Pauta da Sessão Ordinária do dia 06/03/2017
ATA Nº 09/2017.
EXPEDIENTE:
Pedido de Providências nº 84/2017 - de autoria dos Vereadores, Guto Bittencourt,
Vereador Cadico La-Bella,Vereadora Mariza Barretoe Vereador Eduardo Luongo para que
sejam adotadas medidas visando o conserto de parte da ponte que liga a Rua dr. João
Luchsinger Bulcão a RSC 357.
Pedido de Providências nº 85/2017 - de autoria dos Vereadores Mariza Barreto, Guto
Bittencourt, Vereador Cadico La-Bella, e Vereador Eduardo Luongo para que
sejamadotadas medidas visando cobrir o buraco formado na entrada da Rua Allan
Kardec, no loteamento Vila Izabel.
Pedido de Providências nº 86/2017 - de autoria dos Vereadores Adilson Seixas e
Vereadora Rosane Costa para que seja providenciada poda nas árvores ao entorno da
ponte localizada na Av. 9 de maio, assim como limpeza no barranco próximo a calçada.
Indicação 023/2017 - de autoria dos Vereadores Rosane Costa e vereador Adilson Seixas
para que seja estudada a possibilidade do executivo Municipal realizar uma parceria com
o Exército Brasileiro com o objetivo de acelerar os trabalhos voltados à recuperação das
estradas vicinais do nosso Município.
Indicação 024/2017 - de autoria dos Vereadores Guto Bittencourt, Vereador Cadico LaBella, vereadora Mariza Barreto e Vereador Eduardo Luongo para que seja estuda a
possibilidade de reativar o projeto que instalou a “Sala de inclusão Digital”, com
computador e acesso à internet, aberta à comunidade em geral.
Indicação 025/2017 - de autoria dos vereadores Jonatas de Souza e vereador Biramar
Machado, que seja feito um estudo para que a carga horária da fisioterapeuta Aline
Mendes de Lima, Servidora do Município, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, passe
de 30 horas para 40 horas.
Pedido de Informação 016/2017 - de autoria da Vereadora Eva Mesa, para que seja
informado onde foram aplicados os valores das sobras do Orçamento da Câmara de
Vereadores, nos exercícios de 2013, 2014, 2015 e onde serão aplicadas as sobras do ano
de 2016.
Pedido de Informação 017/2017 - de autoria dos vereadores Adilson seixas e vereadora
Rosane Costa para que seja informado a respeito de uma obra realizada pelo município
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localizada na Rua Tenente João Maria Pinheiro, Vila Dr. Bulcão.
Requerimento 002/2017 - de autoria dos Vereadores Guto Bittencourt, Vereador Cadico
La-Bella, Vereadora Mariza Barreto e Vereador Eduardo Luongo para que seja
providenciada e enviada a esta Casa, relação discriminada contendo o nome dos
funcionários – cargo de Motorista, carteira de habilitação e secretarias/setores onde
estão lotados, na Prefeitura Municipal.

Moção 003/2017 - de autoria dos Vereadores Mariza Barreto, Vereador Guto
Bittencourt, Vereador Cadico La-Bella e Vereador Eduardo Luongo para que seja
registrado nos anais desta Casa e encaminhada às servidoras do Poder Legislativo de
Lavras do Sul, Moção de Congratulações, com os cumprimentos das Bancadas
Progressista e Socialista, pela passagem do Dia Internacional da Mulher, que será
comemorado no dia 08 do corrente mês.
CORRESPONDÊNCIAS:
Ofício Executivo – Respostas à mensagem nº 017/2017 d/c.
Ofício nº 11/2017 da Secretaria Municipal de Saúde
Pedido da Tribuna Livre do Servidor Jeferson Munhoz que abordará sobre os Projetos
de Leis de autoria da Câmara de Vereadores que concede aumento para seus
servidores e aumento no valor do vale alimentação dos mesmos.
GRANDE EXPEDIENTE:
(Espaço disponibilizado para o uso da palavra dos Vereadores)
INTERVALO
ORDEM DO DIA:
Pareceres dos Projetos de Leis nº 002 e 003/2017 de autoria da Câmara de Vereadores
Pedido de Providências nº 84, 85, 86/2017
Indicações 023, 24 e 25/2017
Pedido de Informação 016 e 017/2017
Requerimento 002/2017de
Moção 003/2017
TRIBUNA LIVRE

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
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