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LEITURA DA ATA 
 

LEITURA: 

ATA: DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA 28/08/2018. 

EXPEDIENTE DO PODER EXECUTIVO 

 

 

EXPEDIENTE DO PODER LEGISLATIVO 

 

REQUERIMENTO 

 

REQUERIMENTO 102/18: De autoria do nobre Vereador Fabiano da Silva Pereira, 

foi constatado que a falta de iluminação na Orla foi causada por furto de cabos elétricos, 

Considerando ainda que existem câmeras de monitoramento na região, requeiro nas 

formalidades regimentais quais ações foram tomadas pela municipalidade afim de 

identificar e punir os responsáveis pelo ocorrido; 

REQUERIMENTO 103/18: De autoria do nobre Vereador Fabiano da Silva Pereira, 

requeiro nas formalidades regimentais para que o executivo municipal realize de forma 

urgente processo seletivo ou concurso público para ocupação do cargo de Vigia; 

 

INDICAÇÕES 

 

INDICAÇÃO Nº190/18:- Do nobre Vereador Mozart Roberto Silvestre ao 

executivo, para que faça gestões junto ao setor competente da prefeitura para que 

seja amplamente discutida e posteriormente estabelecida, uma Política Municipal de 

Enfrentamento ao Desemprego, através do posicionamento do poder público 

municipal, como principal desenvolvedor de ações concretas de fortalecimento do 

comércio local, de atração de novos investidores, de geração de novas oportunidades 

de emprego e renda no município, em caráter de urgência. 

INDICAÇÃO Nº191/18:- Do nobre Vereador Miguel da Silva Tallada ao executivo, 

para que faça gestões junto ao Departamento Competente, para que se efetue o mais 
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rápido possível a perenização, patrolagem e manutenção da Avenida Intermares e em 

todo o entorno do Balneário Cananéia Park; 

INDICAÇÃO Nº192/18:- Do nobre Vereador Fabio Rogério Tonon ao executivo, para 

que faça gestões junto aos Departamentos Competentes, no sentido de que seja avaliada 

a possibilidade de ser feita um projeto nas Avenidas São Paulo, Copacabana e as 

principais ruas do município, em relação à poluição visual, retirando objetos sem uso ou 

danificados dos postes e calçadas, visando maior segurança e conforto à moradores e 

turistas; 

INDICAÇÃO Nº193/18:- Do nobre Vereador Fabio Rogério Tonon ao executivo, para 

que faça gestões junto aos Departamentos Competentes, no sentido de que seja avaliada 

a possibilidade de ser feito o serviço de poda de árvores na Rua Iguape, do número 

1.119 à 1.305, no Balneário Adriana; 

INDICAÇÃO Nº194/18:- Do nobre Vereador Fabio Rogério Tonon ao executivo, para 

que faça gestões junto aos Departamentos Competentes, no sentido de que seja avaliada 

a possibilidade de ser instalada iluminação pública  no primeiro quarteirão da Rua 13 

de dezembro, no Balneário Sete de setembro, visando maior segurança aos moradores 

da região; 

INDICAÇÃO Nº195/18:- Do nobre Vereador Maurisfran Santos do Nascimento ao 

executivo, para que faça gestões junto ao Departamento Competente, com URGÊNCIA 

para que seja realizado o serviço de limpeza de vala do Balneário Porto Velho, na Rua 

Jorge Amado, em toda sua extensão, á pedido da senhora Neiva Monte; 

 

INDICAÇÃO Nº196/18:- Do nobre Vereador Mozart Roberto Silvestre ao executivo, 

para que faça gestões junto ao setor competente da prefeitura para que seja realizado um 

minucioso estudo sobre a formação geológica e a evolução histórica de Ilha Comprida, a 

fim de se documentar a história do nosso município; 

  

 

 EXPEDIENTE DE DIVERSOS 

 

OFÍCIO 051/18 CONVITE: Para participar da reunião Comunitária de Segurança 

Conseg, dia 05/09/18 ás 19 horas no prédio do Posto Ipiranga; 

 

OFÍCIO ESPECIAL: Para solicitar a divulgação da abertura das atividades referente 

ao Evento “Setembro Verde” 
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TRIBUNA LIVRE 

 

EXPEDIENTE DA ORDEM DO DIA 

 

SUBSTITUTIVO 02/18 AO PROJETO DE LEI Nº085/18 – Dispõe sobre a Criação 

do Conselho Municipal de Proteção aos animais e institui o fundo municipal de 

proteção aos animais, e dá outras providências; 

PROJETO DE LEI Nº100/18 – Autoriza o Chefe do Poder Executivo a proceder com 

a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências; 

PROJETO DE LEI Nº101/18 – Autoriza o Chefe do Poder Executivo a proceder com 

a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências; 

PROJETO DE LEI Nº102/18 – Autoriza o Chefe do Poder Executivo a proceder com 

a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências. 

 

 

 

PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA   

DATA 11/09/2018 

HORÁRIO 19:00 HORAS. 

 


