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               MATERIAL DO EXPEDIENTE

9 Reunião Ordinária do dia 11 de abril de 2022.
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, Convite para o evento de estreia do Serraniense na Copa
Alterosa de Futebol Amador no Estádio Municipal Bruno Barbosa Costa desta cidade, no
dia 10 de abril de 2022, no horário das 14 horas com a realização do jogo "Serraniense x
CRC Campo do Meio".

De Darlene Andrade Silva, Solicita a esta Casa que empenhe esforços para que sejam
efetivadas Políticas Públicas de Proteção e Cuidado dos Animais, mais especificamente
casa de passagem, acolhimento e cuidados médicos-veterinários de animais de
rua/abandonados; ampliação e continuidade das castrações entre outras medidas com a
finalidade de cumprir as legislações pertinentes, principalmente a Lei Municipal n.º
1212/2014 e especialmente a Lei Complementar Municipal n.º 65/2019. Desta forma,
requer esta cidadã, que sejam tomadas providências neste sentido. Ressalta ainda que
dará ampla divulgação deste ofício aos cidadãos Serranienses que contribuem com a
causa animal para que tenham conhecimento.

De Giovana Lameirinhas Arcanjo - Coordenadora de Pós-Deliberação do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, Comunica que foi emitido parecer prévio sobre as
cotas desse Município, na sessão de 06/08/19, alterado pelo pedido de Reexame n.º
1082415.
Cientifica que, após o julgamento das contas pela egrégia Câmara Municipal, deverá ser
enviada ao Tribunal cópia autenticada da Resolução votada, promulgada e publicada,
bem como data das atas das sessões em que o pronunciamento da Câmara se tiver
verificado, com a relação nominal dos Vereadores presentes e o resultado numérico da
votação. Cientifica ainda, que o descumprimento da remessa dos documentos listados,
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no prazo de 120 (cento e vinte) dias, poderá ensejar aplicação de multa bem como a
remessa dos autos ao Ministério Público para adoção das medidas legais cabíveis.

De Fernanda Oliveira - Selecionadora da Empresa do Grupo União Serviços, Solicita um
local para realizar a seleção de candidatos para trabalharem na Empresa Camil em
Machado - MG.

De Luiz Gonzaga Ribeiro Neto, Encaminha Lei Municipal n.º 1532 de 06/04/2022 que
"Dispõe sobre abertura de crédito especial".

De Luiz Gonzaga Ribeiro Neto, Solicita que seja marcada uma reunião extraordinária
para votação do Projeto de Lei/Mensagem n.º 013 de 05/04/2022 que "Dispõe sobre
abertura de crédito especial".

OFÍCIOS ENVIADOS

Nº 27/2022, para Luiz Gonzaga Ribeiro Neto. José Reis Garcia, Presidente da Câmara
Municipal de Serrania, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, vem
encaminhar à fins de direito a Proposição de Lei n.º 11/2022, referente ao Projeto de Lei
n.º 07/2022, Mensagem 008, que "Dispõe sobre abertura de crédito especial".

Nº 30/2022, para os Deputados da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
José Reis Garcia, Presidente da Câmara Municipal de Serrania, Estado de Minas Gerais,
no uso de suas atribuições legais, vem encaminhar em anexo a moção de apoio n°
01/2022, moção esta de apoio ao movimento grevista da rede estadual de educação de
Minas Gerais.
A causa é extremamente legítima, pois visa o cumprimento do piso salarial nacional da
educação, em Minas Gerais, uma vez que em janeiro de 2022 o governo federal
reajustou o piso nacional da educação em 33,24%, enquanto o governo estadual
pretende conceder somente 10,06% de reajuste.
Dito e considerado o acima, requeremos atenção ao texto conteúdo da moção em anexo
e consequentemente apoio deste parlamentar na reivindicação dos servidores aludidos,
especialmente a derrubada do veto do Governador Romeu Zema.

Nº 31/2022, para Cláudio Perona Balbino - Fiscal do Conselho Regional de Contabilidade
. José Reis Garcia, Presidente da Câmara Municipal de Serrania, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais, vem informar que foram procedidas as
alterações e adequações, tudo conforme explicitado no ofício supra mencionado, de lavra
deste respeitável Conselho. 
No sentido, segue a documentação em anexo, conforme solicitado, bem como a cópia da
RAIS 2020, devidamente retificada, para fins de constatação e todos os fins de direito.

PROPOSITURAS PROTOCOLADAS
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Projeto de Lei Ordinária n.º 11/2022, Mensagem n.º 012, de autoria do Executivo: "Dispõe
sobre abertura de crédito especial".

Projeto de Lei Ordinária n.º 12/2022, Mensagem n.º 013, de autoria do Executivo: "Dispõe
sobre abertura de crédito especial".

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA

Em 2ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 08/2022 de autoria do
Executivo: "Dispõe sobre abertura de crédito suplementar". 


