Emendas de Tripoli ao orçamento: vereador cobra de Kassab aplicação dos recursos
Qui, 21 de Maio de 2009 17:52

Na reunião do dia 20 de maio, mais dois importantes questionamentos ao Executivo foram
feitos pelo Vereador Roberto Tripoli (PV) durante a 12ª Reunião Ordinária de 2009 da
Comissão de Finanças e Orçamento.
O primeiro refere-se à Emenda nº 1101/2008, de autoria do vereador, que assegura no
orçamento vigente, a importância de R$ 400.000,00, exclusivamente para execução de reforma
de calçadas e recapeamento das ruas Maciel Monteiro e Pereira Vergueiro na Subprefeitura da
Penha, cujos serviços ainda não tiveram início, preocupando a população da região, que
recorreu ao vereador.
O segundo refere-se à Emenda nº 1102/2008, igualmente de autoria de Tripoli, que destina R$
600.000,00 ao Grande Conselho Municipal do Idoso, recursos estes ainda não repassados e
de extrema importância para projetos que beneficiam a população idosa.
Importante ressaltar que há uma terceira emenda de autoria do vereador, consignada na peça
orçamentária vigente sob nº 1103/2008, que destina R$ 1.000.000,00 ao Centro de Controle de
Zoonoses – CCZ. Igualmente preocupado com a utilização destes recursos, Tripoli vem
acompanhando a atuação dos dirigentes do CCZ/COVISA e foi informado que o montante será
canalizado para construção de um centro de adoção de cães e gatos, cujo projeto encontra-se
na Secretaria de Habitação para execução das medidas legais cabíveis.
O vereador também foi relator de dois projetos importantes para a cidade, ambos com
pareceres favoráveis e aprovados por unanimidade pelos membros da Comissão. O primeiro
cria programa especial para recolhimento e destinação de lâmpadas fluorescentes no âmbito
municipal. O segundo autoriza a criação de parque em terreno situado na confluência da rua
Augusta com as ruas Caio Prado e Marquês de Paranaguá.
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