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               MATERIAL DO EXPEDIENTE

10 Reunião Ordinária do dia 18 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 Moisés Soares de Oliveira Filho, Solicita o uso da tribuna para abordar o seguinte
tema "A hora é agora no mar de minas, cota 762 metros".

De Luiz Gonzaga Ribeiro Neto, Encaminha Lei Municipal n.º 1533 de 12/04/2022 que
"Dispõe sobre abertura de crédito suplementar".

De Deputado Estadual Duarte Bechir, Encaminha cópia do Ofício que recebeu do
DER-MG, em atenção ao pleito apresentado por Vossa Senhoria.

De Luiz Gonzaga Ribeiro Neto, Encaminha Lei Municipal n.º 1534 de 13/04/2022 que
"Dispõe sobre abertura de crédito especial".

OFÍCIOS ENVIADOS

Nº 32/2022, para Luiz Gonzaga Ribeiro Neto. Encaminha à fins de direito a Proposição de
Lei n.º 12/2022, referente ao Projeto de Lei n.º 08/2022, Mensagem 007, que "Dispõe
sobre abertura de crédito suplementar".

Nº 33/2022, para Luiz Gonzaga Ribeiro Neto. Encaminha à fins de direito a Proposição de
Lei n.º 13/2022, referente ao Projeto de Lei n.º 12/2022, Mensagem 013, que "Dispõe
sobre abertura de crédito especial".
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Nº 34/2022, para Luiz Gonzaga Ribeiro Neto. José Reis Garcia, Presidente da Câmara
Municipal de Serrania, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, em
especial respeito ao Princípio da Publicidade, Legalidade e Eficiência, vem reencaminhar
ofício protocolizado nesta casa, o que faz nos seguintes termos:

Na data de 05 de abril de 2022, mediante protocolo de n° 50, a munícipe Darlene
Andrade Silva protocolizou nesta Casa, ofício de sua própria lavra, onde cita textos legais
e constitucionais referentes a proteção a animais domésticos e domesticados, aludindo
especialmente a situação dos animais de rua de nossa cidade.

Expôs ponto de vista, indicou medidas, literalmente “cobrando” o que a mesma intitulou
de eficiência no que se refere a proteção e cuidados com tais animais, citando em
especial os cães e gatos.

Assim, requereu medidas de proteção aos animais de rua de nossa cidade.

Diante do teor do ofício, que cópia segue em anexo, requeremos estudo por parte do
Poder Executivo, no que tange as medidas requeridas e entendidas como cabíveis e
legais.

PROPOSITURAS PROTOCOLADAS

Projeto de Lei Ordinária n.º 13/2022, Mensagem n.º 014, de autoria do Executivo: "Dispõe
sobre as diretrizes orçamentárias para a realização do orçamento do município de
Serrania, MG, para o exercício de 2023 e dá outras providências".

MATÉRIA DO LEGISLATIVO

INDICAÇÕES

Dos Vereadores João Batista da Silva e José Reis Garcia:
Nº 15/2022 - Possibilidade de melhorias bem como a extensão asfáltica da Rua Maria
Giovanini até as proximidades da residência do Sr. Manoel Lúcio Ferreira. Tal providência
se faz necessário, devido ao estado em que a via se encontra, o que vem causando
transtornos aos proprietários que ali próximo residem.

Do Vereador José Reis Garcia:
Nº 16/2022 - Possibilidade de reforma na sede da Associação Serraniense de Esportes
na Rua Jacira Miguel da Costa, n.º 317. Tal reforma tem o objetivo de proporcionar uma
estrutura com acomodações mais adequadas para a prática de atividades físicas e
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recreativas aos moradores, que passarão a contar com um espaço apropriado para a
convivência em comum.

Dos Vereadores Genézio Teixeira e José Reis Garcia:
Nº 17/2022 - Possibilidade do Executivo construir as canaletas nas vias para que as
águas pluviais possam escorrer e não fiquem empossadas e bem como melhorar a
iluminação pública, colocando mais uma lâmpada nos postes existentes em algumas
Ruas do Bairro São Pedro, principalmente nas esquinas.

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA

- Votação do Parecer do Projeto de Lei n.º 11/2022
- Comissão de Finanças Orçamento, Redação, Legislação e Justiça:
- Favorável ao Projeto de Lei Ordinária nº 11/2022: "Dispõe sobre abertura de crédito
especial".
(Relator: Adybbi Vasconcelos Dias Neder)

Em 1ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 11/2022 de autoria do
Executivo: "Dispõe sobre abertura de crédito especial".

Votação do requerimento para uso da tribuna pelo Senhor Moisés Soares de Oliveira
Filho, para abordar o seguinte tema "A hora é agora no mar de minas, cota 762 metros".


