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               MATERIAL DO EXPEDIENTE

21 Reunião Ordinária do dia 05 de julho de 2021.
Segunda-Feira - 19:00 horas.

José Reis Garcia  -  Presidente da Câmara
Klinger Ferreira da Silva  -  Vice-Presidente

Maicon Aparecido de Souza  -  1º Secretário

Adybbi Vasconcelos Dias Neder Edimar Ferreira
Genézio Teixeira João Batista da Silva
Sérgio de Almeida Silva Júnior Silvio da Silva

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS

De Luiz Gonzaga Ribeiro Neto, Encaminha as seguintes Leis Municipais:

- Lei Municipal n.º 1497 de 25/06/2021 - Autoriza concessão de direito real de uso e dá
outras providências.

- Lei Municipal n.º 1498 de 25/06/2021 - Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a
realização do Orçamento do Município de Serrania - MG para o exercício de 2022 e dá
outras providências.

OFÍCIOS ENVIADOS

Nº 73/2021, para Duarte Bechir. José Reis Garcia, Presidente da Câmara Municipal de
Serrania, no uso de suas atribuições legais, bem como agindo em representação aos
interesses do povo Serraniense, vem requerer deste Nobre Deputado Duarte Bechir, que
seja enviado todos os esforços junto aos órgãos competentes no sentido de conseguir
recursos financeiros para a instalação e execução de câmeras de segurança em nosso
Município, com o fito de colocar adiante ações de extremo interesse de nosso povo e
município.

Nº 74/2021, para Duarte Bechir. José Reis Garcia, Presidente da Câmara Municipal de
Serrania, no uso de suas atribuições legais, bem como agindo em representação aos
interesses do povo Serraniense, vem requerer deste Nobre Deputado Duarte Bechir, que
seja enviado todos os esforços junto aos órgãos competentes no sentido de conseguir
recursos financeiros para a aquisição e instalação de um parquinho infantil em nosso
Município, sendo certo que a justificativa para tal requerimento é que as crianças devem
sempre ser estimulantes para todos os seus sentidos e para a sua imaginação,
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apresentando possibilidades diferentes de ação para contribuir com o desenvolvimento
de suas habilidades e estimular sua criatividade, portanto o parque infantil público tem o
objetivo de promover atividades de recreação especialmente direcionadas ao público
infantil.

Nº 75/2021, para Duarte Bechir. José Reis Garcia, Presidente da Câmara Municipal de
Serrania, no uso de suas atribuições legais, bem como agindo em representação aos
interesses do povo Serraniense, vem requerer deste Nobre Deputado Duarte Bechir, que
seja enviado todos os esforços junto aos órgãos competentes no sentido de conseguir
recursos financeiros no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para
construção de arquibancadas e vestiário no Campo Society "Antônio Braz", com o fito de
promover melhorias para que a população possam ser bem acolhidas ao participar de
eventos esportivos em que necessitam a realização de vestimenta de uniforme do
referido esporte. 

Nº 76/2021, para Luiz Gonzaga Ribeiro Neto. Servimos do presente para encaminhar as
indicações de n.º 51/2021 apresentada verbalmente pelo vereador Maicon Aparecido de
Souza na 19ª sessão ordinária do dia 21/06/2021 acompanhada da ata da reunião,
indicação n.º 52/2021 e n.º 53/2021 apresentadas pelos Nobre Edis na sessão ordinária
do dia 28/06/2021, para os fins de direito.

Nº 77/2021, para Luiz Gonzaga Ribeiro Neto. Encaminha ao Poder Executivo as
indagações da servidora Darlene Andrade Silva para fins de esclarecimento das
comissões e também do plenário para possibilitar a melhor análise do Projeto de Lei
Complementar que "Institui código tributário no município." 
Cumpre esclarecer que as indagações realizadas pela servidora foram feitas atinentes ao
Projeto de Lei Complementar n.º 10/2021, contudo tal projeto foi substituído pelo Projeto
de Lei Complementar n.º 11/2021 de idêntico objeto, assim adotando o princípio da
fungibilidade bem como da eficiência na resposta em curto prazo aproveitamos tais
indagações para o novo projeto de lei.

Nº 78/2021, para Luiz Gonzaga Ribeiro Neto. Encaminha a proposição de lei n.º 27/2021
referente ao projeto de lei n.º 21/2021 que "Dispõe sobre abertura de crédito especial",
votado por unanimidade, para os devidos fins de direito.

MATÉRIA DO LEGISLATIVO

INDICAÇÕES

Do Vereador João Batista da Silva:
Nº 54/2021 - Possibilidade de asfaltamento da Rua Antônia Máxima Gonçalves, do trecho
que liga a Maçonaria ao fundo da Cerâmica.


