Pauta para a Sessão Ordinária do dia 15 de abril de 2019.
Ata nº 12
Expediente:
Projeto de Lei nº 018/2019 – Acresce o inciso IX ao Artigo 2º da Lei Municipal nº 2.241
de 23 de abril de 2003, que criou o Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMMA.
Projeto de Lei nº 019/2019 – Autoriza a Cessão de Uso gratuito de imóvel do Município.
Pedido de Informação 37 de 2019 – Que seja encaminhado ao Executivo Municipal –
setor Competente para que seja realizado um levantamento de quantos casos de
Transtorno do espectro Autista –TEA – foram diagnosticados em nosso município, e
como é feito este acompanhamento. De autoria do vereador Jonatas de Souza – DEM.
Pedido de Informação 38 de 2019 - Que seja encaminhado ao Executivo Municipal –
Secretaria de Assistência Social que seja informado se a secretaria de Assistência Social
do Municipio tem conhecimento quanto à situação de moradia do Senhor Adão de Jesus
Martins Vargas, residente e domiciliado na SER-357, denominada de João Francisco da
Cunha Franco, nesta cidade, bem como se foram realizadas visitas no local. De autoria do
Vereador Adilson Seixas PDT.
Pedido de Informação 39 de 2019 - Que seja encaminhado ao Executivo Municipal –
Secretaria de Obras e Transportes para que seja informado se há previsão para que seja
feita complementação de rede elétrica necessária na Rua Ulíbio José Teixeira para que esta
Secretaria possa realizar a colocação de suportes com lâmpadas, conforme foi solicitado
por este Vereador através do Pedido de Providências nº 147 de 2017, que segue em
anexo. De autoria do Vereador Adilson Seixas PDT.
Pedido de Informação 40 de 2019 - Que seja encaminhado ao Executivo Municipal –
Secretaria de Obras e Transportes para que seja informado se há previsão para o início da
construção de uma rampa com guarnição na lateral do estacionamento do cemitério onde
já tem um acesso à Rua Odorico Antônio Soares. De autoria do Vereador Adilson Seixas
PDT.
Pedido de Informação 41 de 2019 - Que seja encaminhado ao Executivo Municipal –
Secretaria de Obras e Transportes para que seja informado se foi finalizado estudo e
levantamento de estudos para implantação de tomadas nas capelas, colocação de tanques e
extensão de pontos de água na parte interna do Cemitério Municipal. De autoria do
Vereador Adilson Seixas PDT.
Pedido de Informação 42 de 2019 – Que seja encaminhado Executivo Municipal – Setor
Competente para que seja informado quantos servidores lotados nos quadros dessa
Prefeitura, como também na FMHHTC e Subprefeitura estão em desvio de suas funções e
quais os cargos ocupados pelos mesmos? E quantos motoristas estão na eminência de se
aposentar? De autoria do ver. Biramar Machado DEM e assinado por todos os
Vereadores (Exceto Ver.ª Rosane Costa – Vice-Presidente da Mesa Diretora).
Pedido de Informação 43 de 2019 – Que seja encaminhado ao Chefe do Poder
Executivo – Setor de Engenharia e Comissão de Patrimônio perguntando se já foi
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realizada a averbação na matrícula nº 5.581 livro 2 do Registro de Imóveis local, dos
prédios públicos existentes no referido imóvel, sendo eles o prédio onde funcionava a
Pasteurizadora e do Centro Comunitário situados no Bairro Cohab. De autoria da
Vereadora Rosane Costa –PDT.
Pedido de Informação 44 de 2019 – Que seja encaminhado ao Executivo Municipal Assessoria Jurídica. Que seja informado sobre o cumprimento do Termo de Ajustamento
de Conduta firmado entre Município e Ministério Público e que em fase se encontra o
Processo de Ação Civil Pública movida contra o Município referente ao atendimento dos
animais no Centro de Bem Estar Animal. De autoria da Vereadora Rosane Costa – PDT.
Pedido de Providências 17 de 2019 – Que seja encaminhado ao Chefe do Poder
Executivo – Secretaria de Obras e Transportes para que seja providenciada reposição de
lâmpadas queimadas na Av. José Cacildo Delabary. De autoria do Vereador Biramar
Machado DEM.
Pedido de Providências 18 de 2019 – Que seja encaminhado ao Chefe do Poder
Executivo – Secretaria de Obras e Transportes para que seja incluído no cronograma da
Secretaria de Obras e Transportes o patrolamento da estrada de Quatro Estradas até a
Propriedade do Senhor João Batista Mazzini, localizado no segundo distrito deste
Município; e que seja feita limpeza nos bueiros e desaguadouros a partir da localidade de
Quatro Estradas até Vitor Budó. De autoria do Vereador Biramar Machado DEM.
Pedido de Providências 19 de 2019 – Que seja encaminhado ao Chefe do Poder
Executivo – Secretaria de Obras e Transportes para que sejam tomadas providências no
sentido de realizar limpeza e roçado nos terrenos que dão acesso ao Bairro Dr. Bulcão.
De autoria dos Vereadores Eduardo Luongo PSB, Ver. Luís Augusto Bittencourt
PROGR, e Vereadora Mariza Barreto PROGR.
Pedido de Providências 20 de 2019 – Que seja encaminhado ao Chefe do Poder
Executivo – Secretaria de Obras e Transportes para que seja realizada a colocação de
tampa no bueiro da Rua João Moreira, esquina com a Rua Tiradentes, conforme indicam
as fotos anexas. E também seja feito reparo no calçamento ao entorno do bueiro,
localizada no entroncamento das Ruas João Moreira com a Rua Vasco de Souza. De
autoria dos Vereadores Eduardo Luongo PSB, Ver. Luís Augusto Bittencourt PROGR, e
Vereadora Mariza Barreto PROGR.

Grande Expediente: .....................................................................
Correspondências: Ofício nº 225 – Academia de Polícia Civil
Ofício sem número – São João – Transportes Coletivos – Turismo Encomendas.
Ordem do Dia:
Projeto de Lei nº8/2019 – Declara de Utilidade Pública o Centro de Tradições
Gaúchas Marco das Águas.
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Considerações Finais:
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