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               MATERIAL DO EXPEDIENTE

25ª Reunião Ordinária do dia 20 de agosto 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 José Reis Garcia
Gabriel dos Reis Hilário Genézio Teixeira
João Batista da Silva Silvio da Silva

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS

De Igreja Adventista do Sétimo Dia de Serrania, Solenidade em comemoração aos 50
anos da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Serrania.

PROPOSITURAS PROTOCOLADAS

Projeto de Lei Ordinária de autoria do Presidente da Mesa: Dispõe sobre a proibição do
vendedor ambulante não estabelecido em Serrania, vender qualquer tipo de produto ou
mercadoria nas localidades ou vias públicas, fora dos lugares especificados e autorizados
pelo Poder Público e dá outras providências.

MATÉRIA DO LEGISLATIVO

PARECERES

Da Comissão de Finanças Orçamento, Redação, Legislação e Justiça:
- Projeto de Lei Complementar nº 10/2018: Dispõe sobre a instituição de feira livre e dá
outras providências. 

INDICAÇÕES
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Do Vereador Genézio Teixeira:
Nº 123/2018 - Solicito verificar as possibilidades de construir redutores de velocidades em
frente ao velório municipal, ou o impedimento da ruas durante o período em que o
mesmo estiver sendo ocupado, como forma de proteção as pessoas que ali se encontram
durante o  ato fúnebre. Tal solicitação se faz necessário devido ao excesso de velocidade
que os condutores de veículos trafegam nesta  localidade, levando risco as pessoas que
ali se encontram. Solicito ainda, verificar as possibilidades de construção de toldos dentro
do cemitério municipal, como forma de proteção as pessoas durante o sepultamento.

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA

Em 1ª discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 10/2018 de autoria
Executivo:
Dispõe sobre a instituição de feira livre e dá outras providências. 

Em 2ª discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 10/2018 de autoria
Executivo:
Dispõe sobre a instituição de feira livre e dá outras providências. 

REQUERIMENTOS

Do Vereador Klinger Ferreira da Silva:
Nº 21/2018 - Que seja tomadas as providências, no sentido de solucionar o problema
quanto ao escoamento de águas das residências existentes na rua Virgílio Horácio
Ferreira, próximo ao posto do Sr. Altamiro, uma vez que estas têm danificado o asfalto
nestas imediações, além de causar transtornos a vizinhança por onde elas escoam.


