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Ano II, Nº 33

Reunião Ordinária do dia 16/05/2017 às
19:00 horas.
Expediente

Mensagem ao Leitor

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

- Ofício nº328/2017, do Executivo, em resposta ao ofício nº79/2017, do Legislativo, ao
Leandro Vitor Alvarenga, informando das taxas para utilização das baias situadas no Parque
de Exposição.
- Ofício nº329/2017, do Executivo, em resposta ao ofício nº74/2017, do Legislativo, ao
vereador Carlos Henrique Avelar, encaminhando uma cópia da folha de pagamento dos
servidores da creche.
- Ofício nº329-A/2017, do Executivo, em resposta ao ofício nº83/2017, do Legislativo, ao
vereador Carlos Henrique Avelar, comunicando sobre o prazo para o levantamento de
custos/despesas da coleta do lixo anterior.
- Ofício nº336/2017, do Executivo, em resposta ao vereador Carlos Henrique Avelar,
informando quais foram as despesas com a realização do Carnaval no ano de 2017.
- Ofício nº351/2017, do Executivo, em resposta ao ofício nº90/2017 do Legislativo, ao
vereador Marcelo Quintino, informando das cestas básicas.
- Indicação nº74 – vereador Leandro – Providenciar a colocação de braço de luz em quatro
postes da rua Dos Pinheiros em São Sebastião da Estrela.

divulgação, assim como a Ouvidoria
do

Legislativo,

ambos

já

estão

disponíveis no site da Câmara. Essas
iniciativas

possibilitam

divulgação

para

melhor

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 cidadania pois

- Indicação nº75 – vereador Leandro – Providenciar a poda da árvore na rua Alberico Ferreira
Naves, em São Sebastião da Estrela.

visa dar reconhecimento por parte dos

- Apresentação do balanço da Câmara Municipal, referente ao mês de abril de 2017.

será ouvido pela instituição parlamentar,

Ordem do Dia

assegurar o direito do cidadão de

órgãos públicos, garantia que o cidadão

acompanhar a implantação de políticas
públicas e ainda simplificar o acesso ao

- Requerimento – empréstimo do plenário da Câmara Municipal para Secretária de Saúde
para realização de uma reunião a pedido da Superintendência Regional da Saúde de
Divinópolis.

legislativo.

- Pedido de informação nº16 – vereador – Ricardo – Informar qual é a taxa para o serviço de
patrolamento dos terreiros de café.

canal de comunicação do cidadão, que

- Pedido de informação nº17 – vereador – Ricardo – Informação sobre possível ampliação
ou aquisição de nova área de terreno que possa ser destinado ao Cemitério Municipal.
- Projeto Resolução nº 07/2017, que “Dispõe sobre o Programa Câmara Itinerante no
Município como função política parlamentar da Câmara Municipal de Santo Antônio do
Amparo (MG) e dá outras providências”.
- Projeto Lei do Legislativo nº 01/2017, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de constar no
carnê do IPTU informações sobre valores anteriores, débitos, isenções ou redução referentes
ao imposto e dá outras providências”. (Autoria do vereador Carlos Henrique Avelar).
- Projeto de Resolução nº08/2017, que ”Revoga a resolução nº203/2007, que regulamenta a
lavratura da ata das sessões da câmara municipal e dá outras providências”.

A Ouvidoria do Legislativo é o

poderá manifestar por: denúncia, elogio,
reclamações,

sugestões,

informação e documentos.
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