42ª Reunião Ordinária realizada em 11.11.2016
Ordem do Dia
Projeto de Lei nº 073/2016 - De autoria dos Vereadores João Luís
Moreira da Silva, SD e Eronita Andrade da Silva, SD - referendado
pelo Vereador André Luís de Oliveira Selistre, PSB. Dá
denominação a uma Estrada nesta Cidade. Fica denominado de
Estrada “ESTRADA PEDRO DOMINGOS (PEDRO ARAIBO)”, na
localidade de Cantagalo, o trecho que inicia no final da Estrada
João Silveira Braga (Pai João) até o cunhal próximo à Fábrica de
Calçados Dõrr e o Mercado Lazir, totalizando aproximadamente
8.615 metros. Com parecer das Comissões. APROVADO pela
maioria dos presentes.
Projeto de Lei nº 201/2016 - Declara o Caminho Gaúcho de
Santiago como integrante do Patrimônio Turístico do Município de
Santo Antônio da Patrulha e dá outras providências. O Projeto de
Lei justifica-se para valorizar e preservar o Caminho Gaúcho de
Santiago, que é um relevante trajeto turístico e religioso realizado
no Município, que conta com a participação de uma grande
quantidade de turistas. Com parecer das Comissões. APROVADO
pela maioria dos presentes.
Projeto de Lei nº 203/2016 - Dispõe sobre a regularização das
construções no Município de Santo Antônio da Patrulha, nos casos
em que menciona e dá outras providências. O Projeto de Lei tem
como objetivo oportunizar aos patrulhenses a regularização de
edificações já consolidadas e que estão em desconformidade com a
Lei Municipal n.º 3.731/2001, que “Dispõe sobre o Código de
Edificações Municipal” e a Lei Complementar 044/2006, que
“Dispõe sobre o Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento
Urbano do Município de Santo Antônio da Patrulha”. A proposta
apresenta a possibilidade dos proprietários de imóveis realizar a
sua regularização, garantindo a estes o acesso aos benefícios da
formalidade, ao mesmo tempo em que se exige laudos técnicos de
profissionais habilitados que garantam a habitabilidade e segurança
das edificações. A regularização das construções clandestinas e
irregulares é uma necessidade urgente, pois, com a falta dessa
providência, estão perdendo os proprietários e o Município. A
regularização dos imóveis possibilita aos proprietários o direito
também ao Alvará de Localização e Funcionamento para
comércios, beneficiando principalmente as micro e pequenas

empresas, que geram receita ao Município, emprego e
sobrevivência a muitas pessoas que vivem na informalidade. Esta
Lei deverá ser amplamente divulgada para que possamos abranger
o maior número de regularizações, bem como para conscientizar os
proprietários que pretendam erguer novas construções, para que
proceda formalmente com a prévia aprovação do projeto junto a
Prefeitura antes de iniciar a obra, visando assim, conter o
crescimento desordenado da cidade, melhorar as condições de
habitabilidade, evitar o uso inadequado de áreas de risco e proteger
o meio ambiente. Com parecer das Comissões. APROVADO pela
maioria dos presentes.
Expediente
Poder Legislativo Patrulhense: VOTO DE PROFUNDO PESAR
pelo falecimento da Ilustríssima Senhora CLARINDA MOREM DOS
SANTOS; fato ocorrido na data de 06 de novembro do corrente ano.
Solicitamos que os familiares sejam comunicados. VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor Prefeito PAULO
ROBERTO BIER, bem como a Ilustríssima Senhora THAÍS DA
ROCHA JOBIM, Secretária Municipal do Trabalho e do
Desenvolvimento Social, assim como a todos as pessoas
envolvidas na organização da brilhante Festa do Idoso 2016
(Almoço) que recebeu mais uma vez centenas de pessoas da
Melhor Idade na confraternização anual que já se tornou tradição e
sucesso de público; fato ocorrido na última quinta-feira, dia 10 de
novembro de 2016, no Ginásio Paroquial da Cidade Alta.
Solicitamos que seja dada ciência deste aos agraciados. VOTOS
DE CONGRATULAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
PAULO ROBERTO BIER, extensivo a Ilustríssima Senhora
JOSÉLIA MARIA LORENCE FRAGA, Secretária Municipal da
Educação, bem como a todos as pessoas envolvidas na promoção
e organização da Sessão Solene do “Prêmio de Professor do Ano”;
solenidade ocorrida na noite desta quinta-feira, dia 10 de novembro,
na Câmara de Vereadores; premiação esta que enalteceu o
reconhecimento do mérito dos professores pela contribuição dada
para a melhoria da qualidade na Educação Básica. Solicitamos que
seja dada ciência deste aos agraciados e que a Secretaria
Municipal da Educação transmita este reconhecimento público aos
premiados do ano de 2016.
Antônio Tadeu das Neves, PP: Solicita ao Prefeito, a revisão
geral e a substituição de uma lâmpada queimada no poste de

