Agenda: a CVJ entre 20 e 24 de maio

Na semana entre 20 e 24 de maio, em pauta na Câmara o aumento do número de pessoas em
situação de rua, economia solidária e concessão de alvarás. Veja os detalhes das atividades
programadas na Agenda CVJ.

ATUALIZAÇÃO: A reunião sobre emissão de alvarás, marcada para esta terça, foi adiada,
sem data definida.
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Segunda, 20

As comissões de Legislação e de Economia debatem com convidados o Projeto de Lei
Complementar nº 22/2019, que sugere que eventos e feiras realizados em espaços públicos
tenham área destinada a produtos da economia solidária. Foram convidados representantes do
Fórum de Economia Solidária de Joinville, da Procuradoria-geral do Município e das secretarias
de Assistência Social, de Agricultura e Meio Ambiente, de Cultura e Turismo e de Fazenda. A
reunião conjunta está marcada para as 15h, na Sala das Comissões.

Às 17h, sessão ordinária no plenário.

Terça, 21
Os vereadores da Comissão de Urbanismo vão visitar a Estação de Tratamento de Esgoto
(ETE) Jarivatuba às 9h. Na última terça-feira (14), moradores reclamaram do mau cheiro das
proximidades da estação.

À tarde, Comissão de Urbanismo se reúne às 14h, na Sala das Comissões. Um dos assuntos é
a vacinação contra o vírus da raiva. Foram convidados representantes das secretaria de Meio
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Ambiente, de Saúde e também da Vigilância Sanitária.

A Comissão debate, ainda, o Projeto de Lei Complementar nº 17/2017, que determina que os
ônibus do transporte coletivo de Joinville, no período da noite, desembarquem de mulheres,
idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida fora dos pontos fixos.

Sessão às 17h no plenário.

ATUALIZAÇÃO: A reunião sobre emissão de alvarás, marcada para esta terça, foi adiada,
sem data definida.

Quarta, 22
O aumento do número de pessoas em situação de rua em Joinville é tema de reunião pública.
Às 15h, as comissões de Saúde, de Cidadania, de Segurança Pública e de Urbanismo se
reúnem com representantes da Secretaria de Assistência Social, do Departamento de Trânsito
e da Polícia Militar de Santa Catarina. Além deles, foram convidados também representantes
das igrejas Católica, Luterana, Quadrangular e Assembleia de Deus.

Mais tarde, às 16h, a Comissão de Finanças se reúne no plenarinho.

Às 17h, sessão no plenário.

Como participar
Todas as reuniões são abertas ao público e podem ser assistidas aqui no ou em youtube.com/
cvjtv
.

Exposição
A Casa da Cultura usa o hall de entrada da Câmara para expor os trabalhos de cerâmica. A
mostra estará aberta ao público das 8h às 19h, a partir de terça-feira (21).
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Ao reproduzir nossas informações, pedimos a gentileza de citar como fonte "Divisão de
Jornalismo CVJ". Acompanhe nossas notícias aqui no site e em facebook.com/cvjtv .

Notícias Relacionadas
{loadposition relacionadas}
Se você quer fazer uma correção, sugestão ou crítica, envie um e-mail para jornalismo@cvj.s
c.gov.br
ou uma
mensagem no WhatsApp (47) 98873-7517.
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