo Senhor NELSON LÍDIO NUNES, DiretorPresidente da EGR – Empresa Gaúcha de Rodovias, para que
estude a possibilidade da instalação de uma Lombada Eletrônica na
RS-474, no trecho compreendido entre a Rua Cap. José Machado
da Silva com o Bairro Passo da Figueira.
André Luís de Oliveira Selistre, PSB – referendado pelos
Vereadores Antônio Tadeu das Neves, PP, João Luís Moreira,
SD e Margarete Pereira, PP: Solicita ao Ilustríssimo Senhor
RICARDO MOREIRA NUÑES, Diretor-Geral do DAER, solicitando
que seja estudada a possibilidade de colocação de uma Lombada
Eletrônica em frente à Escola Estadual Cândido de Barros, da
Localidade de Vila Palmeira, na RS-030.
André Luís de Oliveira Selistre, PSB – referendado pelo
Vereador João Luís Moreira da Silva, SD: VOTO DE PROFUNDO
PESAR pelo falecimento do Ilustríssimo Senhor HEITOR
CARDOSO; fato ocorrido no dia 07 de outubro de 2016.
André Luís de Oliveira Selistre, PSB – referendado pela
Vereadora Margarete Pereira, PP: Solicita ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito em Exercício Armindo Ferreira de Jesus, levante na

estrada da RS-474 em direção ao Campestre, visando à
possibilidade de desvio, quando o aterro do Monjolo não der
passagem.
Recuperação da iluminação pública na estrada da RS-474 em
direção ao Campestre.
Eronita Andrade da Silva, SD:
Solicita informações de sobre cirurgias marcadas através da Central
de marcações do Posto Central de Saúde de Santo Antônio da
Patrulha para o hospital de Canoas, sendo que os pacientes estão
realizando os exames pré-cirúrgicos e não são mais contatados
pelo Hospital, não sendo realizadas as mesmas.
Eronita Andrade da Silva, SD e João Luís Moreira da Silva, SD:
Indicam ao Poder Executivo para que seja estudada a possibilidade
de instalação de câmeras de segurança nas entradas do cemitério
municipal, bem como a contratação de um guarda noturno, visando
coibir os roubos de placas e crucifixos, assim como outros objetos
colocados nos túmulos pelos familiares dos entes queridos.
Requerem que seja consignado em ata Voto de Profundo pesar
pelo falecimento do Sr. VALDIR PEREIRA DOS SANTOS, ocorrido
em 05 de outubro de 2016.
Limpeza, em caráter de urgência, no Cemitério Municipal, em
virtude dos finados que se aproximam, bem como para que as
famílias, ao visitarem seus entes queridos, possam chegar aos
túmulos sem ter que passar por matos e restos de vasos e flores.
João Luís Moreira da Silva, SD e Eronita Andrade da Silva, SD:
Melhorias com Patrolamento e a limpeza das valetas com retirada
de material e alargamento da Estrada Pedro Gabriel Flor, iniciando
no entroncamento com a Rua Dos imigrantes até a Saibreira, bem
como colocação de material na lomba próximo a residência da
Senhora Inácia, trecho que dificulta a trafegabilidade da via devido a
quantidade de pedras destapadas.
Margarete de Oliveira Pereira, PP: Recuperação do calçamento
da Rua Adelaide Peixoto Monteiro, no Bairro Menino Deus, tendo
em vista que formou-se dois buracos, um na porção inicial e outro
próximo a porção final, podendo causar serias avarias aos veículos
que trafegam nesta via, o que vem causando transtornos aos
moradores locais.

