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               MATERIAL DO EXPEDIENTE

3ª Reunião Ordinária do dia 26 de fevereiro 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, Solicita reunião extraordinária para análise de projetos de
lei para abertura de crédito adicional.

De Luiz Gonzaga Ribeiro Neto, Resposta ao ofício n.º 06/2018.

OFÍCIOS ENVIADOS

Nº 8/2018, para Luiz Gonzaga Ribeiro Neto. Solicita decreto para abertura de crédito
suplmentar. 

Nº 9/2018, para Luiz Gonzaga Ribeiro Neto. Encaminha proposições de lei. 

PROPOSITURAS PROTOCOLADAS

Projeto de Lei Ordinária de autoria do Executivo: Alteração da lei orçamentária anual
2018.

MATÉRIA DO LEGISLATIVO

INDICAÇÕES
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Do Vereador Adybbi Vasconcelos Dias Neder:
Nº 28/2018 - Solicito verificar as possibilidades de fornecer material esportivo e
equipamentos adequados para a academia de Karatê de nossa cidade, tendo em vista a
necessidade de equipá-los adequadamente, como forma de incentivo a boa prática de
esportes.

Do Vereador Gabriel dos Reis Hilário:
Nº 30/2018 - Solicito verificar as possibilidades de construção de um parque infantil em
nossa cidade, como forma de proporcionar lazer e diversão as crianças.

Nº 31/2018 - Solicito que seja verificado as possibilidades de colocação de placas
indicativas com o nome das ruas em locais que ainda não dispõe, substituir as existentes
com as letras apagadas, e que sejam colocadas em local de boa visibilidade, ver
também, as possibilidades de refazer a numeração das residências porque a numeração
está divergindo no início e no final das ruas.

Do Vereador Genézio Teixeira:
Nº 22/2018 - Solicito verificar as possibilidades de implantar o projeto de INTERNET
grátis para a nossa cidade, como forma de incentivo a pesquisa, principalmente aos
jovens que dependem destes serviços nas redes de ensino.

Nº 23/2018 - Solicito verificar as possibilidades de implantação de cursos
profissionalizantes na rede de ensino do município, como forma de opção dos jovens em
optar por cursos técnicos. Solicito ainda, verificar junto ao SENAR, a disponibilidade para
realização de cursos de treinamento para atender a demanda dos diversos segmentos de
nossa comunidade.

Do Vereador Luiz Carlos Cavalheiro Pinto:
Nº 29/2018 - Solicito verificar as possibilidades de equipar o Conselho Tutelar com
cadeiras de almofadas, 01 mesa, 01 computador e 01 aparelho celular para atender aos
plantões. Tais  equipamentos se fazem necessários para que possam atender a
comunidade com dignidade e melhoria na prestação de serviços.

Da Vereadora Teresinha de Souza Tavares:
Nº 20/2018 - Solicito verificar as possibilidades de asfaltamento da rua Sebastião Siqueira
Viana, onde dá acesso a propriedade da Sra. Ana Lúcia. devido ao trânsito intenso no
período de chuva causa transtorno pela grande quantidade de lama  que gera no local, e
no período de estiagem a grande quantidade de poeira vem incomodando os moradores
daquelas imediações.   
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Nº 21/2018 - Solicito verificar as possibilidades de criar o programa de ajuda ao servidor
de cesta básica e ticket refeição, conforme o que dispõe o art. 107 da Lei Complementar
de nº19 de 18/12/2013, como forma de incentivo e valorização do servidor, fazendo valer
os seus direitos.

Dos Vereadores Edimar Ferreira, Rodrigo Gonçalves Faria Dias e Teresinha de Souza
Tavares
Nº 24/2018 - Solicito verificar as possibilidade de construção de redutores de velocidade
em diversos pontos da rua Cel. Antônio Faustino, principalmente em frente as escolas
onde ainda não existem, como forma de conter o excesso de velocidade.

Nº 26/2018 - Solicitamos verificar as possibilidades de construção em área apropriada
conjunto residenciais para abrigar famílias de baixa renda, como forma de amenizar a
demanda por moradias em nossa cidade.

Nº 27/2018 - Solicitamos verificar as possibilidades de recapeamento asfáltico no bairro
São Pedro, bem como melhorias no sistema de capitação de água de chuva, e colocação
de lixeiras na extensão de suas ruas, como forma de recuperar estes serviços já
existentes.

Dos Vereadores Rodrigo Gonçalves Faria Dias e Edimar Ferreira
Nº 19/2018 - Solicito verificar as possibilidades de efetuar reforma na praça e na quadra
localizada no bairro da ponte atualmente denominada de Praça Romilda Gabriela Hilário,
por encontrar em mal estado de conservação.

Dos Vereadores Rodrigo Gonçalves Faria Dias e Silvio da Silva
Nº 25/2018 - Solicitamos verificar as possibilidades de construção dos alambrados no
campo de futebol, danificados com o temporal que danificou parte de nossa cidade, uma
vez que são necessários pela proteção de bolas em residências dos vizinhos.

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA

Única votação e discussão da prestação de contas n.º 969055 do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais, exercício de 2014. Prefeito Lúcio Dias Caetano. 


