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MINAS GERAIS - BRASIL

Ata da 16a Sessão Ordinária, do Primeiro Período Legislativo, da 4° Sessão Legislativa, 
do Mandato 2013/2016, da Câmara Municipal de Serrania - MG.

Aos vinte e três de maio do ano de 2016, às 19:00 horas, no salão nobre, sob a 
presidência do Vereador-Presidente Sr. GABRIEL DOS REIS HILÁRIO, reuniram-se 
em Sessão Ordinária os Srs. Vereadores da Câmara Municipal de Serrania - MG. Em 
nome de Deus e das leis que regem o nosso País, o Estado e o nosso Município, foi 
dado o início a sessão. A Sra. Secretária fez a leitura do salmo 123 (A oração do crente 
desprezado). Responderam a chamada os vereadores: ADYBBI VASCONCELOS DIAS 
NEDER, ELTON BUENO DOS SANTOS, GABRIEL DOS REIS HILÁRIO, GENÉSIO 
TEIXEIRA, JOÃO BATISTA DA SILVA, JOÃO DA COSTA MONTEIRO NETO, JOSÉ 
REIS GARCIA, SILVANA MARIA DE LIMA SANTOS e VALTER DOS SANTOS 
BREVES. Na sequência a Secretária fez a leitura da Ata da Sessão anterior, que foi 
aprovada por unanimidade. A seguir fez a leitura do expediente recebido, que consta 
do seguinte: MATÉRIA DO LEGISLATIVO: APRESENTAÇÃO DE PROJETOS - 
Projeto de Lei Ordinária n° 18/2016: - Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar. 
Requerimento n° 06/2016 de autoria do vereador José Reis Garcia, ao Chefe do 
Executivo para que seja expedido um oficio a empresa de transportes intermunicipal “ 
Viação Serrania Ltda- Intersul”, com o objetivo de requerer informações quanto a 
mudança repentina nos horários fixados das linhas, bem como precariedade na 
prestação dos mencionados serviços, haja vista que a população serraniense vem 
reclamando constantemente dos serviços oferecidos pela respectiva empresa, sendo o 
mesmo aprovado por unanimidade. O Vereador José Reis Garcia destacou que no 
mandato passado solicitou tais informações ao Poder Executivo e outros órgãos 
responsáveis e não foi atendido. Mencionou que há anos tal empresa não presta um 
serviço adequado aos munícipes. Informou que a empresa sequer tem um barracão 
para guardar os seus ônibus aqui no município ficando estacionados no pátio da 
rodoviária e que pouco contribuem com impostos para o município. Afirmou que 
conforme relatos de munícipes que trabalham em cidades vizinhas perderam dia de 
serviço devido a mudança repentina de horário nas linhas de ônibus. O Vereador João 
da Costa Monteiro Neto afirmou que apoia a iniciativa do vereador e mencionou que 
graças a população de serrania os proprietários da empresa de ônibus têm os seus 
patrimônios, porém não investiram em nada em nossa cidade. Houve comentários por 
parte de todos os vereadores apoiando a iniciativa do requerimento. Não havendo mais 
Vereador a se manifestar e nem assunto a tratar, o Sr. Vereador-Presidente marcou a 
próxima Sessão Ordinária para o dia 30 de maio do corrente, no mesmo local e horário, 
e agradecendo a presença dos srs. Vereadores e demais pessoas presentes, encerrou 
a sessão do que para constar solicitou que se fizesse a presente ata que após lida e 
aprovada vai pelos vereadores assinada.

Gabriel dos Reis Hilário (Presidente)

José Reis Garcia (Vice-Presidente)

Silvana Maria de Lima Santos (Secretária) 

Adybbi Vasconcelos Dias Neder (Vereador)
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Elton Bueno dos Santos (Vereador) 

Genésio Teixeira (Vereador)

_João Batista da Silva (Vereador)

João da Costa Monteiro Neto (Vereador) 

Valter dos Santos Breves (Vereador)
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