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SENI IO VICE-PRESIDENTE,

A Vereadora quc a cslc sLrbscrc\e. Íequer qüe âpos ou\ido o

Plenário na lorrnir regimental, se.1a encanrinhado à Sccrctada Municipal de Obras e
, Reeureriúenlo reiterando o Pedido de_Pjovidências no 0 lr202l

I'edido
- Que a SecÍetaria de Obras c Transpo(cs rcalizc o solioitado ro

Providências n" 01,'2021. conlbrrne autorização da Secretaria \Íunicipal do
l\4eio brente àlra\és de Parecc|cs ['ócnicos

- LqvaAs 00 sul.

REOT]ERINIENTO N' O9I2O21

rt r: i\,) reatoo oc tlo\lüct1(tJr f ,t /,r_ I

solicltel cortes,'po,lasiili! iiiiõã..orn rjqcos i.ie qrredas e outros com grandcs
proporÇõcs quc cstão cn'r contalo con a rede de energia eletrica

Após tcr recebido os Pareceres lécnicos assinados pelo Scnhor
Eduardo Nuncs Cabral SecÍetário Municipal do Meio Afibicntc âubrizando as
podas,lcofies c resposte do Senhor Vj'.or Régis l.opes Soares Seoreiário L,lunicipâl dc
Obras c l ran-qpotes infonnando que lá cstariam providcnciando as podiLs,eones
solicltadâs no Pedido dc Prolidências.

Passados quase dois meses sem a rcalizaÇão do trabaiho. cntrer cm
contato atra\'es de ligação teleíôlica com o Senhor Vttor Soares- onde fui info|rnada
que somente realizarra os coates/podas em arvorcs quc losscm responsahilidade da
Secretaria de Obras, pois nem k)das çra compolôncia da Secretaria e sim da CEEE
,^ssi ,llz cootatu corn o Senhor Cristian Silva- Iuncionário da CIIHI de Lavras do
Sul, qLLe rranitàstou--ce dizendo quc podas e cortes de árvoÍes é âtribuição da Secretari.l
Municipal de ObÍas. (iue a CEEE lern a.esponsabilidade de desligar a rede elétficâ lâÍà
â realizâção do trabâlho, pois nào possuerr pessoal e netn maquináÍio para tais sen rçu'

Oblcliva este Requerimcnto reitcrar o Pcdido dc Proviclências n'
Ol.:021, paÍa quc assirlr o Senhor Secretário de Obras c Transportcs cumpra coln o qLLe

assinou no nremorando 026i2021. datado de 25 dc lancjro de 2021, onde o rncsmo
colocou .já estarerr sendo tomâdas âs providências Solicito tambem aluE scJsrn
obserlados oS Pareocrcs Tecnicos onde consfam as que develn ser coÍadas c as que
dcvcm ser podadas

hrn ancxo encânliuho cópia do Pedido de P.ovidêncies, do
mernoÍando e dos Parcccres 1écnicos citados ncstc Requerimento

Sâla Sc\'erino Silvelra da Câlna.a de Vereadores de Lavras do Sul
23 rie março de 202 i
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