
Olá, 

Relatório da Assembléia Municipal e encaminhamentos: 

Abaixo estão relacionadas às áreas com as respectivas demandas discutidas na reunião 

realizada na última quinta-feira na Assembléia Municipal com a participação de 

diversas entidades e autoridades da comunidade. 

Essas deliberações irão agora para a terceira etapa, em reunião de todos o Municípios 

que compõe o COREDE Encosta da Serra  e Vale do Paranhana e em conjunto com os 

10 municípios serão definidas (diante dos recursos financeiros) quais as respectivas 

demandas que serão votadas pela comunidade no dia 10 de agosto. 

Educação: As quatro escola Estaduais de Igrejinha solicitaram melhorias em sua 

estruturas física. 

 Instituto Estadual  de Educação Olivia Lamb Hirt -  pintura e reforma: R$ 

130.000,00 

 Escola Estadual de Ensino Médio Berthalina Kirsch:Fechar a quadra de 

esportes, e reforma do prédio: R$ 100.000,00 

 Escola Estadual de Ensino Fundamental Figueiras: reforma do forro e do 

piso das salas, pintura e azulejo para o refeitório: R$ 100.000,00 

 Escola de Ensino Fundamental Promorar: conclusão da obra do muro, e 

área coberta R$100.000,00  

 

2) Saúde: Hospital Bom Pasto solicitou recursos para compra de equipamentos;R$ 

100.000, 

3) Segurança Pública: Brigada Militar e Policia Civil solicitaram veículos; 

 Brigada Militar: Viatura: pickup R$ 120.000,00 

 Polícia Civil:Veículo Leve: R$ 70.000,00 

 4) Trabalho e Desenvolvimento Social: desenvolvimento de atividade de combate a  

Erradicação da Pobreza Extrema ; 

 5) Política para as Mulheres: Mulheres construindo autonomia; 

6)Justiça e Direitos Humanos: continuidade    do enfrentamento ao crack e outras 

drogas;             

 7) Defesa Civil: Equipamento para Defesa Civil de Igrejinha; 

8) Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico:  defesa de ações com caráter 

regional em  projeto que visem o desenvolvimento tecnológico; 



9) Meio Ambiente:  defesa de projetos de preservação das bacias hidrográficas. 

 10) Desenvolvimento Rural, pesca e cooperativismo:  suplementos para área da 

agricultura; R$ 35.000,00 

A reunião foi conduzida pela Presidente do COMUDE de Igrejinha Jorgia Seibel, que 

juntamente com demais membros do Executivo Municipal, integrantes do COMUDE e 

demais órgão de representação da comunidade irão defender as deliberações acima. 

Elegeu-se uma Delegada na Assembléia municipal a Sra. Mônia Jaqueline 

Ghesla. 

Participou representado o Estado pela Secretaria do Planejamento o Sr. Leonel 

Bernardo que apresentou relatório financeiro e explicou o andamento da Consulta 

popular e Cidadã deste ano. 

 

Obs.Os programas sem valores acima vão para deliberações junto ao COREDE, na 

reunião do dia 19/07. 


