30ª Reunião Ordinária realizada em 28.08.2017
Ordem do Dia
Projeto de Lei nº 183 /2017 (de autoria do Poder Executivo) Abre Crédito Especial 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 7.712/2016 que dispõe sobre a Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2017, e Lei Municipal n°
7.751/2016 que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual e suas
alterações, no valor de R$ 5.638,98 - Secretaria Municipal da
Educação.
.
Projeto de Lei nº 184/2017 (de autoria do Poder Executivo) Abre Crédito Especial 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 7.712/2016 que dispõe sobre a Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2017, e Lei Municipal n°
7.751/2016 que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual e suas
alterações, no valor de R$ 5.881,33 - Secretaria Municipal da
Educação.
Projeto de Lei nº 187/2017 (de autoria do Poder Executivo) Abre Crédito Especial 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 7.712/2016 que dispõe sobre a Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2017, e Lei Municipal n°
7.751/2016 que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual e suas
alterações, no valor de R$ 11.984,80 - Secretaria Municipal da
Educação.
.
Projeto de Lei nº 189/2017 (de autoria do Poder Executivo) Abre Crédito Especial 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 7.712/2016 que dispõe sobre a Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2017, e Lei Municipal n°
7.751/2016 que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual e suas

alterações, no valor de R$ 525.000,00 - Secretaria Municipal da
Saúde.
alterações, no valor de R$ 1.300,10 - Política TISUS/REDESUS
(Fibra Ótica).
Expediente:
Rodrigo Massulo, Manoel Adam e Jorge Eloy de Oliveira Encaminham requerimento para que sejam remetidas a esta Casa
Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias, informações acerca d
as providências que estão sendo tomadas acerca do que está
disposto na Indicação nº 017/2017 onde solicitam que seja
realizada a alteração na legislação municipal, no tocante a Lei nº
4.675/2005, com alterações posteriores, alterando o disposto no Art.
13, III,a da referida norma legal. (Retirado pelos proponentes em
28/08/17)

Jorge Eloy de Oliveira, PTB– Encaminha requerimento solicitando
Votos De Congratulações aos integrantes do Piquete Estância Dos
Oliveiras, bem como aos participantes e a todas as pessoas
envolvidas no sucesso de organização e público do Torneio de
Laço; evento tradicionalista que ocorreu nos dias 26 e 27 de agosto
do corrente ano, às margens da Rodovia ERS-474, na localidade de
Pinheirinhos, Interior do Município
André Selistre, Samuel Souza e João Luís Moreira –
Encaminham Moção De Aplausos e Parabenização a Ilustríssima
Senhora Vera Elaine Braga De Andrade, Diretora da Escola, bem
como aos demais professores, funcionários, alunos e
pais/responsáveis da Escola Estadual De Ensino Fundamental
Afonso Celso, extensivo aos demais membros do corpo docente e
discente pela passagem do transcurso de 80 anos de existência,
completados no dia 26 de agosto do corrente ano com um belíssimo
chá de confraternização, no Salão Paroquial da comunidade de
Evaristo.
Jair Belloli, PMDB – Encaminha pedido de providencias, para que
através do Departamento Municipal da Iluminação Pública seja
realizada a instalação de luminárias completas nos postes de
numeral 17805, 24195 e 24196, na localidade de Canto dos

Guilhermes, Interior do Município, vindo atender reivindicações dos
moradores Sérgio e Luano
Rodrigo Massulo, PP – Encaminha requerimento para que sejam
remetidas a esta Casa Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias,
informações sobre se há previsão por parte da Secretaria Municipal
das Obras, Trânsito e Segurança em levantar a Estrada da
localidade de Chicolomã, 6º Distrito, Interior do Município,
especialmente no trecho compreendido entre a Estrada Wilson
Gomes Gil até a fazenda do senhor Levi Peixoto
Poder Legislativo – Encaminha Indicação para que seja estudada
a viabilidade de conceder aos contribuintes que estão em atraso
com IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano, referente a
exercícios anteriores, a anistia da multa de mora e remissão dos
juros para os contribuintes que pagarem à vista o valor, tendo em
vista a grande crise financeira instalada, provocando grave
recessão na economia do Município
Dirceu Machado, PP – Encaminha requerimento Solicitando ao
Excelentíssimo Prefeito Daiçon Maciel da Silva, para que através da
Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente seja destinado
o atendimento das comunidades de Tapumes e Lombas com a
Patrulha Agrícola, 6º Distrito, Interior do Município, visando
possibilitar ao pequeno produtor rural patrulhense mecanizar sua
lavoura e adotar tecnologias que permitam o aumento de sua
produtividade e de sua renda familiar, e consequentemente
melhorar a sua qualidade de vida, dando ao produtor rural as
mesmas condições de quem mora na zona urbana de nossa cidade.

