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               MATERIAL DO EXPEDIENTE

2ª Reunião Ordinária do dia 19 de fevereiro 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

Do Ministério da Educação - FNDE, Informa liberação de recursos financeiros destinados
a Prefeitura Municipal de Serrania.

De Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Informação presta.

De Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Informação presta.

Do Ministério Publico do Estado de Minas Gerais, Solicita informações acerca do quadro
de pessoal da Câmara Municipal de Serrania.

Do Ministério Publico do Estado de Minas Gerais, Solicita informações acerca de
procedimentos licitatórios para aquisição de combustível e peças pela Câmara Municipal
de Serrania.

OFÍCIOS ENVIADOS

Nº 7/2018, para Braulio Braz. Solicitação faz. 

PROPOSITURAS PROTOCOLADAS

Projeto de Lei Ordinária de autoria do Executivo: Dispõe sobre o Conselho Municipal de
Saúde e dá outras providências.
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Projeto de Lei Ordinária de autoria do Vereador: Dá denominação em via pública e
contém outras providências.

Projeto de Lei Ordinária de autoria do Vereador: Dá denominação em via pública e
contém outras providências.

Projeto de Lei Ordinária de autoria do Vereador: Dá denominação em via pública e
contém outras providências.

Projeto de Lei Ordinária de autoria do Vereador: Dá denominação em via pública e
contém outras providências.

Projeto de Lei Ordinária de autoria do Vereador: Dá denominação em via pública e
contém outras providências.

Projeto de Lei Ordinária de autoria do Vereador: Dá denominação em via pública e
contém outras providências.

Projeto de Lei Ordinária de autoria do Vereador: Dá denominação em via pública e
contém outras providências.

Projeto de Lei Ordinária de autoria do Vereador: Dá denominação em via pública e
contém outras providências.

Projeto de Lei Ordinária de autoria do Vereador: Dá denominação em via pública e
contém outras providências.

Projeto de Lei Ordinária de autoria do Vereador: Dá denominação em via pública e
contém outras providências.

Projeto de Lei Ordinária de autoria do Vereador: Dá denominação em via pública e
contém outras providências.

Projeto de Lei Ordinária de autoria do Vereador: Dá denominação em via pública e
contém outras providências.

Projeto de Lei Ordinária de autoria do Vereador: Dá denominação em via pública e
contém outras providências.

Projeto de Lei Ordinária de autoria do Vereador: Dá denominação em via pública e
contém outras providências.

Projeto de Lei Ordinária de autoria do Vereador: Dá denominação em via pública e
contém outras providências.
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Projeto de Lei Ordinária de autoria do Vereador: Dá denominação em via pública e
contém outras providências.

Projeto de Lei Ordinária de autoria do Vereador: Dá denominação em via pública e
contém outras providências.

Projeto de Lei Ordinária de autoria do Vereador: Dá denominação em via pública e
contém outras providências.

Projeto de Lei Ordinária de autoria do Vereador: Dá denominação em via pública e
contém outras providências.

Projeto de Lei Ordinária de autoria do Vereador: Dá denominação em via pública e
contém outras providências.

Projeto de Lei Ordinária de autoria do Vereador: Dá denominação em via pública e
contém outras providências.

Projeto de Lei Ordinária de autoria do Vereador: Dá denominação em via pública e
contém outras providências.

Projeto de Lei Ordinária de autoria do Vereador: Dá denominação em via pública e
contém outras providências.

Projeto de Lei Ordinária de autoria do Vereador: Dá denominação em via pública e
contém outras providências. 

Projeto de Lei Ordinária de autoria do Vereador: Dá denominação em via pública e
contém outras providências.

Projeto de Lei Ordinária de autoria do Vereador: Dá denominação em via pública e
contém outras providências.

MATÉRIA DO LEGISLATIVO

PARECERES

Da Comissão de Finanças Orçamento, Redação, Legislação e Justiça:
Projeto de Lei Ordinária nº 3/2018: Modifica artigo 1º parágrafos 1º e 2º da Lei
1.363/2018.    (Relator: Edimar Ferreira)
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Projeto de Lei Ordinária nº 4/2018: Dá denominação à quadra de esportes e contém
outras providências.  (Relator: Teresinha de Souza Tavares)

Projeto de Lei Ordinária nº 5/2018: Altera denominação de Praça Pública e contém outras
providências.    (Relator: Edimar Ferreira)

INDICAÇÕES

Do Vereador Gabriel dos Reis Hilário:
Nº 15/2018 - Solicito informar a esta Casa de Leis, as possibilidades de aquisição de
imóvel para distribuição de terrenos, ou construção de casas populares, para serem
distribuídos a população carente de nossa cidade.

Nº 16/2018 - Solicito verificar as possibilidades de construção de redutores de velocidade
na Praça Minas Gerais, no sentido palco até o bar do Beto, devido ao excesso de transito
neste local, alguns veículos circulam em alta velocidade, colocando em risco as pessoas
que ali trafegam, principalmente em frente ao SICOOB. 

