Estado de Santa Catarina
Câmara de Vereadores de Joaçaba - SC

3.214ª SESSÃO ORDINÁRIA - 18ª LEGISLATURA

terça-feira, 07 de fevereiro de 2017

Matérias para Leitura no Grande Expediente
Projeto de Lei nº 3.502/2017, do Poder Executivo:
Autoriza celebrar termo de cessão de uso com a Agência de Desenvolvimento Regional de
Joaçaba/SC, que especifica e dá outras providências.
...................................................................................................................................................................
Projeto de Lei nº 3.503/2017, do Poder Executivo:
Autoriza o Município de Joaçaba a realizar transporte de alunos residentes nas áreas rural ou
não servidas por rede pública de transporte urbano, que especifica.
....................................................................................................................................................................
Projeto de Lei nº 3.504/2017, do Poder Executivo:
Autoriza celebrar Termo de Permissão de Uso com o Grêmio Esportivo Comercial, de bem
patrimonial de propriedade da entidade, que especifica, e dá outras providências.
.....................................................................................................................................................................
Projeto de Lei nº 3.505/2017, do Poder Executivo:
Dispõe sobre a autorização para a abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras
providências.
.....................................................................................................................................................................
Projeto de Lei nº 3.506/2017, do Poder Executivo:
Dispõe sobre a autorização para a abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras
providências.
.....................................................................................................................................................................
Projeto de Lei nº 3.507/2017, do Poder Executivo:
Autoriza a utilização da Praça da Catedral para exploração e organização do Carnaval de Blocos
do ano de 2017, que especifica.
.....................................................................................................................................................................
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Projeto de Lei nº 3.508/2017, do Poder Executivo:
Autoriza a utilização de espaços públicos para realização do desfile das escolas de samba do
ano de 2017, que especifica.
.....................................................................................................................................................................
Projeto de Resolução nº 001/2017, do Poder Legislativo:
Altera disposições do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Joaçaba, que especifica.
....................................................................................................................................................................
Indicação nº 001/2017, autoria do Vereador Diego Bairros:
A Secretaria Municipal de Obras e Agricultura, para que reforme ou faça novos pontos de ônibus
nos Bairros São Brás e Jardim das Hortênsias.
...................................................................................................................................................................
Indicação nº 002/2017, autoria do Vereador Diego Bairros:
A Secretaria Municipal de Obras e Agricultura, para que formule Termo de Cooperação com a
Associação de Moradores da Comunidade Santa Clara km 16, no que se refere às traves do
antigo estádio Oscar Rodrigues da Nova.
...................................................................................................................................................................
Indicação nº 003/2017, autoria do Vereador Francisco Moreira Lopes:
O Executivo Municipal deve reformar o acesso à passarela de pedestres que liga a Av. XV de
novembro à Rua Roberto Trompowski, retirando as escadas ali construídas e viabilizando o
acesso de idosos, pessoas com deficiência e a população em geral, através da construção de uma
rampa de acesso no local.
...................................................................................................................................................................
Indicação nº 005/2017, autoria do Vereador Francisco Moreira Lopes:
Solicita-se melhorias na Rua Zomer Gasparino Fedato (cascalhamento, drenagem etc.), nas
proximidades com a esquina da Rua Antônio Nunes Varela, no Bairro Jardim Itália.
...................................................................................................................................................................
Indicação nº 006/2017, autoria do Vereador Almir Pastori:
O Executivo Municipal deve proceder às melhorias (patrolamento, colocação de britas e
execução de bueiros) na Rua Alberto Saccol, localizada no Bairro Caetano Branco, bem como
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em todas as estradas localizadas na Linha Ferreirinha e na Linha Antinha, tendo em vista o
péssimo estado das vias.
...................................................................................................................................................................
Indicação nº 007/2017, autoria dos Vereadores Sérgio Favretto e Disnéia Tereza De
Marco Tonial:
O Executivo Municipal deve proceder à restauração da Capela da Cruz, localizada no Cemitério
Municipal Frei Edgar, de maneira a promover a valorização histórico-cultural do monumento.
...................................................................................................................................................................
Indicação nº 008/2017, autoria do Vereador Sérgio Favretto:
O Executivo Municipal deve estabelecer um cronograma detalhado e diferenciado de
prioridades e de custos dos maquinários necessários para a execução de serviços junto às
propriedades rurais do Município, devendo ainda garantir, quando houver demanda, a
gratuidade na colocação de cascalhos.
...................................................................................................................................................................
Indicação nº 009/2017, autoria do Vereador Ricardo Antonello:
O Executivo Municipal deve proceder à reforma (execução de corrimão, pintura, reparos nos
degraus e outras melhorias em geral) da escadaria que liga a Rua Floriano Peixoto ao Bairro
Monte Belo, neste Município, a qual se encontra em condições precárias.
...................................................................................................................................................................
Indicação nº 010/2017, autoria do Vereador Ricardo Antonello:
O Executivo Municipal deve realizar a recuperação da Rua Dois Irmãos, localizada no Bairro
Boa Vista, tendo em vista que parte da referida via cedeu, estando o tráfego de veículos
funcionando em meia pista.
...................................................................................................................................................................
Indicação nº 011/2017, autoria do Vereador José Otávio Calliari Filho:
A Prefeitura deve instalar uma faixa elevada na Avenida Santa Terezinha, em ponto localizado
entre o Hospital e Maternidade São Miguel e o Mercado Carminatti, tanto para segurança dos
pedestres, quanto para redução de velocidade dos veículos.
....................................................................................................................................................................
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Indicação nº 012/2017, autoria do Vereador José Otávio Calliari Filho:
A Prefeitura deve desentupir os bueiros localizados na Travessa Corino de Dea, no ponto entre
as ruas Luiz Specht e Tiradentes.
....................................................................................................................................................................
Indicação nº 013/2017, autoria da Vereadora Disnéia De Marco:
A implementação de rede de água e esgoto, por parte das entidades responsáveis, na Rua
Genuíno Grando.

Momento da Presidência

Ordem do Dia

Matérias em Tramitação

Agenda
PRÓXIMAS SESSÕES EM 2017:
Sessões
1ª semana fevereiro
Sessões
3ª semana fevereiro

Dia 07
18h
Dia 20
18h

Dia 08
18h
Dia 21
18h

Dia 09
18h
Dia 22
18h
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