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               MATERIAL DO EXPEDIENTE

35ª Reunião Ordinária do dia 29 de outubro 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 Gabriel dos Reis Hilário
Genézio Teixeira João Batista da Silva
José Reis Garcia Silvio da Silva

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS

De Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA, Informação presta.

PROPOSITURAS PROTOCOLADAS

MATÉRIA DO LEGISLATIVO

PARECERES

Da Comissão de Finanças Orçamento, Redação, Legislação e Justiça:
- Favorável ao Projeto de Lei Ordinária nº 66/2018: Dispõe sobre a abertura de crédito
suplementar.

INDICAÇÕES

Do Vereador Gabriel dos Reis Hilário:
Nº 148/2018 - Solicito verificar as possibilidades de fazer um levantamento onde possa
ser construído um campo de futebol para treinamentos tanto de jogadores amadores
como profissional, permitindo assim mais oportunidades aos atletas e evitando o
desgaste do campo principal, que proporcionará melhores condições para os jogos dos
campeonatos, e outra opção aos amantes deste esporte.
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Nº 149/2018 - Solicito do Sr. presidente desta Casa de LEIS, verificar as possibilidades
de conceder uma pintura e uma reforma geral nas instalações deste prédio, tendo em
vista o desgaste ocasionado com o passar dos tempos.

Do Vereador Genézio Teixeira:
Nº 150/2018 - Solicito do Sr. Prefeito municipal, que determine ao encarregado dos
serviços de obra, uma verificação no sistema de iluminação do cemitério municipal, e que
se faça as melhorias necessárias como forma de proporcionar melhores condições ao
público, quando deste for usar fora do horário normal.

Do Vereador Klinger Ferreira da Silva:
Nº 153/2018 - Solicito do Sr. Prefeito municipal verificar as possibilidades de construção
de redutores de velocidade no cruzamento da rua Geraldo Afonso  da Silva com a Cel.
Antônio Faustino, pelo motivo de que no local  está havendo excesso de velocidade dos
veículos que por ali trafegam, levando risco aos usuários e moradores destas localidades.

Do Vereador Silvio da Silva:
Nº 152/2018 - Solicito do Sr Prefeito municipal que tome as providências cabíveis de
acordo com o Código de Posturas municipal, no sentido de que seja feita limpeza de
terrenos baldios em nossa cidade, e , em especial no`Parque das Nações, onde
encontram-se vários terrenos com a vegetação bastante alta, e outros com entulhos,
propiciando a criação de animais peçonhentos levando risco aos moradores destas
imediações.

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA

Em 1ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 66/2018 de autoria Executivo:
Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar.

Em 2ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 66/2018 de autoria Executivo:
Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar.


