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               MATERIAL DO EXPEDIENTE

33 Reunião Ordinária do dia 16 de outubro 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

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDAS

De Luiz Gonzaga Ribeiro Neto, encaminha cópia de leis municipal de nº 1349 e 1350.

De Luiz Gonzaga Ribeiro Neto, encaminha notas de empenho referente ao mês de
agosto de 2017.

OFÍCIOS ENVIADOS

Nº 80/2017, para Luiz Gonzaga Ribeiro Neto. Com cordial visita, estamos dirigindo a
vossa presença para encaminhar-lhe a Proposição de Lei de nº35/2017, referente ao
Projeto de Lei de nº25 que Institui Valor Mínimo para Ajuizar Ação de Execução Fiscal e
Dá Outras Providências; e a Proposição de Lei de nº36/2017, referente ao Projeto de Lei
de nº34, que Dispõe Sobre Abertura de Crédito Suplementar; e a Proposição de Lei de
nº37/2017, referente ao Projeto de Lei de nº35, que Autoriza o Poder Executivo Municipal
a Associar-se à Associação dos Municípios da Microrregião do Baixo Sapucaí - AMBASP
e dá outras providências; e a Proposição de Lei de nº38/2017, referente ao Projeto de Lei
de nº40 que Autoriza Concessão de Direito Real de Uso e dá outras providências. Todos
aprovados por unanimidade.
Solicitamos por gentileza a devolução dos mesmos e sancionados com os respectivos
números de Leis, ou vetados dentro do prazo regimental de acordo com a Lei Orgânica
do Município de Serrania.
Aproveitamos o ensejo, para reiterar os nossos protestos de elevada estima e especial
consideração.
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Nº 81/2017, para Pedro Garcia Alves. Com cordial visita,  estamos dirigindo a vossa
presença para convidá-lo a comparecer nesta Casa de Leis, na próxima reunião dia 16 de
outubro, às 19:00 horas para receber a Moção de Aplauso concedida ao Senhor e aos
seus colegas de trabalho Lázaro Raimundo Florêncio Bruno e Jaci Soares Gonçalves,
pelo brilhante trabalho que vocês tem feito à municipalidade.
Contando com a costumeira atenção, desde já, antecipamos os nossos melhores
agradecimentos.

Nº 82/2017, para Lázaro Raimundo Florencio Bruno. Com cordial visita,  estamos
dirigindo a vossa presença para convidá-lo a comparecer nesta Casa de Leis, na próxima
reunião dia 16 de outubro, às 19:00 horas para receber a Moção de Aplauso concedida
ao Senhor e aos seus colegas de trabalho Pedro Garcia Alves e Jaci Soares Gonçalves
pelo brilhante trabalho que vocês tem feito à municipalidade.
Contando com a costumeira atenção, desde já, antecipamos os nossos melhores
agradecimentos.

Nº 83/2017, para Jaci Soares Gonçalves. Com cordial visita,  estamos dirigindo a vossa
presença para convidá-lo a comparecer nesta Casa de Leis, na próxima reunião dia 16 de
outubro, às 19:00 horas para receber a Moção de Aplauso concedida ao Senhor e aos
seus colegas de trabalho Lázaro Raimundo Florêncio Bruno e Pedro Garcia Alves, pelo
brilhante trabalho que vocês tem feito à municipalidade.
Contando com a costumeira atenção, desde já, antecipamos os nossos melhores
agradecimentos.

PROPOSITURAS PROTOCOLADAS

Moção de Aplauso aos Professores e Professoras da rede de ensino do município e do
estado em comemoração ao seu dia 15/10. 

INDICAÇÕES

Do Vereador Gabriel dos Reis Hilário:
Nº 129/2017 - Solicito verificar as possibilidades de construção de um Coreto na praça
Minas Gerais, como forma de opção para apresentação de bandas musicais, eventos
culturais, religiosos e cívicos, além de resgatar o passado cultural desta localidade.
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Do Vereador Genézio Teixeira:
Nº 128/2017 - Solicito verificar as possibilidades de asfaltamento do bairro São Pedro,
tendo em vista o desgaste do asfalto existente, apresentando inúmeros buracos ao longo
de várias ruas, e como forma de propiciar a melhoria do trânsito local tanto de veículos
como de pedestres.

Do Vereador Klinger Ferreira da Silva:
Nº 133/2017 - Solicito verificar as possibilidades de reforma das calçadas (passeios) da
creche Conceição Miguel, por encontrarem em mal estado de conservação, levando
perigo aos usuários desta localidade, principalmente mães com crianças no colo, e
também àqueles que utilizam estas calçadas para chegarem até a escola Walter Miguel.

Do Vereador Luiz Carlos Cavalheiro Pinto:
Nº 134/2017 - Solicito verificar as possibilidades de demarcar área de estacionamento em
frente de todas as igrejas existentes na comunidade e se possível disponibilizar cones
para a sinalização do local quando os mesmos estiverem ocupados.

Do Vereador Rodrigo Gonçalves Faria Dias:
Nº 127/2017 - Solicito verificar as possibilidades de construção de um quebra molas na
rua Cristóvão Miranda, esquina com Manuel Gonçalves, tendo em vista o grande fluxo de
veículos nesta  imediação, e o excesso de velocidade causado por eles colocando em
risco moradores e pessoas que ali circulam.

Dos Vereadores Edimar Ferreira e Rodrigo Gonçalves Faria Dias
Nº 131/2017 - Solicito verificar as possibilidades de pavimentação asfáltica do bairro Vila
Progresso como forma de melhoria do sistema já existente e proporcionar melhores
condições do trânsito de veículos e pedestres.

Dos Vereadores Rodrigo Gonçalves Faria Dias e Edimar Ferreira
Nº 132/2017 - Solicitamos  verificar as possibilidades de construção de um campo de
areia e um campo de maia no Parque Ecológico como forma de reativar este espaço que
encontra-se ocioso, além de propiciar lazer e a prática de esportes as pessoas que dele
procurarem.


