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               MATERIAL DO EXPEDIENTE

13ª Reunião Ordinária do dia 14 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

PROPOSITURAS PROTOCOLADAS

Projeto de Lei Ordinária de autoria da Mesa Diretora: Recompõe os subsídios dos
Agentes Políticos do Poder Executivo do Município de Serrania/MG.

Projeto de Lei Ordinária de autoria da Mesa Diretora: Recompõe os subsídios dos
Vereadores da Câmara Municipal de Serrania/MG, nos termos do art. 37, X da
Constituição Federal e da Súmula nº 73 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais.

MATÉRIA DO LEGISLATIVO

INDICAÇÕES

Do Vereador Gabriel dos Reis Hilário:
Nº 83/2018 - Solicito que seja verificado as possibilidades de criar o horto florestal junto
com o projeto da horta comunitária, para distribuição de mudas de plantas frutíferas,
nativas e a formação de mudas de café e eucaliptos para distribuição  gratuita a
pequenos produtores, como incentivo a preservação, criação de pomares e plantio de
lavouras para geração de renda.
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Do Vereador Genézio Teixeira:
Nº 88/2018 - Solicito verificar as possibilidades de colocar redutores de velocidades no
decorrer de toda extensão da rua Expedicionários, devido ao excesso de velocidade que
alguns veículos tem praticados nesta via pública, levando perigo aos moradores e
pedestres que ali trafegam.

Nº 89/2018 - Solicito verificar as possibilidades de efetuar uma operação tapa buraco em
todas as vias públicas de nossa cidade, devido a concentração de buracos ocasionados
pelo excesso de chuvas.

Do Vereador Klinger Ferreira da Silva:
Nº 87/2018 - Solicito que seja verificado as possibilidades de efetuar reparos no
calçamento da rua Abnel Faria Dias, pelo fato de que os bloquetes encontram-se soltos,
ocasionando perigo e risco aos pedestres e veículos que ali trafegam.

Do Vereador Silvio da Silva:
Nº 90/2018 - Solicito verificar as possibilidades de colocar redutores de velocidade  no
decorrer da rua Equador, no parque das Nações, tendo em vista o excesso de velocidade
ocasionado pelos veículos que ali trafegam, levando risco de acidente aos moradores.

Dos Vereadores Edimar Ferreira e Rodrigo Gonçalves Faria Dias
Nº 84/2018 - Solicitamos que seja feita uma pista de caminhada na rua Felipe Miguel, no
Parque das Nações, como forma de propiciar lazer a comunidade local, e , evitando
assim, o acúmulo de lixo e entulhos naquelas imediações.

Nº 85/2018 - Solicitamos que seja feita sinalização de ruas e trânsito no Bairro Água
Limpa, como forma de melhorar o tráfego no local e melhoria na identificação dos
munícipes residente neste bairro.

Nº 86/2018 - Solicitamos que seja feita reforma nos calçamentos das ruas Cel. Antônio
Faustino e rua Maria Giovanini, pelo fato de que no decorrer das mesmas, os bloquetes
encontram-se soltos ocasionando perigo aos veículos e pessoas que ali trafegam.

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA
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REQUERIMENTOS

Do Vereador Rodrigo Gonçalves Faria Dias:
Nº 8/2018 - Que informe a todos desta Casa de Leis o cronograma de trabalho para
colocação de postes e reparos na rede elétrica, mencionando as ruas a serem
beneficiadas com tais obras.

Dos Vereadores Edimar Ferreira e Rodrigo Gonçalves Faria Dias
Nº 9/2018 - Que seja feita a substituição das lâmpadas de nossa cidade pelo sistema de
LED, como forma de melhoria da iluminação pública e economia de energia, propiciando
economia aos cofres públicos.

MOÇÕES

Do Vereador Rodrigo Gonçalves Faria Dias:
Nº 3/2018 - Moção de PESAR aos familiares de Antônio Euzébio Moreira

Dos Vereadores Rodrigo Gonçalves Faria Dias e Klinger Ferreira da Silva
Nº 4/2018 - Moção de APLAUSOS, a Diretoria do Hospital, Dr. Lucas e funcionários.


