47ª Reunião Ordinária realizada em 21.12.2017
Ordem do dia
PROJETO DE LEI Nº 221/2017 – Dá denominação a uma Estrada
nesta cidade. Estrada Arquimiro Brito dos Santos.
PROJETO DE LEI Nº 234/2017 – Dá denominação a uma Rua
nesta cidade – José Vandir Delfim de Souza.
PROJETO DE LEI Nº 245/2017 – Dá denominação a uma Estrada
nesta cidade – Estrada Afonso de Oliveira Ramos.
PROJETO DE LEI Nº 264/2017 – Dispõe sobre a criação do
Sistema Municipal de Cultura de Santo Antônio da Patrulha e dá
outras providências.
PROJETO DE LEI Nº 270/2017 – Autoriza o Poder Executivo
Municipal a transferir recursos para Organização da Sociedade
Civil, conforme Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, com
alterações posteriores – Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Santo Antônio da Patrulha – APAE, para colocação
de esquadrias externas em alumínio e vidro em um parte das
janelas do Espaço Multidisciplinar.

Expediente
Poder Legislativo – Encaminham Requerimento de VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES ao Ilustríssimo Senhor ELVIS DE JESUS
SOUZA, Diretor Geral do Legislativo Municipal; extensivo ao
Ilustríssimo Senhor ISAÍAS BÜHLER DAS NEVES, Servidor da
Secretaria da Câmara, bem como a todas as pessoas envolvidas no
suporte fornecido aos Vereadores na elaboração das 39 (trinta e
nove) emendas ao Projeto de Lei nº 238/2017 - que Estima a
Receita e Fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro
de 2018 pelo empenho, dedicação, eficiência e excelente trabalho
realizado na elaboração deste ‘Orçamento Impositivo’ da Câmara
Municipal de Vereadores.
Poder Legislativo – Encaminham Requerimento solicitando ao
Excelentíssimo Senhor Cezar Augusto Schirmer, Secretário de
Estado de Segurança, a fim de requerer a revogação do processo

de aposentadoria do servidor João Carlos Castro de Melo, Escrivão
de Polícia Civil, ID. 1891421, lotado na 23ª RP em Santo Antônio da
Patrulha, tendo em vista o interesse deste em continuar na ativa e,
ainda, pelo escasso número de efetivo de policiais civis em
atividade na Delegacia de Santo Antônio da Patrulha, este policial
sempre desenvolveu suas atividades de maneira eficiente,
atendendo, proficuamente, a população patrulhense.
Eronita Andrade e João Luís Moreira, SD – Encaminham
Requerimento para que sejam remetidas a esta Casa Legislativa,
no prazo legal de 30 (trinta) dias, através da Secretaria Municipal da
Saúde informações acerca do funcionamento do transporte de
pacientes, principalmente para Porto Alegre, tendo em vista as
constantes reclamações de pacientes idosos e de quimioterapia que
precisam ir muito cedo e retornam apenas no final do dia. Segundo
informações, antes saiam veículos van às 5 e 10 horas da manhã,
porém agora saem três veículos van e retornam apenas no final da
tarde, prejudicando muitos pacientes debilitados que precisam ficar
o dia todo aguardando o retorno do transporte, inclusive tendo
gastos extras na capital gaúcha. Na mesma linha, solicitam-se
informações no que se refere à programação do transporte de
pacientes para o ano de 2018, se o sistema será mantido e por quê;
ou se retornará o formato antigo que facilitava mais a vida dos
munícipes; e/ou se um novo transporte de pacientes será
implantando, a fim de sanar as constantes reclamações da
população patrulhense.
Jair Belloli, PMDB – Encaminha Ped. Prov. para que seja
promovida a colocação dos canos em frente à Capela da localidade
de AGASA, Interior do Município; objetivando resolver o problema
de escoamento das águas das chuvas, o que vem causando
transtornos aos moradores locais.
Rodrigo Massulo, PP, André Selistre, PSB, Samuel Souza, PTB,
Dirceu Machado, PP, Jorge de Oliveira, PTB, Valtair Andrade,
PP, Marcelo Santos, PTB, João Luís Moreira, SD e Eronita
Andrade, SD – Encaminham Requerimento para que sejam
remetidas a esta Casa Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias,
todas as informações relativas ao Projeto Santo Antônio - Acesso e
Oportunidade, inclusive cópias de empenhos de pagamentos,
orçamento total, cronograma de programação, entre outras
informações de relevância.

