
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

SANTIAGO: “Terra dos Poetas” - RS 

BANCADA DO PARTIDO PROGRESSISTA 

 

No Palco da vida  

Há o que aparenta 

Há o que apresenta  

E o que representa. 

 Lise Maria Rodrigues Fank 

Senhor Presidente: 

 O Vereador DAVI JOSE VERNIER, integrante da Bancada do Partido Progressista, 

usando das atribuições legais e Regimentais, vêm perante Vossa Excelência apresentar o 

seguinte pedido: 

 

Pedido de Providências: 

 

 Que o Poder Legislativo encaminhe correspondência à Prefeitura Municipal de 

Santiago, solicitando que o Executivo Municipal, viabilize junto as Secretarias competente, as 

seguintes ações no bairro Ana Bonato:  

             

- Colocar tubos para a entrada de acesso na lateral da casa, sem sarjeta, a Casa de 

esquina na Rua Jose Valentin Pereira esquina com a Rua Travessa Propício. 

 

 

 

 

Justificativa: 

 

             Tal solicitação vem sendo solicitado pelos moradores que ali residem, em visita deste 

vereador junto aos moradores do Bairro, solicitamos providências junto a secretaria de obras, 

colocamos que o Sr. Marcos morador, funcionário da RGE. Ganhou um poste de concreto 

para fazer como tubulação, mas não deu certo.  

 

 

 

Santiago-RS, 25 de janeiro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

SANTIAGO: “Terra dos Poetas” - RS 

BANCADA DO PARTIDO PROGRESSISTA 

 

No Palco da vida  

Há o que aparenta 

Há o que apresenta  

E o que representa. 

 Lise Maria Rodrigues Fank 

Senhor Presidente: 

 O Vereador DAVI JOSE VERNIER, integrante da Bancada do Partido Progressista, 

usando das atribuições legais e Regimentais, vêm perante Vossa Excelência apresentar o 

seguinte pedido: 

 

Pedido de Providências: 

 

 Que o Poder Legislativo encaminhe correspondência à Prefeitura Municipal de 

Santiago, solicitando que o Executivo Municipal, viabilize junto as Secretarias competente, as 

seguintes ações no bairro Ana Bonato:  

             

- Colocação de uma tubulação (20 metros), para não ficar esgoto parado, na Rua 

Travessa Propício Pompeu, em frente ao nº 48, na frente tem um terreno baldio, com muito 

mato.  

 

 

 

 

 

Justificativa: 

 

             Tal solicitação vem sendo solicitado pelos moradores que ali residem, em visita deste 

vereador junto aos moradores do Bairro, solicitamos providências junto a secretaria de obras, 

colocamos que no lado paralelo da rua, nesta casa nº 48, entra água, principalmente na casa do 

vizinho, a rua é plaine, mas com declive para este lado e sem sarjetas. O ideal seria colocar 

meio fio em todo este lado.  

 

 

 

Santiago-RS, 25 de janeiro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

SANTIAGO: “Terra dos Poetas” - RS 

BANCADA DO PARTIDO PROGRESSISTA 

 

No Palco da vida  

Há o que aparenta 

Há o que apresenta  

E o que representa. 

 Lise Maria Rodrigues Fank 

Senhor Presidente: 

 

 O Vereador DAVI JOSE VERNIER, integrante da Bancada do Partido Progressista, 

usando das atribuições legais e Regimentais, vêm perante Vossa Excelência apresentar o 

seguinte pedido: 

 

Pedido de Providências: 

 

 Que o Poder Legislativo encaminhe correspondência à Prefeitura Municipal de 

Santiago, solicitando que o Executivo Municipal, viabilize junto as Secretarias competente, as 

seguintes ações no bairro Ana Bonato:  

             

- Encascalhar primeira quadra na Rua Joaquim Ala de Lemos, nos fundos da 

Capela e Associação do bairro. 

 

 

 

 

Justificativa: 

 

             Tal solicitação vem sendo solicitado pelos moradores que ali residem, em visita deste 

vereador junto aos moradores do Bairro, solicitamos providências junto a secretaria de obras, 

para colocação de cascalho na Rua.  

 

 

 

Santiago-RS, 25 de janeiro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

SANTIAGO: “Terra dos Poetas” - RS 

BANCADA DO PARTIDO PROGRESSISTA 

 

No Palco da vida  

Há o que aparenta 

Há o que apresenta  

E o que representa. 

