31ª Reunião Ordinária realizada em 04.09.2017
Ordem do Dia
Projeto de Lei nº 188/17 - Abre Crédito Especial por Redução
Orçamentária, 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$ 110.000,00 - Taxa Selic.
Projeto de Lei nº 190/17 - "Autoriza contratação temporária de
excepcional interesse público e dá outras providências" Visitadores do PIM.
Expediente:
Poder Legislativo - Encaminha Requerimento solicitando VOTOS
DE CONGRATULAÇÕES ao Ilustríssimo Senhor Coronel RICARDO
FRAGA CARDOSO, Comandante da Brigada Militar no Litoral
Norte; extensivo ao Ilustríssimo Senhor Capitão LEONARDO DA
ROSA DE SOUZA, Comando da 2ª CIA/8ª BPM e representante do
Capitão Delamar Flebbe; pelo encontro promovido no Plenarinho
Vereador Luiz Tedesco da Câmara Municipal na última segundafeira, dia 28 de agosto do corrente ano e que serviu para discutirem
sobre segurança pública no Estado e principalmente no Litoral
Norte, aonde a onda de criminalidade vem aumentando
significativamente.
Poder Legislativo - Encaminha requerimento para que sejam
remetidas a esta Casa Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias,
informações de quando será realizada a audiência por parte do
Executivo Municipal com a finalidade de promover um grande
debate, a fim de que seja observada a data de 31 de agosto de
1760, inserida no Brasão Municipal como a data a ser comemorada
(lembrada) da criação da Capela Curada da Guarda Velha.
André Selistre, PSB – Encaminha requerimento solicitando ao
Excelentíssimo Senhor Daiçon Maciel da Silva, Prefeito Municipal,
para que, através da Secretaria Municipal da Saúde seja destinada
à presença do atendimento da Unidade Móvel de Saúde com
médicos, vacinações e exames preventivos na Empresa Kalango Fit

na localidade de Monjolo, 5º Distrito, Interior do Município, vindo
atender reivindicações dos munícipes.
Jair Belloli, PMDB – Encaminha requerimento ao Excelentíssimo
Senhor ALCEU MOREIRA, Deputado Federal-PMDB/RS,
solicitando a destinação de uma Emenda Parlamentar Individual de
seu Gabinete no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), junto
ao Orçamento da União, para revitalização e modernização da
Praça Mara Lúcia Cardoso, situada na Rua Isidoro Barcellos, Sede
do Município de Santo Antônio da Patrulha, vindo atender as
reivindicações dos munícipes que frequentam esta movimentada
praça da cidade.
João Luís Moreira e Eronita Andrade , SD – Encaminha Pedido
de Providências solicitando que através da Secretaria Municipal das
Obras, Trânsito e Segurança sejam promovidas melhorias, em
caráter de urgência, com a colocação de sinalização horizontal com
colocação de tações e vertical com placas de “PARE” no
entroncamento das Ruas Justo Luz e Rua João Pedroso da Luz,
demonstrando de quem é a preferencia nas manobras, bem como
orientando de como executa-las com mais segurança.
Marcelo Santos da Silva, PTB – Encaminha Pedido de providência
solicitando a limpeza com roçada do mato da área verde situada no
Loteamento Solar, nos fundos da Rua Victor Villa Verde Filho, altura
do numeral 245, bem como melhorias no que se refere o problema
de valo existente com acúmulo de água.
Rodrigo Massulo, PP – Encaminha Requerimento para que sejam
remetidas a esta Casa Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias,
informações acerca dos recursos financeiros no valor de R$
859.000,00 (oitocentos e cinquenta e nove mil reais) anunciados
pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, via Consulta
Popular, para o Hospital local, se serão investidos em
equipamentos. Na mesma linha solicitamos informações, se caso
for investidos em equipamentos, esses ficarão no Município ou se
serão da mantenedora Santa Casa de Misericórdia.
Samuel Souza, PTB – Encaminha requerimento de VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES ao Reverendíssimo Padre OZEIAS VIEIRA
DOS SANTOS; extensivo a todas as pessoas envolvidas no
sucesso de organização, bem como aos participantes do 24º ECC Encontro dos Casais com Cristo; evento religioso que aconteceu na

sexta-feira, dia 1º - no sábado, dia 2 - e no domingo, dia 03 de
setembro do corrente ano, na Paróquia Santo Antônio.

