












































































 
 

PROPOSIÇÃO nº 143 /2017 
 
 

    O Vereador Enio Alberto Delatorre, integrante da bancada do PP- Partido 
Progressista, com assento nesta casa, tem a honra de submeter à alta análise dos 
demais pares, a seguinte.     

 

PROPOSIÇÃO: 

 
  “SUGERE que a Câmara Municipal de Vereadores de 
Chiapetta no final do exercício destine um montante de 
R$ 100.000,00 (cem mil reais), da verba de sua 
competência, para o FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DA 
CAPELA MORTUÁRIA, e da outras providencias” 

 
 

JUSTIFICATIVA  DA PROPOSIÇÃO 
 
 

 Como é sabido a Câmara Municipal de Vereadores  aprovou a Lei 052/2017 que criou o Fundo 
Municipal para Construção da Capela Mortuária, somos sabedores que no final do exercício, com as 
economias que a Câmara faz existe um significativo montante de valor que é economizado,  para tanto 
sugerimos aos nobres colegas uma união no sentido de indicar ao executivo a aceitação de tal proposta. 

 
Demais Justificativas em plenário. 
 
 Certo de poder contar com a compreensão e aprovação da matéria em pauta, 

subscrevemo-nos. 
 

Chiapetta-RS, 04 de dezembro de 2017.   
 
  
 
 

                                                         Ver . ENIO ALBERTO DELATORRE 
                                                               Bancada do PP  
 
 
 
 
Ilmo. Senhor                                                 
Valtair de Paula Alves 
Pres. da Câmara Municipal de Vereadores 



 
 

PROPOSIÇÃO nº 144 /2017 
 
 

    O Vereador Enio Alberto Delatorre, integrante da bancada do PP- Partido 
Progressista, com assento nesta casa, tem a honra de submeter à alta análise dos 
demais pares, a seguinte.     

 
 

PROPOSIÇÃO: 

 
  “SUGERE-SE AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL que 
recoloque a Placa de Inauguração do Ginásio 
Poliesportivo, a mesma foi retirada em virtude de 
reformas ocorridas nas dependências do mesmo, e que a 
mesma seja devidamente recolocada em local adequado, e 
da outras providencias” 

 
 
 

JUSTIFICATIVA  DA PROPOSIÇÃO 
 
 

 O Ginásio Poliesportivo Municipal, local onde são realizados grandes Eventos Esportivos e 
demais eventos culturais de nosso município, local de grande concentração de público, foi 
recentemente readequado, recebendo inúmeras melhorias internas e externas, no seu local existia 
uma Placa comemorativa de inauguração e que por força de adequação do mesmo, esta foi retirada, 
sugere-se então que a mesma seja recolocada no local, e em local adequado.  

 
Demais Justificativas em plenário. 
 
 Certo de poder contar com a compreensão e aprovação da matéria em pauta, 

subscrevemo-nos. 
 
 

Chiapetta-RS, 04 de dezembro de 2017.   
 
  

                                                         Ver . ENIO ALBERTO DELATORRE 
                                                               Bancada do PP  
 
 
Ilmo. Senhor                                                 
Valtair de Paula Alves 
Pres. da Câmara Municipal de Vereadores 



 
 

PROPOSIÇÃO nº 145 /2017 
 
 

    O Vereador Enio Alberto Delatorre, integrante da bancada do PP- Partido 
Progressista, com assento nesta casa, tem a honra de submeter à alta análise dos 
demais pares, a seguinte.     

 

PROPOSIÇÃO: 

 
  “SUGERE-SE AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL através do 
Setor de Transito que realize a colocação de mais 
algumas Rotatórias em pontos estratégicos no 
município, destacando as vias de maior circulação de 
veículos e pedestres, pois é devida a importância que 
as mesmas representam para a segurança dos pedestres e 
condutores de veículos que trafegam nestas vias 
públicas, e da outras providencias” 

 
 

JUSTIFICATIVA  DA PROPOSIÇÃO 
 
 

 E de grande importância e merece aplausos a iniciativa do Poder Público Municipal no que 
se refere a colocação da Rotatória localizada no Centro da Cidade nas proximidades do Banco do 
Estado do Rio Grande do Sul, somos conhecedores que existem diversos outros locais que requerem 
também cuidado e atenção no que diz respeito a passagem de pedestres e veículos, está se sugerindo 
ao Poder Público Municipal através do Setor de Transito, que realize um estudo minucioso e 
efetive-se a colocação de mais algumas rotatórias, pois assim garante a segurança de todos. 

 
 

Demais Justificativas em plenário. 
 
 Certo de poder contar com a compreensão e aprovação da matéria em pauta, 

subscrevemo-nos. 
 

Chiapetta-RS, 04 de dezembro de 2017.   
 
 

                                                         Ver . ENIO ALBERTO DELLATORRE 
                                                               Bancada do PP  
 
Ilmo. Senhor                                                 
Valtair de Paula Alves 
Pres. da Câmara Municipal de Vereadores 




