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               MATERIAL DO EXPEDIENTE

4ª Reunião Ordinária do dia 05 de março de 2018.
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 notas de empenho de dezembro de 2017.

De Luiz Gonzaga Ribeiro Neto, Encaminha leis municipais números 1.364, 1.365 e 1.366.

De Juquiel dos Santos, Informação faz.

Do Ministério da Educação - FNDE, Informa liberação de recursos destinados a garantir a
execução de programas no valor de R$ 18.015,40.

Do Ministério Publico do Estado de Minas Gerais, Notificação faz.

OFÍCIOS DO EXECUTIVO

Solicitação faz.

Encaminha relatório de desempenho da execução orçamentária e financeira do município
de Serrania no 3º quadrimestre de 2017.

OFÍCIOS ENVIADOS

Nº 11/2018, para Sebastião Helvécio Ramos de Castro. Solicita a permissão para o
reenvio e substituição dos arquivos do Balancete do SICOM do mês de outubro de 2016,
e consequentemente, dos meses seguintes.



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 12/2018, para João Ribeiro Filho. Agradecimento faz. 

PROPOSITURAS PROTOCOLADAS

Projeto de Lei Complementar de autoria do Executivo: Aletra a Lei Municipal n.º 889, de
11 de dezembro de 1995, que dispõe sobre a legislação tributária do Município de
Serrania/MG e dá outras providências.

MATÉRIA DO LEGISLATIVO

PARECERES

Da Comissão de Finanças Orçamento, Redação, Legislação e Justiça:
- Projeto de Lei Ordinária nº 6/2018: Dispõe sobre o Conselho Municipal de Saúde e dá
outras providências. (Relator: Edimar Ferreira)

INDICAÇÕES

Do Vereador Genézio Teixeira:
Nº 33/2018 - Solicito verificar as possibilidades do município custear integral o transporte
de alunos de nossa cidade que estejam cursando curso superior, para as cidades
circunvizinhas. Tal solicitação visa em apoiar os nossos alunos a fazerem um curso
superior, e que com esta ajuda propicia equilíbrio em seus orçamentos, sendo possível
arcar com os gastos da faculdade.

Nº 34/2018 - Solicito verificar as possibilidades de asfaltamento da rua Durval Miguel, no
Bairro São Pedro, tendo em vista que grande parte dela é pavimentada com
paralelepípedos e os mesmos vem deslocando, ocasionando risco aos motoristas e
pedestres que ali transitam.

Do Vereador Rodrigo Gonçalves Faria Dias:
Nº 32/2018 - Solicito verificar as possibilidades de reativar a biblioteca pública municipal
em nossa comunidade, pelo fato de ser o único local de fonte de pesquisas para os
alunos das redes de ensino e também para aqueles que gostam de ler e que faz de
hábito seu passa tempo predileto.
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Nº 36/2018 - Solicito verificar as possibilidades de  disponibilizar uma enfermeira para o
acompanhamento na ambulância de plantão que serve a comunidade, como forma de dar
um acompanhamento adequado aos pacientes que desta vierem a utilizarem.

Da Vereadora Teresinha de Souza Tavares:
Nº 37/2018 - Solicito verificar as possibilidades de designar um psicólogo para atender os
alunos das escolas municipais e estadual, que hoje tanto necessitam deste
acompanhamento, cujo os problemas tem afetado muito o desempenho no ensino.

Nº 38/2018 - Solicito verificar as possibilidades de ceder um veículo para o serviço de
educação do município, para atender com exclusividade as necessidades deste setor, e
principalmente que atenda também as necessidades da rede estadual de ensino.

Dos Vereadores Adybbi Vasconcelos Dias Neder e Silvio da Silva
Nº 35/2018 - Solicitamos que seja verificado as possibilidades de colocar exaustores nas
quadras de esporte do poliesportivo e praça de esporte, tendo em vista a melhoria no
sistema de ventilação das mesmas, afim de proporcionar comodidade aos atletas e
público presente .

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA

Em 1ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 6/2018 de autoria Executivo:
Dispõe sobre o Conselho Municipal de Saúde e dá outras providências. 

Em 2ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 6/2018 de autoria Executivo:
Dispõe sobre o Conselho Municipal de Saúde e dá outras providências. 


