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               MATERIAL DO EXPEDIENTE

27ª Reunião Ordinária do dia 04 de setembro 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 Luiz Gonzaga Ribeiro Neto, Encaminha notas de empenho do mês de julho de 2017.

De Luiz Gonzaga Ribeiro Neto, Encaminha os projetos de lei que estabelece proposta
orçamentária estimando a receita e fixando a despesa do munício de Serrania para o
exercício de 2018 e que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2018/2021 do
município de Serrania/MG.

Do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Ciência do inteiro teor de decisão
publicada no Diário Oficial de Contas no dia 05/07/2017.

PROPOSITURAS PROTOCOLADAS

Projeto de Lei Ordinária de autoria do Executivo: Dispõe sobre abertura de crédito
adicional especial.

Projeto de Lei Ordinária de autoria do Executivo: Estabelece proposta orçamentária
estimando a receita e fixando a despesa do munício de Serrania para o exercício de
2018.

Projeto de Lei Ordinária de autoria do Executivo: Dispõe sobre o Plano Plurianual para o
período de 2018/2021 do município de Serrania/MG.

MATÉRIA DO LEGISLATIVO
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INDICAÇÕES

Do Vereador Adybbi Vasconcelos Dias Neder:
Nº 102/2017 - Solicito junto ao departamento de obras, verificar as possibilidades de
construção de um quebra molas na Praça Minas Gerais, nas proximidades da residência
do Sr. Alvino Bueno, tendo em vista o excesso de velocidade causado pelos veículos
neste local, e por possuir faixas para estacionamento de veículos nestas imediações,
dificulta a visibilidade tanto de quem esta saindo do estacionamento, como daqueles que
estão passando no trajeto sentido Cristo Redentor. Solicitamos ainda a inclusão de faixa
para pedestre para quem se desloca da Praça sentido banco SICOB, e vice versa.

Do Vereador Genézio Teixeira:
Nº 99/2017 - Solicito verificar  junto ao Departamento de obras as possibilidades de
asfaltamento da rua Cel. Antônio Faustino, bem como suas respectivas travessas, uma
vez que a mesma encontra-se em mal estado de conservação, apresentando elevações e
desgastes nos blocos  em consequência do tempo em que foi realizado estes serviços.

Nº 100/2017 - Solicito verificar junto ao departamento de obras, as possibilidades de
construção de quebra molas na rua Geraldo Afonso da Silva, por estar asfaltando a
mesma e com a melhora das condições de tráfego, evidentemente que os condutores de
veículos farão uso abusivo do excesso de velocidade, ocasionando risco aos moradores e
as pessoas que por ali trafegam.

Nº 101/2017 - Solicito do Sr encarregado de obras verificar as possibilidades de verificar
onde está  o rompimento de rede de água de esgoto na rua Geraldo Afonso da Silva,
próximo a residência do Sr. Adiel Batista do Vale, no bairro  Vale dos Moreiras, uma vez
que tem ocasionado mal cheiro e transtorno aos moradores deste local.


