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               MATERIAL DO EXPEDIENTE

39ª Reunião Ordinária do dia 27 de novembro 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 Luiz Gonzaga Ribeiro Neto, Encaminha Lei Municipal n.º 1.356 de 21 de novembro de
2017.

De Luiz Gonzaga Ribeiro Neto, Encaminha Lei Municipal n.º 1.355 de 13 de novembro de
2017.

OFÍCIOS ENVIADOS

Nº 111/2017, para Rodrigo Silva Cândido. Convite para comparecer a esta Casa de Leis
para que nos seja informado sobre a documentação pendente para dar entrada no
processo para aquisição de um caminhão para coleta de lixo.

Nº 112/2017, para Mirian Mendes da Silva Vieira. Convite para comparecer a nesta Casa
no dia 27 do corrente, às 19:00 horas, onde será concedido uma moção de pesar aos
seus familiares, por ocasião do falecimento de Rubens Vieira.

Nº 113/2017, para Telma Moreira. Convite para comparecer nesta Casa no dia 27 do
corrente, às 19:00 horas, onde será concedido uma moção de pesar aos seus familiares,
por ocasião do falecimento de Davi Mendes da Silva.

Nº 114/2017, para Andreia Batista Paulino. Convite para comparecer nesta Casa no dia
27 do corrente, às 19:00 horas, onde será concedido uma moção de pesar aos seus
familiares, por ocasião do falecimento de Pedro Batista Paulino
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PROPOSITURAS PROTOCOLADAS

Projeto de Lei Ordinária de autoria do Executivo: Ratifica a alteração do contrato de
programa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Alto do Rio Pardo -
CISMARPA, altera a Lei n.º 1.344 de 26 de setembro de 2017 e dá outras providências.

Projeto de Lei Ordinária de autoria do Vereador Genézio Teixeira: Autoriza a retirada de
árvores de ruas e avenidas e dá outras providências.

MATÉRIA DO LEGISLATIVO

PARECERES

Da Comissão de Finanças Orçamento, Redação, Legislação e Justiça:
- Favorável ao Projeto de Lei Ordinária nº 38/2017: Estabelece proposta orçamentária
estimando a receita e fixando a despesa do munício de Serrania para o exercício de
2018.   (Relator: Teresinha de Souza Tavares)

INDICAÇÕES

Do Vereador Klinger Ferreira da Silva:
Nº 152/2017 - Solicito que seja verificado as possibilidades de instalar placas de
sinalização em diversos pontos de nossa cidade, informando o destino dos  setores
públicos, escolas , hospital, polícia militar e outros. Que estas referidas placas de
sinalizações sejam com letras grandes e visíveis e instaladas em local alto e apropriado
de boa visibilidade ao público em geral.

Do Vereador Genézio Teixeira: 
Nº 153/2017 - Solicito que seja estudado as possibilidades de asfaltamento da rua
Deaulas Moreira e colocar quebra molas no decorrer da mesma.

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA

Em 1ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 38/2017 de autoria Executivo:
Estabelece proposta orçamentária estimando a receita e fixando a despesa do munício
de Serrania para o exercício de 2018.

REQUERIMENTOS
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Da Mesa Diretora, nº 4/2017 - Requeremos de V.Exa., que seja encaminhado a esta
Casa de Leis para averiguação TODOS os gastos resultantes das despesas com a
realização da cavalgada e da comemoração do dia da cidade.

MOÇÕES

Do Vereador Genézio Teixeira:
Nº 11/2017 - Nós Serraniense, recebemos com muito pesar a notícia do falecimento do
nosso amigo Pedro Batista Paulino. Serraniense de coração, era adorado por seus
amigos, e onde quer que estivesse sempre estava rodeado de pessoas ouvindo seus
assuntos, que durava horas e horas de boas risadas. Sempre preocupado com o
próximo, não media esforços para ajudar aqueles que o procurava. Temos certeza de que
Deus gosta do que é bom. Por isso acreditamos na sua ida prematura para morar com
Ele. No reino do Pai, descansa em paz e recebe a glória de suas bênçãos. Que Deus
possa confortar toda a sua família e amigos pela sua passagem para o descanso eterno.
Nós representantes desta Casa,  estamos entristecidos com o seu falecimento, o que nos
motivou a conceder esta Moção de Pesar por ocasião de sua ida para a morada do Pai,
onde repousas no sono eterno.

Do Vereador Genézio Teixeira:
Nº 10/2017 - Nós representantes desta Casa, estamos neste momento concedendo a
Moção de Pesar aos familiares de Rubens Vieira e Davi Mendes da Silva por ocasião de
seus falecimentos, o que deixou nossa comunidade bastante entristecida.  De acordo
com a palavra de Deus em Eclesiastes 3,20 que diz "Tudo caminha para um mesmo
lugar, tudo vem do pó e tudo volta ao pó", refletimos sobre o dom da vida, a nossa
missão aqui na terra, os nossos compromissos com a palavra do Pai, muitas vezes
achamos difícil a nossa carga , e perguntamos será que vamos aguentar? Mas, quando
você passar por momentos difíceis e se perguntar onde estarás Deus, lembre-se que
durante uma prova, o professor está em silêncio, e enquanto tiver Deus em nossas vidas,
saberemos que nada nos faltará e não haverá dificuldade impossível de superar.
Sabemos que todos vocês têm amparado em Deus  e Ele lhes dará conforto a todos
vocês. 
Rubens quando chegou na nossa comunidade, com seu jeito simples e humilde de ser,
aqui constituiu sua família casando com Mirian Mendes da Silva, que desta união resultou
do nascimento de suas filhas Sara Mendes Vieira e Anna Clara Vieira. Exemplar pai de
família, sempre dedicou a esposa e filhas, como era um grande sonhador, prosperou nos
seus negócios com um alicerce sólido deixando um grande legado a todos.
Davi Mendes da Silva, companheiro de sempre, querido e admirado por todos, sempre
destemido e audacioso era um sonhador. seus filhos Karina Fernandes da Silva e
Leandro Fernandes da Silva ainda choram a saudade do pai. Atualmente estava casado
com Telma Moreira com quem fazia planos e idealizavam sonhos com uma vida a dois.
Não é fácil, mas a fé em Deus é a força que mantém de pé perante as adversidades da
vida. Que Deus possa amparar todos vocês, dando força para superarem e caminhar
cumprindo com o propósito por Ele designado.