 Lise Maria Rodrigues Fank 

Senhor Presidente: 

 

 O Vereador DAVI JOSE VERNIER, integrante da Bancada do Partido Progressista, 

usando das atribuições legais e Regimentais, vêm perante Vossa Excelência apresentar o 

seguinte pedido: 

 

Pedido de Providências: 

 

 Que o Poder Legislativo encaminhe correspondência à Prefeitura Municipal de 

Santiago, solicitando que o Executivo Municipal, viabilize junto as Secretarias competente, as 

seguintes ações no bairro Ana Bonato:  

             

 - Consertar o calçamento na Rua Joaquim Ala de Lemos, quadra da parada de 

ônibus. O transito continuo do ônibus afundou o calçamento. (Sugestão de dez metros de 

concreto ou colocação de asfalto). 

 

 

 

 

Justificativa: 

 

             Tal solicitação vem sendo solicitada pelos moradores que ali residem, em visita deste 

vereador junto aos moradores do Bairro, solicitamos providências junto a secretaria de obras, 

para tentarmos solucionar esta demanda.  

 

 

 

Santiago-RS, 31 de janeiro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

SANTIAGO: “Terra dos Poetas” - RS 

BANCADA DO PARTIDO PROGRESSISTA 

 

No Palco da vida  

Há o que aparenta 

Há o que apresenta  

E o que representa. 

 Lise Maria Rodrigues Fank 

Senhor Presidente: 

 

 O Vereador DAVI JOSE VERNIER, integrante da Bancada do Partido Progressista, 

usando das atribuições legais e Regimentais, vêm perante Vossa Excelência apresentar o 

seguinte pedido: 

 

Pedido de Providências: 

 

 Que o Poder Legislativo encaminhe correspondência à Prefeitura Municipal de 

Santiago, solicitando que o Executivo Municipal, viabilize junto as Secretarias competente, as 

seguintes ações no bairro Ana Bonato:  

             

- Encascalhar na Rua Joaquim Freitas Cabral, em frente ao nº 770, pouco cascalho. 

 

 

 

 

Justificativa: 

 

             Tal solicitação vem sendo solicitada seria pouco cascalho, pois foi patrolada a rua e 

ficou boa, mas foi arrumado neste lugar e ficou um pequeno quadro de terra vermelha, que com 

ocorrência das chuvas varreu a terra. Não tenho pedras de cascalhamento de sobra na rua, senão 

os moradores colocariam no local.  

 

 

 

Santiago-RS, 31 de janeiro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

SANTIAGO: “Terra dos Poetas” - RS 

BANCADA DO PARTIDO PROGRESSISTA 

 

No Palco da vida  

Há o que aparenta 

Há o que apresenta  

E o que representa. 

 Lise Maria Rodrigues Fank 

Senhor Presidente: 

 

 O Vereador DAVI JOSE VERNIER, integrante da Bancada do Partido Progressista, 

usando das atribuições legais e Regimentais, vêm perante Vossa Excelência apresentar o 

seguinte pedido: 

 

Pedido de Providências: 

 

 Que o Poder Legislativo encaminhe correspondência à Prefeitura Municipal de 

Santiago, solicitando que o Executivo Municipal, viabilize junto as Secretarias competente, as 

seguintes ações no bairro Ana Bonato:  

             

- Colocação de tubos no início da Rua Joaquim Freitas Cabral e na entrada do 

corredor da Chácara 02 Terneiros, final da Av. Padre Assis próximo ao 1º lajedo, na 

estrada/entrada de acesso do bairro Ana Bonato junto ao Cascalho (antigo Lixão).  

 

 

 

Justificativa: 

 

 

 

             Tal solicitação vem sendo solicitada pelos moradores que deram como sugestão de 

colocação de tubos, pois não tem sarjeta, cada chuva a terra e as pedras vão embora e cria uma 

valeta, ficando difícil a entrada de veículos. 

 

 

Santiago-RS, 31 de janeiro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

SANTIAGO: “Terra dos Poetas” - RS 

BANCADA DO PARTIDO PROGRESSISTA 

 

No Palco da vida  

Há o que aparenta 

Há o que apresenta  

E o que representa. 

