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MINAS GERAIS - BRASIL

Ata da 18a Sessão Ordinária, do Primeiro Período Legislativo, da 4° Sessão Legislativa, 
do Mandato 2013/2016, da Câmara Municipal de Serrania - MG.

Aos seis de junho 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 20 ( Salmo de Davi para o 
músico-mor). Responderam a chamada os vereadores: ADYBBI VASCONCELOS DIAS 
NEDER , ELTON BUENO DOS SANTOS , GABRIEL DOS REIS HILÁRIO, GENÉSIO 
TEIXEIRA, JOÂO BATISTA DA SILVA, JOÃO DA COSTA MONTEIRO NETO, JOSÉ 
REIS GARCIA e SILVANA MARIA DE LIMA SANTOS. A ausência do Vereador Valter 
dos Santos Breves foi justificada através de atestado médico. 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: 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Da Secretaria de Estado de Saúde de Minas 
Gerais informando a celebração de convênio de saída entre a Prefeitura Municipal de 
Serrania e o Governo de Minas Gerais. Objeto: Aquisição de equipamentos para 
atendimento nas UBS de Família, Sala de vacinas e Equipe saúde bucal. Valor R$ 
29.718,95 - Data da Assinatura: 22/12/2015. - Dos CORREIOS em resposta ao oficio 
04/2016. - OFÍCIOS DO EXECUTIVO: Encaminhando Notas de Empenho do mês de 
abril de 2016. - PROPOSITURAS PROTOCOLADAS - MATÉRIA DO LEGISLATIVO: 
APRESENTAÇÃO DE PROJETOS - Projeto de Lei Ordinária n° 19/2016: - “Dispõe 
sobre o incentivo ao cultivo das plantas “Citronela” e “Crotalária” como método natural 
de combate ao mosquito Aedes aegypti e dá outras providências". - Projeto de Lei 
Complementar n° 5/2016: - Altera a redação do Inciso II, do artigo 5a da Lei 
Complementar n° 11 de 13 de dezembro de 2011. - INDICAÇÕES: Do Vereador 
GENÉSIO TEIXEIRA: - N° 22/2016 - Solicito a possibilidade de proibição de parada de 
veículos na mão da Rua Deaulas Moreira que dá acesso a Vila Progresso devido a 
dificuldade de transito de veículos pesados, sendo aprovado por unanimidade. Em 
seguida o presidente passou a palavra aberta aos vereadores. O Vereador Elton Bueno 
dos Santos comentou sobre a sua visita junto com o vereador José Reis Garcia em 
Belo Horizonte para solicitar a vinda de uma viatura para Policia Militar para o 
município. Destacou que deverá ser entregue uma viatura usada nesse semestre para 
sanar os problemas e posteriormente, no segundo semestre, o envio de uma viatura 
nova. O Vereador Genésio Teixeira comentou sobre o sucesso da realização do 
Casamento Comunitário em nosso município. Não havendo mais Vereador a se 
manifestar e nem assunto a tratar, o Sr. Vereador-Presidente marcou a próxima 
Sessão Ordinária para o dia 13 de junho 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)
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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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