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           MATERIAL DO EXPEDIENTE

25º Reunião Ordinária do dia 21 de agosto de 2017.
Segunda-Feira - 19:00 horas.

Rodrigo Gonçalves Faria Dias  -  Presidente da Câmara
Klinger Ferreira da Silva  -  Vice-Presidente

Teresinha de Souza Tavares  -  1º Secretário

Adybbi Vasconcelos Dias Neder Edimar Ferreira
Gabriel dos Reis Hilário Genézio Teixeira
Luiz Carlos Cavalheiro Pinto Silvio da Silva

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS

De Antonio Carlos Paulino, Solicita esclarecimentos sobre informativos.

De Luiz Gonzaga Ribeiro Neto, Encaminha leis municipais números 1.338 e 1.339 de
2017.

De Luiz Gonzaga Ribeiro Neto, Solicita a retirada do projeto de lei n.º 27 de agosto de
2017.

De Luiz Gonzaga Ribeiro Neto, Inauguração da Reforma do Ginásio Poliesportivo
"Prefeito Amélio Bueno da Fonseca" às 20:00h.

OFÍCIOS DO EXECUTIVO

Encaminha cópia de balancetes referentes ao mês de julho de 2017.

OFÍCIOS ENVIADOS

Nº 46/2017, para Luiz Gonzaga Ribeiro Neto. Encaminha cópias das INDICAÇÕES
números de 56 à 87 dos vereadores desta Casa de Leis devidamente aprovadas.

Nº 47/2017, para Luiz Gonzaga Ribeiro Neto. Informação faz. 
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Nº 48/2017, para Suelen Cristina Moreira. Convite faz. 

PROPOSITURAS PROTOCOLADAS

Projeto de Lei Ordinária de autoria do Executivo: Dispõe sobre a autorização para o
Poder Executivo ratificar protocolo de intenções e autoriza o município a ingressar no
Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto do Rio Pardo -
CISMARPA e dá outras providências. 

Projeto de Lei Ordinária de autoria do Executivo: Dispõe sobre abertura de crédito
especial.

MATÉRIA DO LEGISLATIVO

PARECERES

Da Comissão de Finanças Orçamento, Redação, Legislação e Justiça:
- Projeto de Lei Ordinária nº 25/2017: Institui valor mínimo para ajuizar ação de execução
fiscal e dá outras providências.     (Relator: Teresinha de Souza Tavares)

- Projeto de Lei Ordinária nº 26/2017: Estabelece os meios oficiais de publicação dos atos
normativos e administrativos do Município de Serrania e dá outras providências.  (Relator:
Klinger Ferreira da Silva)

- Projeto de Lei Ordinária nº 28/2017: Modifica os parágrafos 1º e 2º e acrescenta o
parágrafo 3º no artigo 1º e altera a denominação do elemento da despesa da rubrica
02.07.512.0025 1.025 Construção e Reforma da Estação de Tratamento de Esgoto do
artigo 2º da Lei 1338/2017.    (Relator: Edimar Ferreira)

INDICAÇÕES

Do Vereador Edimar Ferreira:
Nº 89/2017 - Solicito junto ao encarregado dos serviços de obras e manutenção de
estradas, as possibilidades de fazer reparos urgentes na ponte que dá acesso ao distrito
CAIANAS, na localidade  de herdeiros de Nelson Araújo Dias, herdeiros de Pedro Bento,
na localidade denominada Córrego do Inhame, no município de Serrania,
aproximadamente a 2,5 Km do Bairro da Ponte.  Tal reparos se faz necessários, uma vez
que a mesma vem oferecendo risco aos veículos que por ali trafegam.



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANIA
Minas Gerais - Brasil

Rua Cel. Antônio Faustino, 1.414, Centro                               Serrania-MG                                      CNPJ 06.059.118/0001-17
Tel (35) 3284-1563                                                                                       email: camaraserrania@camaraserrania.mg.gov.br

Nº 90/2017 - Solicito junto ao encarregado de obras  e manutenção de estradas, as
possibilidades de fazer redutores de velocidade, na estrada que dá acesso a 
Caiana, em frente a residência dos herdeiros de Lázaro Paulino, e também se possível,
placas de sinalização, com a indicação dos mesmos. Tal reivindicação se faz necessário,
devido a proximidade da sede da fazenda à estrada, o fluxo de animais que ali se
encontram, principalmente o gado para ordenha, e pelo fato de veículos trafegarem em
alta velocidade, colocando em risco a vida de pessoas e animais que ali circulam.

Do Vereador Gabriel dos Reis Hilário:
Nº 91/2017 - Solicito do encarregado de obras, verificar as possibilidades de construção
de um redutor de velocidade na rua Deaulas Moreira, nas proximidades dos números 450
e 484, devido ao aumento de trânsito nesta localidade, e por trafegarem em excesso de
velocidade, ocasionando perigo as pessoas que ali residem e por ali trafegam. Solicito
ainda, as possibilidades de colocar placas de sinalização de trânsito e denominação de
ruas , nesta localidade do bairro Vila Progresso.

Nº 92/2017 - Solicito verificar as possibilidades de colocar um sistema de iluminação
adequado, em frente ao PSF ao lado do Hospital, pelo fato de estar bastante escuro no
local, colocando em risco a integridade do prédio, além de proporcionar aconchego à
pessoas que ali utilizam para prática de atos libidinosos.

Do Vereador Genézio Teixeira:
Nº 93/2017 - Solicito verificar as possibilidades  de colocar placas de sinalização de
trânsito em locais ainda não existente e melhorar as que já possui, inclusive as que estão
apagadas, sinalizar os redutores de velocidades que foram construídos, de acordo com a
legislação vigente, e também placas de denominação de ruas nos locais que ainda
necessitarem. O objetivo é orientar as pessoas de nossa cidade e também pessoas de
outras localidades que necessitem destes serviços.

Da Vereadora Teresinha de Souza Tavares:
Nº 88/2017 - Solicito verificar junto ao setor competente do município medidas  urgentes
quanto a prática de queimadas em lotes urbanos da cidade, causando transtorno a
comunidade
no que se diz respeito  a inalação de fumaça e resíduos de queimadas, dificultando ainda
mais os problemas de saúde da população, devido a baixa umidade do ar, agravando os
sintomas de doenças respiratórias. Tal procedimento deve ser embasado na lei federal de
nº9.605 de fevereiro de 1998, e na Lei Orgânica do Município em seu art. 196  § 5º e
outros pertinentes

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA
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Em 1ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 25/2017 de autoria Executivo:
Institui valor mínimo para ajuizar ação de execução fiscal e dá outras providências. 

Em 1ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 26/2017 de autoria Executivo:
Estabelece os meios oficiais de publicação dos atos normativos e administrativos do
Município de Serrania e dá outras providências. 

Em 1ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 28/2017 de autoria Executivo:
Modifica os parágrafos 1º e 2º e acrescenta o parágrafo 3º no artigo 1º e altera a
denominação do elemento da despesa da rubrica 02.07.512.0025 1.025 Construção e
Reforma da Estação de Tratamento de Esgoto do artigo 2º da Lei 1338/2017.

Em discussão e votação do veto parcial ao projeto de lei complementar n.º 05/2017. 


