32ª Reunião Ordinária realizada em 11.09.2017
Ordem do Dia
Veto ao Projeto de Lei nº 153/2017 – Institui meio entrada,
rejeitado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 095/2017 - "Dá denominação a uma rua nesta
Cidade - RUA GILBERTO SOARES
Projeto de Lei nº 095/2017 – Vereador RODRIGO MASSULO- “
INSTITUI O DIA DO POETA PATRULHENSE
Projeto de Lei nº 191/2017 – Autoriza contratação temporária de
excepcional interesse público e dá outras providencias – 01
cuidador social.
Expediente:
Vereador Jorge Eloy , PTB – Encaminha requerimento para que
seja remetida a esta Casa Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta)
dias, informações sobre o andamento da abertura do processo
licitatório para a aquisição de um gabinete dentário, automóvel,
entre outros itens para assistência farmacêutica; atenção básica;
investimentos; média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar;
e vigilância em saúde, verba esta oriunda do Excelentíssimo Senhor
LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO, então Deputado Federal do
PTB/RS, através de uma Emenda Parlamentar de seu Gabinete no
valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para o Posto de Saúde
Central Bonifácio José da Silva, Posto de Saúde da AGASA, Posto
de Saúde da Miraguaia e Posto de Saúde Menino Deus, em Santo
Antônio da Patrulha.
Vereador Dirceu Machado, PP - Encaminha pedido de
providencias para Recuperação com operação tapa buraco na Rua
Irineu Cardoso, na localidade de Vila Palmeira, 2º Distrito, Interior
do Município, em frente à residência do Senhor Fernando Cardoso,
tendo em vista a existência de uma cratera nesta via pública, o que
vem prejudicando a trafegabilidade dos motoristas.
Adelino Stecanela, PMDB – Encaminha requerimento solicitando
VOTOS DE PROFUNDO PESAR pelo falecimento do Ilustríssimo

Senhor ROGÉRIO PEREIRA; fato ocorrido no dia 11 de setembro
do corrente ano.
Vereador Charlis Santos, PMDB – Encaminha pedido de
providencias solicitando para que através da Secretaria Municipal
das Obras, Trânsito e Segurança sejam promovidas melhorias com
o ensaibramento e o patrolamento do trecho não pavimentado da
Rua Francisco Borges de Lima até o Campus da FURG, vindo
atender inúmeras reivindicações dos moradores locais.
Vereador João Luis Moreira e Eronita Andrade, SD Encaminham pedido de providencias solicitando Melhorias com o
ensaibramento e o patrolamento da Rua Luis Borba, no Bairro Assis
Brasil e demais ruas sem pavimentação neste bairro, vindo atender
reivindicações dos moradores locais.
Vereador Samuel Souza, PTB - Solicita à Ouvidoria da
TELEFONIA VIVO, providências para resolver a situação de
problemas de captação de sinal na Rodovia ERS-030, na localidade
de Barro Vermelho, parada 173 - no Município de Santo Antônio da
Patrulha, Estado do Rio Grande do Sul, principalmente nas
mediações do estabelecimento PC Lanches e que abrangem outras
empresas (firmas) que estão ficando prejudicadas pela falta de sinal
para o cartão de crédito e emissão de notas fiscais eletrônicas.
Vereador Jair Belloli, PMDB – Encaminham pedido de
providencias solicitando para que seja averiguada a existência de
um lixão clandestino na Rua Paulo F. Canquerini Machado, no
Bairro Passo dos Ramos. Na mesma linha, solicita-se que seja feito
a limpeza com o recolhimento desse lixo depositado irregularmente,
vindo atender reivindicações da comunidade local.
Vereador Marcelo Gaúcho, PTB – Encaminham requerimento
solicitando ao Excelentíssimo Senhor André Luís de Oliveira,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio
da Patrulha, em conformidade com o Artigo 134, da Resolução nº
10/95 - que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal
de Santo Antônio da Patrulha, solicitando que seja promovida por
esta Casa Legislativa a realização de uma ‘Sessão Solene’, alusiva
ao Dia do Esporte, destacando um atleta de cada modalidade
esportiva praticada no Município.

