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                    A Secretaria de Infraestrutura trabalhou neste trimestre em várias 

frentes de serviços para atender a grande demanda nas Estradas vicinais e 

Estaduais devido o período chuvoso, foram feitos a recuperação de vários trechos 

de estradas, caixas de contenção, bueiros, reaberturas de estradas vicinais e 

estaduais. Os Conselheiros veem acompanhando os serviços e vendo a 

determinação de todos para resolver os problemas. Verificamos que os recursos 

estão sendo aplicados de forma correta e que diante da demanda devido a grande 

extensão do município o recurso dá exatamente para a manutenção das maquinas, 

compra de combustível, peças, Construção e reformas de pontes e Bueiros.    Os 

Membros do Conselho sempre acompanham os serviços e apresentam demandas. 

O Conselho reuniu-se no dia 27/06/2018 em reunião extraordinária onde foi 

solicitado pelo Poder Público autorização para a Aquisição de Aduelas para a 

construção de Pontes de Concreto, sendo que serão substituídas três pontes de 

madeira localizadas na Estrada vicinal Km 12 que liga Porto dos Gaúchos à 

Comunidade São João, onde os Conselheiros presentes na reunião autorizaram a 

aquisição. O Conselho reuniu-se em 17/07/2018 em reunião ordinária para a 

Apresentação, Análise e aprovação das constas referentes ao Trimestre 

Abril/Junho do ano em curso, onde foram apresentadas pelo Sr. Ilário Rezer da 

Secretaria de Finanças as Entradas e saídas, explicando os pagamentos conforme 

solicitação dos Conselheiros, o Secretário de Infraestrutura apresentou o Relatório 

dos Serviços realizados bem como fotos dos serviços, os quais sempre são 

acompanhados por algum Conselheiro. Após análise, foi comprovado pelos 

Conselheiros a correta aplicação dos recursos, e aprovaram as contas por 

unanimidade. O Presente relatório segue juntamente com as Atas e demais 

relatórios para servirem de subsídios para Prestação de Contas do Poder Executivo 

junto aos Órgãos competentes. 
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