Pauta da Sessão Ordinária – 25 de maio de 2020.

Ata 14 de 2020
Expediente:

Pedido de Informação 17/2020 – Que seja informado em qual fase encontra-se o Processo
Licitatório para Calçamento de parte da estrada do Cerrito. De autoria da Vereadora Eva
Teixeira Mesa Prates (MDB)
Pedido de Informação 18/2020 – Que seja informado se foram adquiridos materiais de
construção, ferramentas e materiais diversos, assim como, se foi realizado estudo em conjunto
com a Secretaria de Planejamento e Setor de Engenharia para confecção de um abrigo em
frente ao Posto de Saúde localizado no Bairro Dr. Leônidas Calero (Promorar). De autoria do
Vereador Adilson Seixas (PDT)
Pedido de Informação 19/2020 – Que seja informado se há previsão, de acordo com o
cronograma desta Secretaria para início da colocação de suportes e lâmpadas nos devidos
postes da localidade do Rincão dos Biaggi, neste Município. De autoria do Vereador Adilson
Seixas (PDT)
Pedido de Informação 20/2020 – Que seja informado a esta Casa Legislativa em que fase se
encontra a documentação referente ao desmembramento, averbação e doação ao Grupo da
Melhor Idade do imóvel registrado na matrícula nº 5.581 livro 2 do Registro de Imóveis
Local, especificadamente da área que consta o prédio onde funcionava a Pasteurizadora
situado no Bairro Cohab. De autoria da Vereadora Rosane Costa (PDT)
Pedido de Providências 13/2020 – Que seja providenciada limpeza e, posteriormente retirada
de resíduos (lixo, vegetais) ao lado da Escola Dr. Cláudio Bulcão, mais especificamente ao
lado da sala do Pré. De autoria do Vereador Biramar Machado (DEM).
Pedido de Providências 14/2020 – Que seja feita a colocação de uma lixeira grande com
tampa na Praça Licínio Cardoso, próximo ao ponto de táxi. De autoria do Vereador Luis
Ricardo La-Bella (PDT).
Correspondência: Ofício 79 de 2020 – GP – Relatório dos pedidos feitos às Secretarias
Municipais.
Grande Expediente:
Intervalo:
Ordem do Dia:
Considerações Finais:

