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FECHAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS ASCURRA FOI TEMA NA
CÂMARA DE VEREADORES.

Durante realização da Sessão
da Câmara de Vereadores de
Ascurra na segunda-feira
(14), foi indagado pelo
Legislativo a informação do
fechamento da agência dos
correios localizada na Rua
Benjamin Constant, no Centro
da cidade. A informação está
publicada em uma nota fixada
na própria sede da agência
local.
O vereador Algemiro Luciano
(Branca), usou a tribuna para

chamar atenção do Poder Público Municipal quanto ao enorme prejuízo para a
população com o fechamento dos Correios. O vereador Presidente da Câmara
Márcio da Costa, também se manifestou, solicitando audiência com o prefeito
para entender o que está ocorrendo. Como forma de tranquilizar a população,
o vereador Gilberto Felippi, líder do governo, comunicou que os Correios
não irão fechar as portas em Ascurra, e que o executivo municipal já está
apresentando alternativa para que o órgão seja instalado em outra sala.
Durante a palavra livre, usou a tribuna da Câmara a secretária de saúde de
Ascurra Samira Braz Valcanaia e representantes do corpo técnico da área da
saúde para explicar algumas ações que estão ocorrendo, bem como responderam
indagações feitas pela população e apresentadas pelos vereadores quanto a
deficiência em alguns entendimentos nos postos de saúde. Foi detalhado a
atuação da equipe e trazido informações acerca do convênio com o hospital
de Pomerode que vai contribuir para diminuir as cerca de 130 demandas
reprimidas que o município tem com pacientes, devido a suspensão de
cirurgias eletivas por causa da pandemia.        
Requerimentos aprovados:
Nº 01/2022 dos Vereadores Algemiro Luciano (Branca), Luiz Carlos Gadotti e
Maicon Possamai, abaixo assinados, após ouvir o plenário requerem; A
expedição de convite ao Senhor Juliano Bachmann, Gerente Regional da
CELESC, Timbó, para em dia e hora a ser designado por esta Casa, prestar
esclarecimentos, em Plenário, acerca de locais em nossa cidade que
entendemos haver a necessidade de melhoria no fornecimento de energia
elétrica, conforme relatos que recebemos da comunidade ascurrense. Eis o
Requerimento, o qual seja apreciado, aprovado e encaminhado ao
destinatário.         
Indicações Apresentadas:
Os vereadores Acindino Mafra e Maicon Possamai apresentaram indicação Nº
05/2022; Solicitando ampliação dos serviços de inseminação artificial de
bovinos prestados pelo município com agendamento de atendimentos aos finais
de semana.
Justificativa: Atender a necessidade dos pequenos produtores rurais que
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necessitam dos serviços.
O vereador Luiz Carlos Gadotti apresentou indicação Nº 06/2022; Solicitando
que seja feito patrolamento e desobstrução de bocas de lobo na estrada
geral do 80 em toda e extensão e na estrada Belvedere do lado esquerdo da
estrada geral do 80.
Justificativa: O pedido feito pelos moradores do local e pessoas que tem
sítio lá, pois está quase intransitável na estrada Belvedere segundo os
mesmos.      
O vereador Luiz Carlos Gadotti apresentou indicação Nº 07/2022; Solicitando
que sejam trocadas 7 lâmpadas dos 7 postes, sendo que um desses postes
precisa ser trocado pois um veículo bateu e está perigoso, na Rua Gregório
Demarchi, bairro Monte Alegre, divisa com o município de Rodeio.
Justificativa: Moradores reclamam a tempos da escuridão no local,
ocasionado falta de segurança aos transeuntes.
O vereador Luiz Carlos Gadotti apresentou indicação Nº 08/2022; Solicitando
que a secretaria de Obras, através do caminhão pipa, dê atenção especial as
estradas que dão acesso aos pontos turísticos no interior de nossa cidade,
que se molhe ao menos três vezes ao dia durante os finais de semana onde o
movimento é bem maior. Seriam eles, Casa d'Daí, Restaurante Mariota,
Vinícola Mondini e Recanto das Andorinhas.
Justificativa: Solicitação da Comunidade

Ascurra, 21 de Fevereiro de 2022.


