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Senhor l'residente.

O Veleador que esle subscreve. solicita que após dada a ciência ao Plenário,

conlorme Reginrento lnterÂo, seja encamiúado ao Executivo Municipal - Secretaria de

Obras c Transportes o que segue:

. Que seja providenciado nivelamento na entada do Riücão dos
Rochas, localizado na Estrada Lavras/Câçapâvâ- confoÍme fotos
elll allexo.

.It.rsTIt I( .A,'t lvÁ:

Este Pedido de Providôncia está sendo apresentado por este Vereador.
atendendo aos pedidos dos moradores desta localidade, visto quc este local apresenta
desnivel e grande concentração de pedras, conforme apresentado em iotos, o que acaba
oferecendo riscos à segurança de todos aqueles que necessitam trafegâr por ali.

Sola "Ser.eritu Sibeira" .l.r (:.i ara Municipol de l/ereatlorcs de Latras tlo
Sul, l1 de sete bro.le 2020.

el\as
Bâncoda I
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
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Lâvras do Sul - RS PDT

Senhor Presidcnle,

. Que seia l-eita uma vistoria na iluminação iDtema e extema do
Cemitério Municipal e reparos onde for necessáÍio, i[clusive
com a colocâção de suportes com lâmpadas na paÍe nova do
local.

Este Pedido de Providência está sendo apresentado por este vercador.
atendendo aos pedidos de nrunicipes que fiequentam o referido local e ressaltaÍn a

necessidade destes serviços. visto que. principalmente a paÍte intema, apresenta
inÍrmeros pontos as escuüs. diÍicuitando sepultamentos realizados na parte da noite e

olerecendo riscos a integridade flsica dos lànriliares e demais pessoas que acompanham
os coftejos flinebres.

Sala 'Severino Silveira" da Cámaru Mu icipal de Vereaclores de Lavras elo

Sul, l6 de setembro de 2020.

el\as
Bancâdil do

2JJ_9t12!:2,
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CÊnoa em

PEDIDO DE PROVIDENCIA N" 36/2020

O Vereador que este subscreve, solicita que após dada a ciência ao Plenário.
conlorme Regime[to Intcrno, seja encaminhado ao Executivo Municipal Secretaria de

Obrâs e Transportes o que segue:

JUSTIFICATIVÀ:

Cànaa ú \trcdoae & tarra do &rl
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ESlADO DO R]O CRANDE DO SUL
CÂMARA N4UNICIPAI, I)I] VI]Rt]ADoRÊS

SAI -A S}.]VT.]RINO SII-VEIRA
Tel: 55 3182 I899

Lavras do Sul - RS PDT
PEDIDO DE PROVIDENCIAS N9 3712020

SENHOR PRtrSIDENTE.

A Vereador-a alue este subscrevc, solicita que após dada a ciêncra ao

Plcnário. conforme Regimento Inle o. scja cncanilirado ao Exeoutivo Mlmicipal
Sccrelalia de Obras e TrânspoÍes. o seguirlte Peclido de Prolidências:

Que seia fuclüído no cronogranra da Secretaria de Obms e

Transportcs a rnanutcnçâo da Rua ProÍêssora Malia Anália Soares

Delabay. locaiizada entre a 
^venida 

José Cacildo Delabaly e a

"Rua 2".

JUSTIFICA-I'IVA:

Justificamos este Pedido de Providências em vidude desta Vereadora ter
compârecido nâ Ruâ Professorâ Mâria Amália Soares Delabúy e se deparou com as
péssimas condiçôes de üalàgabilidade; a rua é de chão batido e apresenta viírias valetas,
Íicando impossível o tráfego de veículos e de pedestres, piorando a situação nos dias de
chuva.

Segue em anexo fotos da rua menciona<la.
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VereadàiíRosane Cosra

BaDcada do PDT
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Sala "Sevedno Silveira". da Cântara de Vereadores de Lavras do Sul. 17
de setembro de 2020.


