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MATERIAL DO EXPEDIENTE

4ª Reunião Ordinária do dia 06 de março de 2017.
Segunda-Feira - 19:00 horas.

PROPOSITURAS PROTOCOLADAS

MATÉRIA DO EXECUTIVO

Projeto de Lei Ordinária nº 7/2017do Executivo: Dispõe sobre abertura de crédito
especial.

MATÉRIA DO LEGISLATIVO

Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº 1/2017 de autoria da Mesa Diretora: 
Altera a redação dos art. 49 e 50 da Lei Orgânica Municipal revisada em 15 de
dezembro de 2008. 

Projeto de Resolução nº 1/2017 de autoria da Mesa Diretora: 
Altera a redação dos art. 9º, 12, 13 e 41 da Resolução nº 04 de 15 de dezembro de
2008 (Regimento Interno da Câmara Municipal).

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA

Votação do Parecer Fundamentado da Comissão de Finanças Orçamento, Redação,
Legislação e Justiça:
-Favorável ao Projeto de Lei Ordinária nº 3/2017:
Autoriza o Poder Executivo a celebrar e convênio, termo de contrato de gestão ou
prestação de serviços com o consórcio intermunicipal de saúde dos municípios da
micro região do Alto Rio Pardo - SISMARPA, com finalidade de manutenção do
consórcio, prestação de serviços complementares de saúde, assessoria e realização
de consultas e exames aos usuários do município de Serrania e dá outras
providências.

-Favorável ao Projeto de Lei Ordinária nº 4/2017:
Autoria a instituição da tabela diferenciada complementar do sistema único de saúde -
Tabela SUS Municipal, bem como o credenciamento de fornecedores e prestadores de
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serviços na área de saúde e dá outras providências.  

REQUERIMENTOS

Do Vereador Edimar Ferreira:
Nº 3/2017 - Solicito do Senhor Prefeito Municipal a aquisição de um veículo, uma
geladeira, bebedouros, ar condicionado e computadores para o PSF 1 desta
comunidade.

Do Vereador Genézio Teixeira:
Nº 2/2017 - Verificar possibilidade de melhorias na Rua Durval Miguel, sendo que o
sistema de pavimentação encontra-se danificado, acarretando riscos aos pedestres e
veículos que ali trafegam.

Dos Vereadores Luiz Carlos Cavalheiro Pinto e Edimar Ferreira
Nº 1/2017 - Solicitamos ao Sr. Prefeito , que seja verificado as possibilidades de
construir passeios na rua Dionizia Moreira Barbosa, fundos do cemitério município.

MATÉRIA DO LEGISLATIVO

-1ª e 2ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 3/2017: Autoriza o Poder
Executivo a celebrar e convênio, termo de contrato de gestão ou prestação de serviços
com o consórcio intermunicipal de saúde dos municípios da micro região do Alto Rio
Pardo - SISMARPA, com finalidade de manutenção do consórcio, prestação de
serviços complementares de saúde, assessoria e realização de consultas e exames
aos usuários do município de Serrania e dá outras providências.

-1ª e 2ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 4/2017: Autoria a instituição
da tabela diferenciada complementar do sistema único de saúde - Tabela SUS
Municipal, bem como o credenciamento de fornecedores e prestadores de serviços na
área de saúde e dá outras providências.  


