27ª Reunião Ordinária realizada em 07.08.2017
Ordem do Dia
Projeto de Lei nº 174/2017 – Altera dispositivos da Lei Municipal nº
2.818, de 4 de agosto de 1994, que "Cria o Conselho Municipal do
Patrimônio Histórico e Cultural de Santo Antônio da Patrulha e dá
outras providências.
Expediente:
Poder Legislativo – Encaminham requerimento nº 381/17
solicitando
ao
Ilustríssimo
Senhor
JAQUES
PUNTEL,
Superintendente da empresa PLANALTO OURO E PRATA, para
que seja estudada a possibilidade de destinar um itinerário Porto
Alegre até Santo Antônio da Patrulha (Direto), via BR-290 que
abrangesse o horário do meio-dia, tendo em vista que há notícias
de moradores de Santo Antônio da Patrulha que precisam deslocarse da capital gaúcha até o município patrulhense e existem linhas
desta modalidade somente às 10h30min e depois às 14 horas,
porém existe uma grande demanda no horário das 12 horas.
André Luís de Oliveira Selistre, PSB, Rodrigo Massulo, Valtair
Andrade e Dirceu Luiz Lopes Machado, PP, Samuel Souza,
Jorge Eloy de Oliveira e Marcelo Santos, PTB. – Encaminham
requerimento solicitando que seja encaminhado cópia deste ao
Exmo Senhor Prefeito Daiçon Maciel da Silva, com fulcro no Art. 20.
combinado com o Art. 60, IV da Lei Orgânica Municipal,
consubstanciado com o Art. 237 da Resolução nº 010/95,
convocando a Secretária Municipal do Trabalho e Desenvolvimento
Social, Senhora Ana Cristina Ramos Cardoso, com o fim especifico
de prestar informações e esclarecimentos sobre a agência local do
SINE, especificamente de o porquê ter ficado com coordenador
interino por tanto tempo.
Bancada do PMDB – Encaminham Indicação para que o Poder
Executivo Municipal proceda, através do setor competente, a
criação do Fundo Municipal de Trânsito, criando assim,
mecanismos de controle e aplicação das verbas oriundas das
atividades de trânsito do Município.
Jair Belloli, PMDB – Encaminha Pedido de Providências
solicitando que sejam incluídas no cronograma de atividades da

Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança melhorias
com a limpeza de valos (envaletamento), ensaibramento e
patrolamento da Estrada da localidade de Morro do Púlpito e da
localidade de Cancela Preta, 1º Distrito, Interior do Município, vindo
atender reivindicações dos moradores locais.
Jorge Eloy de Oliveira, PTB – Encaminha requerimento para que
sejam remetidas a esta Casa Legislativa, no prazo legal de 30
(trinta) dias, informações acerca sobre qual a previsão (data/mês)
por parte da Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança
para o atendimento das reivindicações dos moradores de
Campestre e Pinheirinhos no qual solicitam há cerca de 189 dias,
para que através do Departamento Municipal da Iluminação Pública
seja promovida a revisão geral com as substituições de lâmpadas
queimadas nos postes situados nas localidades de Campestre e
Pinheirinhos, conforme solicitações encaminhadas através do
Pedido de Providência nº 010/2017, de 1º de fevereiro (Protocolo
2017/1589) e do Pedido de Providência nº 164/2017, de 05 de abril
do corrente ano (Protocolo 2017/4702).
João Luís Moreira, SD – Encaminha requerimento solicitando que
seja realizada reforma no Regimento Interno, em especial ao Art.
115A e seguintes, que tratam sobre a utilização do espaço de
Tribuna Livre, com fulcro no Art. 223, da Resolução nº 010/1995,
para, associado ao §1º do Art. 223, que seja realizado um Projeto
de Resolução, a ser apresentado, visando atualizar e aprimorar esta
norma legal, que traça as diretrizes deste Poder Legislativo.
Marcelo Santos da Silva, PTB – Encaminha Pedido de
Providências solicitando manutenção com ensaibramento e
patrolamento, em caráter emergencial, da Estrada da localidade de
Cancela Preta, 1º Distrito, Interior do Município, pois esta
movimentada Estrada se encontra intrafegável.
Samuel Souza, PTB – Encaminha Pedido de Providências
solicitando que através do Departamento Municipal da Iluminação
Pública seja promovida a revisão geral na rede de iluminação na
localidade de Lagoa dos Barros, bem como a instalação de uma
luminária completa nos postes de números 295940 e 295959, logo
após o Camping da Lagoa
Valtair Andrade, PP – Encaminha Indicação solicitando que o
Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal da Educação

estude a viabilidade de aumentar o valor repassado pela prefeitura
na aquisição de vagas em Escolas Particulares de Educação Infantil
na faixa etária de zero a dois anos de idade, tendo em vista a
grande demanda por esta oferta e a necessidade de reajustes de
valores.