 Lise Maria Rodrigues Fank 

Senhor Presidente: 

 

 O Vereador DAVI JOSE VERNIER, integrante da Bancada do Partido Progressista, 

usando das atribuições legais e Regimentais, vêm perante Vossa Excelência apresentar o 

seguinte pedido: 

 

Pedido de Providências: 

 

 Que o Poder Legislativo encaminhe correspondência à Prefeitura Municipal de 

Santiago, solicitando que o Executivo Municipal, viabilize junto as Secretarias competente, as 

seguintes ações no bairro Ana Bonato:  

             

            - A Abertura de Rua como continuidade ou prolongamento da Rua Milton Cirilo 

dos Santos, entrada do Bairro Ana Bonato, lateral da Escola Municipal Heron Jornada Ribeiro. 

 
 
Justificativa: 

 
                   Tal pedido se justifica que o Trânsito fluiria de maneira a ter um fluxo melhor, 

inclusive melhorando o trânsito do ônibus, podendo este descer direto para as ruas da parte de 

traz do Bairro evitando as curvas ali existentes e que danificam o calçamento, portanto, 

realizando outro trajeto, para o fluxo do ônibus da centro-oeste que por ali transita, facilitaria 

seu percurso, e uma solicitação antiga dos moradores. 

 

 

 

Santiago-RS, 31 de janeiro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 

SANTIAGO: “Terra dos Poetas” - RS 

BANCADA DO PARTIDO PROGRESSISTA 

 

No Palco da vida  

Há o que aparenta 

Há o que apresenta  

E o que representa. 

 Lise Maria Rodrigues Fank 

 

Senhor Presidente: 

 

 O Vereador DAVI JOSE VERNIER, integrante da Bancada do Partido Progressista, 

usando das atribuições legais e Regimentais, vêm perante Vossa Excelência apresentar o 

seguinte pedido: 

 

Pedido de Providências: 

 

 Que o Poder Legislativo encaminhe correspondência à Prefeitura Municipal de 

Santiago, solicitando que o Executivo Municipal, viabilize junto as Secretarias competente, as 

seguintes ações no bairro Ana Bonato:  

             

            - Revitalização Área Verde (com a criação de um Projeto de Revitalização) na Rua 

Milton Cirilo dos Santos esquina Rua Segismundo Bernardo, revitalização com o plantio 

de mais árvores, minijardins, bancos e colocação de cordão que não existe mais. 

 
 
Justificativa: 

 
                  O objetivo desta é de atender à reivindicação de moradores do Bairro. Mas o 

importante colocar que trata-se de um local de grande porte sem área para lazer, levar os filhos 

para passeio de bicicleta e que as principais ruas do Bairro, são de intenso movimento proibindo 

naturalmente passeios, descanso, brincadeiras, etc.  Colocamos que alguns moradores já 

plantaram algumas arvores no local, e algumas plantadas pela própria prefeitura, com o transito 

dos moradores já se formou uma estrada no meio da mesma, onde até mesmo os carros se 

utilizam para atalhar ao invés de utilizar a rua calçada, muitas crianças usam para brincar, 

solicitamos assim mais como objetivo para evitar futuros acidentes e ter uma área verde 

destinada aos moradores e crianças, solicitamos providências, visto que é um espaço já 

destinado a lazer. 

 

 

Santiago-

RS, 31 de janeiro de 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

SANTIAGO: “Terra dos Poetas” - RS 

BANCADA DO PARTIDO PROGRESSISTA 

 

No Palco da vida  

Há o que aparenta 

Há o que apresenta  

E o que representa. 

 Lise Maria Rodrigues Fank 

 

Senhor Presidente: 

 

 O Vereador DAVI JOSE VERNIER, integrante da Bancada do Partido Progressista, 

usando das atribuições legais e Regimentais, vêm perante Vossa Excelência apresentar o 

seguinte pedido: 

 

Pedido de Providências: 

 

 Que o Poder Legislativo encaminhe correspondência à Prefeitura Municipal de 

Santiago, solicitando que o Executivo Municipal, viabilize junto as Secretarias competente, as 

seguintes ações no bairro Ana Bonato:  

             

            - Reperfilar o calçamento da rua Milton Cirilo dos Santos até o final da Rua 

Segismundo Bernardo, de entrada do bairro, até o final do areião. 

            - Reperfilar o calçamento da Rua Benigna de Oliveira Garcia com início no Horto, 

até a esquina com a Joaquim de Freitas Cabral. 

 
 
Justificativa: 

 
                  O objetivo desta é de atender à reivindicação de moradores do Bairro, 

principalmente nessas ruas principais de acesso ao Bairro as quais, existe um desnível muito 

grande no calçamento e como sugestão, o de fazermos um reperfilamento do calçamento.  

 

 

Santiago-RS, 31 de janeiro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


