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   MATERIAL DO EXPEDIENTE

26ª Reunião Ordinária do dia 28 de agosto 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 Deputado Emidinho Madeira, Convite para a cerimônia de inauguração da sede das
Polícias Civil e Militar em Nova Resende às 09:00h.

De Deputado Emidinho Madeira, Seminário Regional da Saúde - Câmara Municipal
situada na Rua Major Francisco Anacleto, 523, Centro - Nova Resende às 07:30h.

OFÍCIOS ENVIADOS

Nº 51/2017, para Luiz Gonzaga Ribeiro Neto. Solicitação faz.

Nº 52/2017, para Maria de Lourdes. Informação faz. 

PROPOSITURAS PROTOCOLADAS

Projeto de Lei Ordinária de autoria do Executivo: Autoriza o Poder Executivo a conceder
anistia, sob condições, dos encargos derivados dos tributos que menciona e dá outras
providências.

MATÉRIA DO LEGISLATIVO
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INDICAÇÕES

Do Vereador Adybbi Vasconcelos Dias Neder:
Nº 97/2017 - Solicito do encarregado de obras, verificar as possibilidade de executar
serviços de manutenção em bancos , calçadas e jardins das Praças de nossa cidade,
tendo em vista a melhoria do visual e também das acomodações por parte dos usuários,
e comodidade aos pedestres.

Do Vereador Genézio Teixeira:
Nº 98/2017 - Solicito junto ao encarregado de obras, verificar as possibilidades de
construção de um quebra molas, na rua Milton Reis  Souto, no bairro São Pedro devido
ao excesso de velocidade  dos veículos , ocasionando risco aos moradores e àqueles que
por ali trafegam. 

Do Vereador Luiz Carlos Cavalheiro Pinto:
Nº 94/2017 - Solicito  junto ao encarregado de obras e manutenção de estradas, as
possibilidades de executar serviços de manutenção de estradas, como alargamento,
cascalhamento, contenção de águas de chuvas e outros que se fizerem necessários, no
trecho de estrada que dá acesso as propriedades dos senhores Lúcio Ferreira Sales,
Herdeiros de Jaci Moreira da Silva, Antônio Moreira da Silva , Sebastião Cândido e
outros. Tais serviços se faz necessário, devido a precariedade que se encontra este
trecho de estrada, lembrando que a manutenção deste trecho muitas vezes tem sido feita
pelos moradores, principalmente o Sr.Lúcio, o que não lhe cabe a responsabilidade, por
se tratar de estrada pública.

Dos Vereadores Edimar Ferreira e Rodrigo Gonçalves Faria Dias
Nº 95/2017 - Solicitamos do encarregado de obras, as possibilidades de estender um
ramal de água da COPASA até a ETE II, devido a necessidade de ter água disponível
neste local, porque não se encontra nenhuma outra alternativa disponível, para atender
as demandas de higiene, ou manutenção da área. E pelo fato também de que sempre há
presença de visitantes como alunos e outros, e não dispõe deste serviço essencial.

Nº 96/2017 - Solicitamos do encarregado dos serviços de obras, verificar as
possibilidades de construção de um horto florestal, junto a horta comunitária, para a
confecção de mudas nativas e frutíferas para a distribuição para pequenos produtores,
visando a recuperação de nascentes e áreas de preservação permanentes APPs,
degradadas ou não, afim de proteger não só as referidas áreas, como defender a fauna e
flora da região.

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA

Em 2ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 26/2017 de autoria Executivo:
Estabelece os meios oficiais de publicação dos atos normativos e administrativos do
Município de Serrania e dá outras providências. 
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Em 2ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 28/2017 de autoria Executivo:
Modifica os parágrafos 1º e 2º e acrescenta o parágrafo 3º no artigo 1º e altera a
denominação do elemento da despesa da rubrica 02.07.512.0025 1.025 Construção e
Reforma da Estação de Tratamento de Esgoto do artigo 2º da Lei 1338/2017.


