ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO

“Nossa terra, nossa gente, a mais bela e mais querida.”
____________________________________________________________________________________________________

ORDEM DO DIA SESSAO ORD. 01 OUTUBRO 2019
PROJETO DE LEI

PROJETO DE LEI Nº 022/2019 – Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para 2020 e
dá outras providencias. 1ª Votação.
PROJETO DE LEI Nº 25/2019- Dá nome de João Christofoli Neto a uma rua da cidade.
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 02/2019- Institui o selo postal
personalizado “Barra do Ribeiro Terra da Fabrica de Gaiteiros”
PROPOSIÇÕES
PROPOSIÇÃO Nº 100/2019 – VEREADOR JOSÉ LUIS/PRB: Solicito que o Executivo
notifique o proprietário do terreno localizado na rua Barão do Jacuí, ao lado do nº 385
centro para fazer uma limpeza.
PROPOSIÇÃO Nº 101/2019 - VEREADOR JOSE LUIS/PRB: Solicito que seja feito o
reparo no calçamento na av. Castelo Branco em frente a parada de ônibus próximo ao
Supermercado Fengler.
PROPOSIÇÃO Nº 102/2019 – VEREADOR JOSÉ LUIS/PRB: Solicito que seja feita a
fiscalização referente a manutenção dos ônibus que fazem o transporte escolar,
principalmente na linha do interior.
PROPOSIÇÃO Nº 103/2019 - VEREADOR JOSÉ LUIS/PRB:
processo de reforma do Gattinão?

Qual a atual situação do

PROPOSIÇÃO Nº 104/2019- VEREADOR LUCAS/PSB: Que seja feita a retirada dos
entulhos e limpeza da área onde era localizada o ginásio da praça Geny Figueira Feijó.
PROPÓSIÇÃO Nº 105/ 2019 – VEREADOR CLAUDIR/PSD: Solicito a Secretaria de
Obras faça a colocação das pedras do calçamento na rua Aldo Dias em frente ao mercado
Bom Dia.
PROPOSIÇÃO Nº 106/2019 – VEREADOR CLAUDIR/PSD: Solicito a Secretaria de
Obras que faça uma caixa e o encanamento do esgoto na rua Carlos Evangelista Py, em
frente a empresa Bonnes pois os moradores da região já colocaram o encanamento
interno e a espera para rua.
PROPOSIÇÃO Nº 107/2019 – VEREADOR LUCAS/PSB: Que crie e torne publico um
contrato disque denuncia ambiental, que atenda tanto para os casos de descarte de lixo
quanto para informar o abandono dos animais e cavalos soltos nas vias do município.
PROPOSIÇÃO Nº 108/2019 – VEREADOR FELIPE/PSD: Como é feita a marcação
dos pedágios na avenida e se tem um limite de marcações por associações clubes etc.
PROPOSIÇÃO 109/2019 – VEREADOR FELIPE/PSD: Solicito informações da
secretaria se tem uma pauta ou um cronograma para desenvolver atividades esportivas e
culturais com as crianças de rede escolar no turno inverso da escola.
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