Do Vereador Klinger Ferreira da Silva:
Nº 13/2018 - Solicito verificar as possibilidades de que seja efetuada pavimentação
asfáltica próximo aos meio-fio na rua Dionízia Moreira Barbosa, fundos com o cemitério
municipal, tendo em vista o grande volume de água de chuva existente neste local, e que
vem danificando o asfalto neste setor.

Do Vereador Luiz Carlos Cavalheiro Pinto:
Nº 8/2018 - Solicito do Sr. Prefeito municipal que verifique as possibilidades de destinar
um local apropriado para que pequenos produtores possam cultivar diversos tipos de
hortaliças e legumes e posteriormente  criar um espaço para instalação de uma feira livre
para que os mesmos possam comercializar seus produtos, como forma de geração de
renda e serviços.

Nº 9/2018 - Solicito do Sr. Prefeito municipal que seja feito a remoção de uma mesa com
quatro bancos, localizada na Praça São Benedito, devido ao fato de que pessoas estão
fazendo uso inadequado do local e permanecendo até altas horas, ocasionando
pertubação de sossego público, direito resguardado por todos de acordo com a legislação
vigente.

Do Vereador Rodrigo Gonçalves Faria Dias:
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Nº 14/2018 - Solicito verificar as possibilidades de conceder uma abertura no canteiro
central na rua Farm. Benjamim Líbâneo, próximo aos proprietários Helder Vieira e
herdeiros de José Maria Dias, por ser difícil o acesso as garagens destes proprietários.

Dos Vereadores Genézio Teixeira e Luiz Carlos Cavalheiro Pinto
Nº 10/2018 - Solicito verificar as possibilidades de construção de quebra-molas, ou
melhor redutores de velocidade nos bairros: Santo Antônio e São Pedro, dento em vista o
alto excesso de velocidade ocasionado pelos veículos que por ali circulam.

Nº 11/2018 - Solicito verificar as possibilidades de construção de 02 (dois) redutores de
velocidade na rua Manoel Gonçalves, e também que seja feito reparos nos redutores já
existentes em toda a cidade.

Dos Vereadores Klinger Ferreira da Silva e Rodrigo Gonçalves Faria Dias
Nº 12/2018 - Solicito verificar as possibilidades de pavimentação asfáltica no trecho de
estrada vicinal que dá acesso a represa onde existe a capitação de água da COPASA,
até a rua Sebastião Roque, incluindo construção da ponte no rio São Tomé, e também
dotá-la de iluminação pública onde não existe, e equipá-la de pista para caminhada e
delimitação para faixa exclusiva de ciclista.

Dos Vereadores Rodrigo Gonçalves Faria Dias, Edimar Ferreira e Klinger Ferreira da
Silva
Nº 18/2018 - Solicitamos que seja feito o desentupimento de 02 (duas) bueiras na rua
Edward Giovanini, nas proximidades da residência do Sr José Querosene, e que seja
construído mais dois bueiros no decorrer desta mesma rua, como forma de absorver as
águas de chuvas, que nesta época há um grande excesso, causando transtorno no local.

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA

Em 1ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 3/2018 de autoria Executivo:
Modifica artigo 1º parágrafos 1º e 2º da Lei 1.363/2018.

Em 2ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 3/2018 de autoria Executivo:
Modifica artigo 1º parágrafos 1º e 2º da Lei 1.363/2018.

Em 1ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 4/2018 de autoria de Edimar
Ferreira, Klinger Ferreira da Silva, Rodrigo Gonçalves Faria Dias, Silvio da Silva,
Teresinha de Souza Tavares:
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Dá denominação à quadra de esportes e contém outras providências. 

Em 2ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 4/2018 de autoria de Edimar
Ferreira, Klinger Ferreira da Silva, Rodrigo Gonçalves Faria Dias, Silvio da Silva,
Teresinha de Souza Tavares:
Dá denominação à quadra de esportes e contém outras providências. 

Em 1ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 5/2018 de autoria de Edimar
Ferreira, Klinger Ferreira da Silva, Rodrigo Gonçalves Faria Dias, Silvio da Silva,
Teresinha de Souza Tavares:
Altera denominação de Praça Pública e contém outras providências. 

Em 2ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 5/2018 de autoria de Edimar
Ferreira, Klinger Ferreira da Silva, Rodrigo Gonçalves Faria Dias, Silvio da Silva,
Teresinha de Souza Tavares:
Altera denominação de Praça Pública e contém outras providências. 

REQUERIMENTOS

Do Vereador Edimar Ferreira:
Nº 1/2018 - Requeiro que seja informado o número completo de servidores efetivos
existentes no quadro de pessoal do município, bem como o cargo com seu respectivo
vencimento. Requeiro ainda, que seja informado também quantos servidores contratados
em cargos comissionados, os nomes, cargos e salários dos mesmos. Que seja informado
também sobre a existência de outros servidores prestando serviços ao município, através
de convênios, ou estagiários e se houver, informar nome e remuneração dos mesmos.


