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Requerimento Nº 06/09 
 
       
    REQUEIRO à Mesa, após as formalidades regimentais e 
ouvido o Plenário, com fundamento no Artigo 5º, XXXIII, da Constituição Federal, 
combinado com os Artigos 7º, IX e XVI, da Lei Orgânica do Município, e 105, VI, do 
Regimento Interno desta Casa de Leis, informações ao Chefe do Executivo 
Municipal sobre o cronograma elaborado para atender reivindicações dos moradores 
do Distrito de Santa Cruz da Estrela, tais como: 

1. Iluminação da Quadra de Esportes; 
2. Construção do Velório; 
3. Criação da Guarda Municipal (Destacando pelo menos 01 guarda para o 

Distrito); 
4. Tratamento do esgoto, com canalização da rede que corre a “céu aberto”; 
5. A permanência de uma ambulância 24 horas para atendimento das 

emergências; 
6. Instalação de uma Farmácia (nos moldes da existente no CAIC); 
7. Previsão de aumento dos servidores municipais que prestam serviços àquela 

população visando dar maior eficácia ao atendimento prestado; 
8. Reparos e manutenção das estradas vicinais (de terra) que se encontram em 

precário estado de conservação; 
9. Estabelecer horários e trajetos para a coleta do lixo, com ampla divulgação 

àquela população; 
10. Regularizar a entrega de correspondência no Distrito. 

  
 
    Justificativa: 
 
                                           As reivindicações acima relacionadas já são do 
conhecimento do Prefeito Municipal e o atendimento das mesmas está sendo 
aguardado, posto que proporcionará a melhoria da qualidade de vida dos moradores 
do Distrito de Santa Cruz da Estrela. 
               
    Sala das Sessões,10 de fevereiro de 2.009. 
 

Ver. Marcelo Simão 
                                                                 Presidente 
 
Ver. José Mário Castaldi                                                 Ver. Paulo César Missiatto 
        1º Secretário                                                                         2º Secretário 

 

 
Resposta do Executivo – Ofício nº 40/09 de 16/03/09 – encaminha informações 
sobre a previsão de atendimento às solicitações acima a serem realizadas no 
Distrito de Santa Cruz da Estrela. 
 


