23ª Reunião Ordinária realizada em 10.07.2017
Ordem do Dia
Projeto de Lei nº 155/17 – De autoria do Vereador Samuel Souza
dá denominação a uma Rua nesta Cidade - RUA MANOEL
LOURENÇO FERREIRA (NECÃO).
Projeto de Lei nº 158/17 – De autoria do Poder Executivo "Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o
município de Caraá para triagem, carregamento, transporte e
destino final de resíduos sólidos, bem como para parcelar débitos
da mesma finalidade".
Requerimento nº 313/17 – De autoria do Poder Legislativo VOTOS DE CONGRATULAÇÕES ao Patrão do CTG CEL. CHICO
BORGES e demais membros integrantes da PATRONAGEM, bem
como a todas as pessoas envolvidas no sucesso de organização e
público do Campeonato Municipal de Laço; bem como pela
brilhante solenidade de encerramento e entrega de troféus; eventos
ocorridos entre os dias 08 e 09 de julho do corrente ano.
Expediente:
André Luís de Oliveira Selistre, PSB: Solicita ao Prefeito que seja
realizado um projeto de grandes melhorias na Rua Minas Gerais, no
Bairro Pitangueiras, com a substituição dos canos existentes por
canos de 60 cm, nos dois lados da via, bem como a substituição
dos canos existentes do entroncamento da artéria até a sanga do
Passo dos Ramos por canos de um metro, visando neste caso, uma
melhor vasão das águas das chuvas. Na mesma linha solicita-se o
recapeamento asfáltico da Rua Minas Gerais, bem como a limpeza
da mesma, beneficiando desta maneira, os moradores e
frequentadores da via pública e que necessitam principalmente de
melhores condições de trafegabilidade.
Dirceu Luiz Lopes Machado, PP: Solicita ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Daiçon Maciel da Silva, para que seja
providenciada a abertura de sindicância para averiguar a
veracidade das informações prestadas pelo Poder Executivo
Municipal referente à folha da Servidora Margareth Beatriz Santana,
durante os meses de janeiro a abril de 2017.

Jair Belloli, PMDB: Solicita que sejam remetidas a esta Casa
Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias, informações sobre
quantos cadeirantes estão cadastrados junto aos Programas do
Poder Executivo Municipal.
João Luís Moreira da Silva, SD e Eronita Andrade da Silva, SD:
Solicita ao Prefeito Daiçon Maciel da Silva, que seja colocado um
container para o recolhimento de resíduos sólidos (lixo), na Rodovia
Pedro José Moacyr Rangel, ERS-474, KM 11, localidade de Guarda
Velha, nas proximidades da escola municipal desativada, vindo
atender reivindicações dos moradores desta comunidade.
Marcelo Santos da Silva, PTB: Solicita ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Daiçon Maciel da Silva, visando REITERAR O
REQUERIMENTO Nº 165/2017, de 08 de maio de 2017 (Protocolo
2017/7569), no qual solicitava ao Executivo Municipal para que, em
caráter de urgência, através dos Setores competentes seja
notificado o proprietário da residência abandonada de nº 707,
situada na Rua Paraná, no Bairro Pitangueiras, tendo em vista que
no terreno existe uma piscina com água acumulada (água verde) e
o matagal vem tomando conta do local, propiciando a proliferação
de mosquitos e animais peçonhentos, entre eles ratos, baratas e
aranhas.
Rodrigo Massulo, PP: MOÇÃO DE AGRADECIMENTO ao
Excelentíssimo Senhor LUÍS ANTÔNIO FRANCISCATTO COVATTI
(COVATTI FILHO), Deputado Federal (PP/RS), por ter
disponibilizado ao Município de Santo Antônio da Patrulha, junto ao
Orçamento Geral da União de 2017, uma Emenda Parlamentar de
seu Gabinete, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil
reais), para a pavimentação da Rua Marcolino De Carli (Rua da
APAE), no Bairro Jardim Pindorama, no Município de Santo Antônio
da Patrulha.
Samuel Schimidt Souza, PTB: Solicita ao Excelentíssimo Senhor
Daiçon Maciel da Silva, para que, através da Secretaria Municipal
da Agricultura e Meio Ambiente seja providenciado o
desassoreamento (limpeza com desobstrução) da sanga situada na
localidade de Aldeia Velha; medida esta que vai permitir o melhor
escoamento das águas, principalmente quando da ocorrência de
precipitações, além de controlar o crescimento exagerado da
vegetação.

Valtair Coelho de Andrade, PP: Solicita a recuperação com o
ensaibramento e patrolamento da Estrada Juvenal Soares na
localidade de Lomba Vermelha, Interior do Município.

