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CÂnAANA MIJNICIPÀL DE VEREÀDORES
SALA SEVERTNO SILVEIRA

BANCAÜA DO PDT
Cx. Postal 34 * CEP 97390-000

Tei: 55 3282 1899
Lavras do Sul - RS

INDICAÇÃO XE 4Lí2021

Senhora Presidente,

C Vereador que esta subscreve, indica, após ouvido o Plenario na forma

regimental, que seja encaminhado ao Executivo Municipal - Secretaria de Obras e

Transpoúes o que segue:

Que seja realizada estudo para colocação de cimento próxirno ao meio-

f,o, eom uma largura de aproximadamente 30 a 40 çentimetros, enl

todas as ruas do município, corno já existente em frente ao Lava-jato

BG, esquina Júlio de Castilhos com Coronel Mesa.
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Esta Indicaçáo estâ sendo apresentada por este Vereador, visto que a
colocação deste cimento irnpedirá o crescimento de vegetação próximo ao meio-iro, o

que tornará possível manter as ruas do nosso município com um aspecto mais limpo e

agradável, assim como, diminuirá a neçessidade desta Secretaria realizar limpeza com

mais frequência.

Segue fotos em anexo.

Sçla "severino Silveircr" da Câmara Àúunicipal de Vereadores de Lavras do
Sul, 22 de abríl de 2021.
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Bancada do PDT
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JUSTIFICATIVÀ:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

cÂtu.tna MUNTcTPAL DE vEREADoRES
BANCADA DO PT

Cx. Postal 34 - CEP 97390-000
Tel.: 55 32821892

Lavras do Sul - RS

E-mail : vereadornetovianaban cadadopt@gmail' com

Prezada Presidente,

O Vereador que este subscreve, solicita que após dadaaciência ao Pleúrio,
conforme Regimento Interno, seja encaminhado ao Executivo Municipal - Secretaria de Obras e

Transportes o que segue:

o Que seja feita manutenção da rede de esgoto que passa pelos

fundos das residências localizadas na Rua Sady Coelho Nlazzini. Seguem
fotos em ânexo.

JUSTIFICATIVA

Este pedido é uma solicitação dos moradores da referida rua, que tem nos relatado que a
rede de esgoto, devido ao aumento do volume de água, tem prejudicado a estrutura dos alicerces
de algumas residências, podendo vir a callsar diversos prejuizos a estes moradores, alem de
elevar os riscos de contaminação pelo contato com essa água, conforme demonstram as fotos
aqui anexadas.

abril de 2021
sala "severino silveira" da câmara de vereadores de Lavras do Sul, 22 de

VEREADOR NETO VIANA
Bancada do PT

Atenciosamente
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PEDTDO DE PROVIDÊNCIAs N' 198/2021


