Boletim Informativo
Câmara Municipal de Santo Antônio do Amparo/MG
17/04/2017

Ano II, Nº 29

Mensagem ao Leitor

Reunião Ordinária do dia 18/04/2017 às 19:00 horas.

Expediente


A Câmara Municipal trabalha
para incentivar a participação
popular, e para isso instituiu este

- Projeto de Resolução que “Suprime os artigos 104 e 106 do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Santo Antônio do Amparo e dá outras
providências”.

novo meio de divulgação, assim
como a Ouvidoria do Legislativo,
ambos já estão disponíveis no site

- Projeto de Resolução que “Acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 148 do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Santo Antônio do Amparo
e dá outras providências”.
- Ofício nº 267 Executivo – Resposta ao Pedido de Informação do
vereador Ricardo – Cálculo do ITBI.
- Ofício – Uilian de Paula Avelar – solicita providências quanto à
estrutura metálica na esquina da Rua Dália Assalim Campideli.

da

Câmara.

Essas

iniciativas

possibilitam melhor divulgação
para

manter

toda

população

sempre informada de todos os
trabalhos legislativos.
O que é a Ouvidoria do
Legislativo?
Ouvidoria do Legislativo é
um instrumento valioso para a

Ordem do Dia

cidadania

pois

visa

dar

reconhecimento por parte dos órgãos
- Pedido de informação nº 11 – vereador Carlos
Henrique – cópia da folha de pagamento dos
funcionários públicos e relação dos funcionários da
Creches, do Bem-Ti-Vi e do Girassol, referentes aos
meses de novembro/2016 e março/2017.

públicos, garantia que o cidadão será

- Pedido de informação nº 12 – vereador Carlos
Henrique – informar sobre o comercio ambulante
vindo de outras cidades e qual funcionários ocupa o
cargo de fiscal.

políticas públicas e ainda simplificar

ouvido pela instituição parlamentar,
assegurar o direito do cidadão de
acompanhar

a

implantação

de

o acesso ao legislativo.
A Ouvidoria do Legislativo é
o canal de comunicação do cidadão,

Acompanhe ao Vivo todas as Reuniões da
Câmara pelo site:
www.camarasaa.mg.gov.br, todas as
terças-feiras a partir das 19:00 horas.

que poderá manifestar por: denúncia,
elogio,

reclamações,

sugestões,

pedidos de informação e documentos.

