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Pedido de PÍovidêÍcia 70 de 2020 - q'" o e*e"'rivo Municipal

ü

ou outro
vistoria do Cemité'rio Munrcipal pam, se flecessário' realizar uma dedetiz2ção
7l de
Providênciâs
De antor ia do VcÍeâdor Jonatai Rosa de Souza (DEM); Pedido de
alé a entrada do
i020 - que squ ag,ra<la a estracla clentlo da vila, À pa[ir da residência do senhor Ncri Brito'
(DEM):
Correspondências
t'one, n:i vila áo úaré, 2" Distriro. De auloria do Vereador Biramar Machâdo
Pedidos
de
de
2020;
e
84
81,
82,
83
Informaçào
Pedidos
de
Respostas
210
2020
GP
Oticio
de
Providência 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 57 de 2020: o PÍesidente solicitou que o Secletário da Mcsa llzessc
leirura do Oficio 214 de 2O2O - CP que tratava da retirada de paum do PÍojeto de Lei 40 de 2020; logo apósfo; dadâ a oportunidâde da falâ dos Vereadores no Grande Expedient€: a VereâdoE Mariza Barreto iniciâ sua
fala parabenizando o Vereador Biramar Machâdo pola passagenr de seu aniversário e solicita à Mesa Diretora
que encaminhe urna Moçâo de Pesar para os fanriliares da senhora Anninda Soares, do Rincão dos Soares; a
Vereadora Evâ Mesâ iniciâ sua fâlâ pambenizândo o Secrcfáfio da Mesa, o Vercador Bim aÍ Machado c,
antecipâdamente, â Assessorâ Ana Márcia pelos seus lespectivos aniversários; a Vereadora deseja sucesso à
todos os derrais colegâs nas Eleiçôes Municipais que ocorrcrão no dia 15 de novembro; o vereador Luis
Augusto Bitlencourt parabeniza o secreário da Mesa e o Vcreado'BimmaÍ Mâchado pela passagefi de seus
aniveisários; é ressâltâdo pelo vercador que em seu discurso no bairo olar.ia mencionou a irnportância do
esforço, através de Enrendas Federais, pam a construçào de um ginásio oficial em Lavras do s.l, visro que a
cidade é muilo bem represertada pela Sociedade Esportiva Indepeudente la área esportiva, assim cor1o.
ielas
demais equipes que levan o no,e do Municipio por onde compele,; o veÍeador deseja que
Deus ilumine à
todos nâs Eleiçõcs Municipais indepenclente de sigra parlidríria, onde ressalta q..e sempre
estevc ao lado dos
demais colegas nesta casâ para fâzer o merhor para o Município; a vereadora Rosane costa
inicia sua tàra
agmdecendo â secretâria de sâúde por preserltear esta cása com máscaras
refere[tes a conscientização do
NovefibÍo Azul; a vereadora agradece o ,{ssessor Diego quc rcalizou o trâbâlho de Assessoriâ
de Impler*â na
sessão; pârâbcnizou o vercador Bimmar e, antecipa,rament., â Assessom
Aoa Márcia pelâ passagem dc seus
anivclsários; é ressâltâdo pelâ vercadorâ que dur?nte a últimâ semânâ
houveram momentos tensos nestâ casâ,
tendo ern vista que urn dos Ve.eadores tesiou positivo par.a o novo coronavíruse
é rn"n";onuao qu"
quase enl sua lorâridade se deslocou à caÇapava Í10
"atuãusi
sur para rearizar o exame e todos tesla.arn neiatiro
pa.aà
contaminação corn o vírus; a vercadorâ fala que na riltirna sessào
*"n"io,,o, o. planos de Govenro dos
cândidatos a PÍefcito de Lavras do snr Íefclente a causa An;*"r,
ona" ài,* q,i" o assu,lro constava no plano
de Governo do candidato do progressistas, mas, por suâ vez, não
hâvia nada so6re o tema no plano de Coverno
do candidato do PDT, porcm, ao clregar enr câsa a Vereadora diz ter ficado
sutpresa ao ver no jomal âs
respostas dos candidatos ao questionamento voltado ao
assunto au,art. r.na .ni
e exptu*Oa p"io
vercadora a resposaa do aruâr prefeito nâ entrsvisra sobrc os
animais domésticos "ui.rul
nâs ruâs, assim como, é
nrencionado o rrabarho desenrpe hado perâ oNG patinhas de
ouro
úr"i"ifi" j*t"."nre com o rÍabarho
voluntário e âpoio da co,unidade à esra causâ, onde é ressâlrada "o
a devida au'io.rzação da dircroriâ da oNG
é registrado peta Vereadora que desde o inicio do mandato esre assunro
é enÍàtizâdo,
liil
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pols ::,ias pessoas
reclalnam dos anirnais de rua abandonados, porém, quando a Casa Legislativa
un" pu.u
colocar Poiiticas Públicas para a causa Anirtal em luncionarlento.-sdo cliticâdos por
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anünais, sendo que lidar com a Causa Aoimal nâo consis[e em deixar de Iado todas as olltras Políticas PúblicÀs
que o ser humano tem â seu fâvoÍ; é rcssaltado quc estâ Causa deve tcÍ uma atenção mâior, pois é questào dir
saúde pirblica; a Vereadora deseja sllcesso à todos nas Eleiçôes Municipais, visto que esta é a última Sessào
altes do dia 15 de novenlbro. da!â dâ votação; o Presidente destâ Casa mel)ciona que o Vercador Adilson
Seixâs tem suâ ausênciâ justiticada e parabeniza o Vereador Biruúar Maohado pela passagem de seu
aniversário; nào havendo matérias da Ordenr do Dia, foi data a oportuBidade pâra as Colsiderâções Rinaisi o
VereadoÍ Biramar Mâchado âgrâdece aos demais colegas pelas Íêlicitações, paEbeniza o Secretário da Mesa e.
aniecipadamente, parâbenizâ a Assessorâ Ana Márcia pelo seu aliveNário; o Vereador tanbém deseja boâ
soúc e slrcesso à todos nas Eleições Municipais; Obsi As üaoifestaçôes dos Vereadores estào gravadas enr
áudio em sua íntcgra e publicadas no portal de Transpârêücia da Câmara dc Vereâdores (Youtube). O Scnhor
Prcsiden!c agradeceu a ptescnça dc todos c nào havendo mais nada a ser tratado dcclarou cnceuada a presente
Sessào Ordináriâ. Sala "ScveIino Silveira" da Câmara de Vereadores de Lavms do Sul.09 de novembro de
202u.
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