Sessão Ordinária Dia 13/02/2017
ATA Nº 06/2017.
EXPEDIENTE:
Projeto de lei 004/2017 Executivo Municipal que Cria cargo de Assessor de
Engenharia
.
Projeto de Lei 005/2017 Executivo Municipal que autoriza a doação de
terreno à Associação de pais e Amigos dos Excepcionais de Lavras do Sul –
APAE de Lavras do Sul –RS
Projeto de Lei 005/2017 Executivo Municipal que autoriza a contratação em
caráter emergencial de Três Médicos para a FMHHTC, exclusivamente para o
período de Carnaval.
Pedido de Providências 058/2017 – de autoria dos Vereadores Jonatas da
Rosa e Vereador Biramar Machado para que seja providenciada a manutenção
da rede de esgoto que está correndo a céu aberto, escoando na tem. Cel.
Edson Marconi Goggia.
Pedido de Providências nº 64/2017 – De autoria dos Vereadores Adilson
Seixas e Vereadora Rosane Costa, que seja providenciada a limpeza e capina
na parte inferior da ponte localizada na Rua Otávio Leivas, Bairro Poty
Medeiros.
Pedido de Providências nº 065/2017 – De autoria dos Vereadores Adilson
seixas e Vereadora Rosane Costa para que seja providenciada a colocação de
dois suportes com lâmpadas na Rua Alexandre Silveira, próxima ao Ginásio
Municipal Fernando P. Teixeira.
Pedido de Providências nº66/2017 – De autoria do Vereador Vereador Biramar
Machado e Vereador Jonatas de Souza para que seja feito a operação tapa
buraco com cascalhamento nos seguintes lugares que forem necessários
corredores do Camaquã, Nazária e Passo do Jaques, até o0s três Pinheiros no
1º Distrito desse Município.

Pedido de Providências nº 67/2017- De autoria da vereadora Eva Mesa para
que sejam adotadas medidas visando à reforma da ponte (laterais) localizada
na estrada São Domingos e que sejam dadas condições de tráfego aos veículos
de grande porte, (caminhões, carretas), fazendo um desvio na lateral da
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estrada, ao lado da referida ponte, realizando uma limpeza da vegetação e
patrolamento.
Pedido de Providências nº 68/2017- De autoria dos Vereadores Biramar
Machado e Vereador Jonatas de Souza, para que seja realizado o conserto no
calçamento da Av. José Cacildo delabary, nas proximidades do Parque do
Sindicato Rural, antes da pista de Rodeio.
Pedido de Providências 069/2017 de autoria da Vereadora Eva Mesa para que
seja providenciada a colocação de cascalho e logo após passado rolo na
estrada do Cerrito e rua Bráulio Antônio Dutra (Beco 10) e que seja ligada a
rede de esgoto das residências próximas ao calçamento da estrada do bairro
Cerrito na Caixa de esgoto localizada em frente a Casa de pedra.
Indicação nº 20/2017 – De autoria dos Vereadores Biramar Machado e
Vereador Jonatas de Souza para que seja feito um estudo para construção de
uma rampa com cobertura e corrimão na escola Odessa Petrarca na Localidade
do Ibaré no 2º Distrito deste Municipio.
Indicação 021/2017 de autoria dos Vereadores que seja estudada a
possibilidade de fixar uma grade de proteção ou similar em toda a extensão da
escada que dá acesso ao refeitório, na escola Municipal Professora Helena
Ferreira (Centro de Alfabetização).
Pedido de Informação 009/2017 de autoria dos Vereadores Adilson Seixas e
Vereadora Rosane Costa. Solicitando informações a respeito de dois veículos
em fase de decomposição localizados na Avenida Cel. Galvão, próximo a
Escola Desembargador José Bernardo de Medeiros e armazém Nogueira.
Pedido de Informação 010/2017 de autoria dos vereadores Adilson Seixas e
Vereadora Rosane Costa, que seja informado a respeito dos horários de
funcionamento da Estação Rodoviária de Lavras do Sul.
Correspondências Prestação de Contas Anual
Tribuna Livre
GRANDE EXPEDIENTE:
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ORDEM DO DIA:
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