numeral 412781, situado na Estrada Antônio Osório dos Santos
(antigo Beco DaColônia), na localidade de Costa da Miraguaia, 2º
Distrito, Interior do Município. Destaca-se que o atendimento deste
pleito vem ao encontro das reivindicações dos moradores desta
localidade, tendo em vista que a falta de iluminação pública está
criando um clima de insegurança.
Eronita Andrade da Silva, SD: VOTO DE PROFUNDO PESAR
pelo falecimento do Ilustríssimo Senhor RENATO MACHADO DOS
SANTOS; fato ocorrido na última terça-feira, dia de 08 de novembro
do corrente ano. Solicitamos que os familiares sejam comunicados.
João Luís Moreira da Silva, SD: Solicita verbalmente ao
Prefeito, para que sejam realizadas melhorias no abrigo de ônibus
situado na parada de número 161, às margens da Rodovia ERS030, em frente ao Campo de Futebol do Liberdade, na localidade de
Vila Palmeira, vindo atender reinvindicações da comunidade local.
Segundo o Vereador, é necessária a ampliação do local, sugerindo
assim, a substituição da parada de zinco pela construção de uma
parada maior e de concreto; garantindo melhores condições aos
usuários do transporte coletivo que ficam expostos ao sol e ou
desprotegidos em caso de vento e chuva.
Jorge Eloy de Oliveira, PTB: Solicita ao Ilustríssimo Senhor
ALESSANDRO MEDEIROS TORRES, Gerente local da Agência
dos Correios, para que, informe a esta Casa Legislativa quais os
motivos levaram as retiradas das caixas coletoras instaladas em
locais públicos de fácil acesso, destinado ao atendimento de
usuários, para depósito de correspondências simples previamente
franqueadas. Imperioso ressaltar que estes equipamentos dos
Correios trazem comodidade aos munícipes que não necessitam se
dirigir até agência local no Centro Comercial Paseo 555, na Rua
Francisco José Lopes, no Bairro Centro, apenas para depositar
suas correspondências já seladas.
Josemar Raimundo Bandeira, PDT: Solicita verbalmente ao
Prefeito, para que, através da Secretaria Municipal das Obras,
Trânsito e Segurança, seja realizada uma „força tarefa‟, em caráter
de urgência, com envaletamento, ensaibramento, patrolamento e
roçada das margens das Estradas do 1º Distrito que compõem no
Município o “Caminho de Santiago de Compostela”. Segundo o
Vereador, é necessária a roçada das margens em alguns trechos; a
limpeza das valetas, pois as águas das chuvas estão correndo

sobre a pista causando crateras na Estrada; bem como a colocação
de saibro em alguns trechos compreendidos entre a Palmeira do
Sertão ao Morro Novo. Solicita verbalmente ao Prefeito, em
caráter de urgência, sejam promovidas melhorias com o
ensaibramento e patrolamento das Estradas das localidades de
Montenegro e AGASA, tendo em vista a proximidade da Festa de
Nossa Senhora das Graças, no dia 27 de novembro, na localidade
de Montenegro, Interior do Município. Solicita, ainda que as
melhorias sejam também realizadas defronte à Igreja da localidade
de Montenegro, onde existem inúmeras crateras em virtude do
escoamento das águas das chuvas.

