PAUTA DO DIA 01 DE JULHO DE 2019
Projeto de Resolução nº 021/2019

APRESENTAR

Autor: Ada Cypriano Sereno Diniz
Dispõe sobre a criação da Medalha Honestalda Mello de
Moraes Martins.
Moção n° 035/2019
Autor: Ada Cypriano Sereno Diniz
De Parabenizaçãoao Senhor Antônio Carlos de Azevedo o
“Juninho”, pelos relevantes trabalhos prestados no município,
principalmente no trabalho das comunidades do Penedo e Barra dos
Passos na manutenção da rede de água, como também pela atenção que
sempre é dada ao Município.
Indicação n° 443/2019
Autor: Isaías Alves Nogueira
Indica ao Exmo. Sr. Secretário Municipal de Meio Ambiente,
para que libere aos moradores locaispara abrir e fazer a limpeza da
estradaque liga Tapera, Crubixás e Roncadeira, conforme um
documento feito pela associação dos produtores rurais de Crubixás e
um abaixo assinado que segue em anexo.
Justificativa: Várias pessoas se reuniram e fizeram um abaixo
assinado para que a Secretaria de Meio Ambiente, para que libere aos
moradores locais para abrir e fazer a limpeza da estradaque liga
Tapera, Crubixás e Roncadeira, uma estrada muito antiga, onde várias
pessoas se reuniram e pagaram uma máquina para fazer o serviço, essa
estrada também ajudará os funcionários da Secretaria do Meio
Ambiente facilitando o acesso podendo fazer as fiscalizações,
principalmente quanto às retiradas de madeiras, por isso da
necessidade dessa liberação.

Indicação n° 444/2019
Autor: Isaías Alves Nogueira
Indica ao Exmo. Sr. Secretário de Defesa Civil, fizesse a limpeza
ou liberação da limpeza dos eucaliptos em tordo das caixas d’águas de
Tapera, evitando assimpossíveis danos nessas caixas d’águas, 4º
distrito de Trajano de Moraes.
Indicação n° 445/2019
Autor: Álvaro Pereira Campos
Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que estude a
possibilidade de enviar a esta casa de leis projeto para declarar as
áreas objetos de regularização fundiária como de especial interesse
social, no distrito de Visconde de Imbé e na sede do Município de
Trajano de Moraes.

