43ª Reunião Ordinária realizada em 27.11.2017
Expediente
André Selistre, PSB – Encaminha Indicação para que o Executivo
Municipal estude a possibilidade de firmar uma parceria com a
Defesa Civil, a fim de adquirir, com recursos próprios da Prefeitura,
em forma de reserva, um estoque de telhas, parafusos, pregos e
mantas para que as pessoas que tiverem os telhados de suas
casas danificados ou destruídos possam realizar os consertos de
maneira definitiva, ao invés de fornecerem apenas lonas, o que
resolveria a situação de maneira provisória. Esta reserva consiste
em guardar um estoque razoável de materiais para que possam ser
utilizados num evento incerto, como por exemplo, a utilização em
caso de catástrofes climáticas.
Alex do Amaral e Eronita Andrade, SD – Encaminha Indicação
para que o Executivo Municipal envie a esta Casa Legislativa um
projeto que conceda uma margem de 10%, na cobrança de IPTU,
conforme previsto no Art. 26, Inciso XI, subitem b.3, da Lei
Complementar nº 19 de 16 de dezembro de 2013, visando 100% de
isenção a pessoas com doenças terminais, bem como aos
munícipes diagnosticados com câncer.
Charlis Santos, PMDB, Dirceu Machado, PP, e André Selistre,
PSB
–
Encaminham
Requerimento
de
VOTOS
DE
CONGRATULAÇÕES ao Reverendíssimo Padre VILSON
SCHÄEFER, as festeiras: Ângela Márcia de Castilhos Flor, Ângela
Cristina Oliveira Machado, Cláudia Helena Castilhos dos Santos e
Maria Arlete Machado de Souza; à Comissão Organizadora,
extensivo à comunidade de Esquina dos Morros, 2º Distrito, Interior
do Município, alusivo à realização da brilhante 62ª edição da Festa
em Honra a Nossa Senhora da Piedade, ocorrida no último
domingo, dia 26 de novembro do corrente ano.
Jair Belloli, PMDB – Encaminha Requerimento solicitando ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Daiçon Maciel da Silva para seja
através da Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança
seja providenciado o alinhamento com a largura correta da parte
final da Rua José Juvenal Soares, a fim de os moradores deste
trecho possam construir suas respectivas calçadas em frente à suas
residências.

Jorge Eloy de Oliveira, PTB – Encaminha Ped. Prov. para que
através do Departamento Municipal da Iluminação Pública seja
providenciada a colocação de luminária nos postes de numeral
24185 e 17927 situados na Estrada Geral da localidade de Canto
dos Guilhermes, Interior do Município; bem como a substituição de
uma lâmpada queimada no poste de número 23879
Marcelo Santos da Silva, PTB – Encaminha Ped. Prov. onde
reitera o pedido para que seja promovida a revisão geral com a
substituição de lâmpadas queimadas nas localidades de Beco da
Manteiga, Passo das Moças e Catanduvinha, bem como em todo o
2º Distrito, Interior do Município.
Rodrigo Massulo, PP, Valtair Andrade, PP, Dirceu Machado, PP,
Jorge de Oliveira, PTB, Samuel Souza, PTB, Marcelo Santos,
PTB e André Selistre, PSB - Encaminham Indicação sugerindo
ao Executivo Municipal providencie a implantação de um relógio
ponto para o registro de assiduidade para os servidores ocupantes
de Cargo em Comissão (CCs) lotados na Prefeitura de Santo
Antônio da Patrulha, visando à utilização do sistema digital para
controle da frequência dos servidores, pois com o aparelho, os
horários das entradas e saídas dos funcionários serão registrados
em um sistema, fazendo com que os funcionários cumpram
efetivamente a carga horária da jornada de trabalho.
Samuel Souza, PTB – Encaminha Requerimento de VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES ao Reverendíssimo Senhor OZEIAS VIEIRA
DOS SANTOS, Pároco da Igreja Matriz; pelo transcurso do oitavo
ano de sua Ordenação celebrado na última segunda-feira, dia 20 de
novembro; bem como pela passagem de seu aniversário
comemorado na última terça-feira, dia 21 de novembro do corrente
ano; oportunidade no qual o parabenizamos pelo seu aniversário,
mas principalmente pelo mandamento no qual Jesus disse aos
Apóstolos e que vimos claramente se concretizar na sua vida: ‘Ide
por todo mundo e pregai o Evangelho a toda à criatura’. Por fim,
desejamos que receba as bênçãos divinas.
Valtair Andrade, PP – Encaminha Pedido de Providência
solicitando em caráter de urgência, seja promovido o
desentupimento da rede de esgoto ao longo da Rua Bento Silveira
Braga no Loteamento Campo dos Casais na localidade de Portão I,
1º Distrito, Interior do Município; objetivando resolver o problema de
escoamento das águas das chuvas, o que vem causando

transtornos aos moradores locais e usuários desta movimentada
artéria.

