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               MATERIAL DO EXPEDIENTE

38ª Reunião Ordinária do dia 20 de novembro 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

OFÍCIOS ENVIADOS

Nº 104/2017, para Luiz Gonzaga Ribeiro Neto. Encaminha Indicações números 117 ao
151 dos vereadores desta Casa de Leis, devidamente aprovadas nas reuniões conforme
consta em pauta da ordem do dia.

Nº 105/2017, para Marco Aurélio Ribeiro. Solicita apoio no sentido de que seja feito uma
análise completa de água no rio São Tomé, na rodovia Waldemar Miguel, próximo ao
trevo da rodovia BR 267, que liga Machado a Campestre. Há fortes indícios de que
dejetos estão sendo lançados no rio  sem as devidas precauções e em desrespeito com
as normas ambientais. 

Nº 106/2017, para José Vilásio do Prado. Convite para comparecer nesta Casa de Leis
no dia 20 de novembro, às 19:00 horas para receber uma Moção de Aplauso.

Nº 107/2017, para Izaias Gabriel Pereira Hilário. Convite para comparecer nesta Casa de
Leis no dia 20 de novembro, às 19:00 horas para receber uma Moção de Aplauso. 

Nº 108/2017, para Carlos Roberto Pereira Silva. Convite para comparecer nesta Casa de
Leis no dia 20 de novembro, às 19:00 horas para receber uma Moção de Aplauso.

PROPOSITURAS PROTOCOLADAS

MATÉRIA DO LEGISLATIVO
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INDICAÇÕES

Do Vereador Gabriel dos Reis Hilário:
Nº 150/2017 - Solicito verificar as possibilidades de designar um instrutor de EDUCAÇÃO
FÍSICA, para o acompanhamento das pessoas na academia ao ar livre, tendo em vista a
utilização por boa parte de pessoas da 3º idade, e estas deverão ser assistidas por
profissional qualificado, caso façam algum tipo de exercício inadequado, pode ser
prejudicial a saúde.

Nº 151/2017 - Solicito que medidas URGENTES sejam tomadas na rua Jacirá Miguel, nas
proximidades da árvore de óleo cupaíba, no final desta, onde o excesso e acúmulo de
enxurradas vem danificando drasticamente , penetrando sob a camada asfáltica,
ocasionando a soltura da pavimentação; onde o mesmo acontece  na rua Dionízia
Barbosa, fundos da praça de esportes, próximo a residência do Sr. Benedito cabeçote,
podendo levar a danificação destes trechos, e causando grande dispêndio financeiro aos
cofres públicos.

Do Vereador Rodrigo Gonçalves Faria Dias:
Nº 146/2017 - Solicito todo empenho no sentido de que seja estudado as possibilidades
de CESSÃO, de micro-ônibus, que atualmente estão ociosos no pátio do almoxarifado do
município para a Secretaria de Esportes para que sejam usados nos transportes de
clubes desportivos e entidades folclóricas, como forma de apoio e valorização das
mesmas.

Nº 148/2017 - Solicito verificar as possibilidades de reforma no espaço denominado "
130", antigo Clube Operário, e que posteriormente seja transformado em uma SEDE, de
todas as entidades folclóricas e culturais  para fins de reuniões e ensaios, uma vez que
existe várias delas em nossa comunidade, e não possuem local apropriado para se
reunirem.

Do Vereador Silvio da Silva:
Nº 149/2017 - Solicito verificar as possibilidades de efetuar uma reforma geral nas
instalações do local onde funciona o CONSELHO TUTELAR, equipando com placas de
sinalização, e dotando-o de equipamentos, principalmente de aparelho telefone
CELULAR, para os conselheiros.

Dos Vereadores Luiz Carlos Cavalheiro Pinto, Adybbi Vasconcelos Dias Neder e Genézio
Teixeira
Nº 147/2017 - Solicito verificar as possibilidades de fazer melhorias no trecho de estrada
vicinal que dá acesso a fazenda do Sr. Lourenço Barbosa da Costa, antiga fazenda do Sr.
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Pedro Leão, no local conhecido como morro do cabrito, tendo em vista as  dificuldades
encontradas pelos motoristas de caminhões, neste local devido ao fato de possuir um
trecho bastante ingrime, e em épocas de chuvas  escorregadio, devido a falta de
cascalhamento.

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA

MOÇÕES

Do Vereador Adybbi Vasconcelos Dias Neder: 

Nº 9/2017 - É com grande satisfação que esta Casa de Leis tomou esta iniciativa através
do vereador Adybbi Vasconcelos Dias Neder, em lhes concederem esta homenagem
pelos relevantes serviços prestados a nossa comunidade.
Trata-se de uma MOÇÃO DE APLAUSO, pelo fato de que todos aqui representando o
povo deste município, reconhece o grandioso trabalho que vocês têm prestado a
comunidade através da dedicação e zelo com um dos lugares mais sagrados onde
repousas nossos antepassados, que é o cemitério local.
Motivo de elogio por todos que por ali passam, sabemos o quanto é cansativo e
desconfortável trabalhar neste local, e diariamente ter que remanejar os restos mortais
dos falecidos para alojar entes da família, que partiram para o encontro com Deus.
Muitas vezes as pessoas com o emocional abalado, dizem palavras que não gostaríamos
de ouvir, no entanto, sabemos que vocês silenciam num ato de respeito a dor daqueles
que perdem parte de suas vidas.
Na data em que se comemora o dia dos mortos, em 2 de novembro, foi motivo de
grandes elogios por aqueles visitantes que  ali passaram, comentando sobre a limpeza e
organização do cemitério.
Realmente somos conhecedores do esforço e dedicação de vocês para propiciar aquele
visual aos visitantes, e em respeito para com os mortos.
Os nossos sinceros agradecimentos a vocês, e que continuem com esta dedicação digna
de receber os nossos aplausos. Muito obrigado por tudo que fazem por nossa gente.

Do Vereador Edimar Ferreira:
Nº 8/2017 - É com grande alegria que hoje estamos aqui reunidos, para prestarmos esta
homenagem através desta MOÇÃO DE APLAUSO, a que faz jus, como reconhecimento
do grandioso trabalho prestado por vós, seja no campo religioso ou social, aqui em nossa
comunidade.
Desde que chegou em nossa cidade, exatamente há 18 (dezoito) anos atrás, conquistou
os nossos corações pela sua maneira simples de ser, e logo no início abraçou os
problemas da comunidade, se fazendo presente e preocupado em solucionar grande
parte deles de todos  aqueles que o procuravam, quando não tomava a iniciativa e ia
atrás dos necessitados.
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Com certeza não esqueceremos jamais do seu esforço por nossa gente, pela dedicação
na obra do Senhor, pelo zelo com a palavra de Deus, sempre preocupado em ensinar a
verdade, deixando um  exemplo de amor ao próximo .Como sabemos que a nossa
existência é assim: Existe um tempo para tudo nesta vida. Tempo de chegar e de partir.
Tempo de sorrir e de chorar e tempo de mudar e de se adaptar.
Neste dia tão especial para nós aqui desta Casa, queremos desejar todas as nossas
bênçãos de Deus para a sua vida e de toda a sua família, que Deus esteja com o pastor
nesta nova etapa de sua vida, que o proteja e lhe conceda sabedoria para conduzir o seu
rebanho, com a mesma dedicação que depositou em nossa cidade. Agradecemos a Deus
por tê-lo colocado no nosso caminho. Do fundo de nossos corações, muito obrigado por
tudo.

"O  Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te
conceda graça; o senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz."  Números 6:24-26.


