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               MATERIAL DO EXPEDIENTE

14ª Reunião Ordinária do dia 21 de maio de 2018.
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 Luiz Gonzaga Ribeiro Neto, Informação presta.

De Luiz Gonzaga Ribeiro Neto, Substituto do projeto de lei complementar n.º 05/2018.

De Luiz Gonzaga Ribeiro Neto, Encaminha Lei Municipal n.º 1.380/2018.

OFÍCIOS ENVIADOS

Nº 63/2018, para Luiz Gonzaga Ribeiro Neto. Solicita emissão de decreto para abertura
de crédito suplementar. 

Nº 64/2018, para Superintendência Regional em Minas Gerais. Encaminha o nome
completo e cópia da carteira de habilitação do condutor, referente ao auto de infração de 
nº0049666426 - MG de 21/03/2018.

Nº 65/2018, para Luiz Gonzaga Ribeiro Neto. Encaminha proposição de Lei de
nº26/2018, referente ao projeto de Lei de nº48/18.

Nº 66/2018, para Luiz Gonzaga Ribeiro Neto. Encaminha indicações e requerimentos.
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Nº 67/2018, para Darlei Batista Vitor. Convite para participar da próxima reunião ordinária
no dia 21 de maio do corrente mês, às 19:00 horas, no salão nobre desta Casa de Leis,
afim de expor sobre os trabalhos realizados  por V.Sa. e cronograma de trabalhos a
serem realizados para os próximos meses, junto a Secretaria de Obras, e as principais
dificuldades encontradas para a concretização dos mesmos.

PROPOSITURAS PROTOCOLADAS

MATÉRIA DO LEGISLATIVO

INDICAÇÕES

Do Vereador Gabriel dos Reis Hilário:
Nº 95/2018 - Solicito verificar as possibilidades de colocar bancos onde estão faltando na
praça do bairro Estrela, no final da rua Geraldo Afonso da Silva, para que possam
propiciar lazer e descanso aos moradores desta imediação.

Do Vereador Genézio Teixeira:
Nº 91/2018 - Solicito que seja verificado as possibilidades de colocar um sistema de  WI
FI em diversos pontos de nossa cidade, como opção para conectar nas redes sociais, as
pessoas que deste vier a utilizar.

Nº 97/2018 - Solicito verificar as possibilidades de mudar de local o redutor de velocidade
localizado na rua José Ferreira, próximo a residência da Sra. Sandra Westin. O mesmo
deve ser transferido para o início do morro após a ponte, devido ao transtorno ocasionado
aos condutores de caminhão, quando tem que reduzir a marcha, dificultando a locomoção
para subir ao topo do morro.

Nº 98/2018 - Solicito verificar as possibilidades de construir um local apropriado para 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.

Do Vereador Luiz Carlos Cavalheiro Pinto:
Nº 92/2018 - Solicito que seja verificado as possibilidades de alteração na placa de
denominação do Bairro Vitória, sendo que a mesma encontra-se de forma horizontal,
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servindo de apoio para colocação de lixo, então, que altere para a forma vertical, e que
seja afixada no muro.

Nº 93/2018 - Solicitamos que seja verificado as possibilidades de efetuar serviços de
terraplenagem no córrego do inhame, sentido das propriedades dos senhores João e
Alaor Fernandes, devido ao mal estado de conservação.

Do Vereador Rodrigo Gonçalves Faria Dias:
Nº 96/2018 - Solicito verificar as possibilidades de efetuar podas nas árvores da rua
Alaíde Siqueira Miguel, devido ao vendaval ocorrido caíram sobre a rua levando perigo
aos moradores e pedestres que ali trafegam.

Do Vereador Silvio da Silva:
Nº 94/2018 - Solicito verificar as possibilidades de colocar um sistema de arquibancadas
ao redor do campo  society, como forma de dar comodidade ao público assistente.

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA

MOÇÕES

Do Vereador Genézio Teixeira: Nº 6/2018 - MOÇÃO DE APLAUSO  aos componentes do
Destacamento local, brilhantemente comandado pelo sargento João Ribeiro Filho.

USO DA PALAVRA

Nilton de Oliveira Silva - Representante da Equipe Local da EMATER.

Darlei Batista Vitor - Diretor do Departamento de Obras. 


