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               MATERIAL DO EXPEDIENTE

34ª Reunião Ordinária do dia 23 de outubro de 2017.
Segunda-Feira - 19:00 horas.

Rodrigo Gonçalves Faria Dias  -  Presidente da Câmara
Klinger Ferreira da Silva  -  Vice-Presidente

Teresinha de Souza Tavares  -  1º Secretário

Adybbi Vasconcelos Dias Neder Edimar Ferreira
Gabriel dos Reis Hilário Genézio Teixeira
Luiz Carlos Cavalheiro Pinto Silvio da Silva

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS

De Erivelson Soares, Divergências constantes na prova prática (teste físico) do concurso
público - edital 01/2016.

De Luiz Gonzaga Ribeiro Neto, Encaminha leis municipais números 1.351, 1.352, 1.353 e
1.354.

De João Batista de Siqueira, Informação presta.

Do Ministério da Educação - FNDE, Comunica liberação de recursos financeiros
destinados ao PNAE - Alimentação Escolar - Creche.

OFÍCIOS DO EXECUTIVO

Devolução de saldo de duodécimo pela Câmara Municipal - Princípio da legalidade -
Último dia útil do exercício financeiro - Impossibilidade de vinculação do saldo devolvido,
sob pena de ingerência indevida entre os poderes e às normas de execução das
despesas públicas.

OFÍCIOS ENVIADOS

Nº 85/2017, para Suelen Cristina Moreira. Solicita informações quanto as reivindicações
da Sra. ZILDA PEREIRA DA SILVA.
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Nº 86/2017, para Alexandra Maria de Oliveira Dias Bueno. Solicita a relação completa do
nome das professoras e professores que compõem o quadro de funcionalismo desta
escola.

Nº 87/2017, para Janaína Moreira Miguel Peçanha. Solicita a relação completa do nome
das professoras e professores que compõem o quadro de funcionalismo desta escola.

Nº 88/2017, para Marisa de Fátima Silva. Solicita a relação completa do nome das
professoras e professores que compõem o quadro de funcionalismo desta escola.

Nº 89/2017, para Kátia Maria da Silva Siqueira Gonçalves. Solicita a relação completa do
nome das professoras e professores que compõem o quadro de funcionalismo desta
escola.

Nº 90/2017, para Gilcimara Bernardes Gomes Bueno Fonseca. Convida para participar da
homenagem aos professores e professoras do município, na sede da Câmara Municipal
no dia 23 do corrente, às 19:00 horas. 

Nº 91/2017, para Cirene Siqueira Miguel Gonçalves. onvida para participar da
homenagem aos professores e professoras do município, na sede da Câmara Municipal
no dia 23 do corrente, às 19:00 horas. 

PROPOSITURAS PROTOCOLADAS

Requerimento  de autoria de Diversos: Apuração de divergências constantes na prova
prática (teste físico) do concurso público - edital 01/2016.

MATÉRIA DO LEGISLATIVO

INDICAÇÕES

Do Vereador Edimar Ferreira:
Nº 137/2017 - Solicita verificar as possibilidades de construir um coreto e uma fonte
luminosa na praça Cel. Antônio Faustino, como forma de incentivar a cultura neste local e
propiciar aos moradores condições de lazer e descanso.

Do Vereador Genézio Teixeira:
Nº 135/2017 - Solicito verificar as possibilidades de construir em local apropriado o
CLUBE DOS CAVALEIROS DE SERRANIA, e um Parque de Exposição, como forma de
resgatar a tradição local, voltada para o setor agropecuário, valorizando o homem do
campo e principalmente seus produtos.
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Nº 141/2017 - Solicito que seja verificado as possibilidades de fazer reparos no fogão do
velório municipal, se possível a aquisição de uma geladeira e também que seja feito
reparos na instalação elétrica do cemitério municipal, como forma de deixar estes locais
em boas condições de uso.

Do Vereador Klinger Ferreira da Silva:
Nº 138/2017 - O endereço da rua referente a indicação de nº133/2017, quando a
melhorias na calçada em frente a creche Conceição Aparecida Miguel, é rua Antônio de
Jesus dos Santos, nº184, esquina com a rua Cel. Antônio Faustino.

Nº 140/2017 - Solicito verificar as possibilidades de construção de um bueiro na rua Zeca
Moreira, nas proximidades da residência do Sr. André, devido ao fato de que grande
volume de água de chuva se acumula e escorre para a rua Josefina Qualhate,
empoçando em frente a residência dos moradores deste local, causando transtornos,
principalmente quanto a locomoção dos mesmos.

Do Vereador Rodrigo Gonçalves Faria Dias:
Nº 139/2017 - Solicito que seja passado a máquina (Patrol) na estrada que dá acesso a
fazenda do Sr. Lourenço Barbosa da Costa, antiga fazenda do Sr Pedro Leão e demais
localidades que se fizerem necessários estes serviços naquelas imediações.

Dos Vereadores Rodrigo Gonçalves Faria Dias e Edimar Ferreira
Nº 136/2017 - Solicitamos verificar as possibilidades de asfaltamento da rua Ovídio
Rufino, no bairro da Ponte devido ao mal estado de conservação que se encontra, além
de propiciar melhorias ao trânsito e pedestres que dela utilizam.


