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               MATERIAL DO EXPEDIENTE

1 Reunião Ordinária do dia 07 de fevereiro 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, Encaminha Lei Municipal n.º 1522 de 16/12/2021 que
"Altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Orçamento Anual".

De Luiz Gonzaga Ribeiro Neto, Convite para participação das festividades a ser realizada
no dia 30 de dezembro de 2021 na Praça Coronel Antônio Barbosa às 20h - Concerto
Musical com a participação das Escolas do Município e Oficina do CRAS e às 21H30 -
Apresentação do Grupo Musical Intonare.

De Luiz Gonzaga Ribeiro Neto, Encaminha as seguintes Leis Municipais:

- Lei Municipal n.º 1523 de 21/12/2021 - "Proposta Orçamentária estimando a Receita e
fixando a Despesa do município de Serrania para o exercício de 2022".

- Lei Complementar n.º 082 de 21/12/2021 - "Institui a Declaração Municipal de Direitos
de Liberdade Econômica do Município de Serrania, estabelece normas e procedimentos
para atos públicos de liberação de atividade econômica e dá outras providências". 

- Lei Complementar n.º 083 de 21/12/2021 - "Dispõe sobre revisão geral anual para o ano
de 2022, na forma do artigo 114 da Lei Complementar nº 19 de 18 de dezembro de 2013
(PCCV), aos vencimentos dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal e dos
agentes educadores". 

- Lei Complementar n.º 084 de 21/12/2021 - "Altera a Lei Complementar n. 019, de 18 de
dezembro de 2013 e dá outras providências".
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De Renan Vieira Dias - Representação da Gerência Executiva de Governo de Poços de
Caldas, Notifica o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio em 21/12/2021, no valor
de R$ 75.600,00 (setenta e cinco mil e seiscentos reais), na conta vinculada ao contrato
de repasse n.º 897002/2019, firmado com o município de Serrania, no âmbito do
Programa Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, que tem por
objeto "estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) -
construção de centro de referência de assistência social - cras".
Informa ainda que o valor da contrapartida deverá ser depositado na conta vinculada
após a solicitação de desbloqueio para que os rendimentos de aplicação financeira sejam
oriundos exclusivamente dos recursos de repasse.

De Renan Vieira Dias - Representação da Gerência Executiva de Governo de Poços de
Caldas, Notifica o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio em 21/12/2021, no valor
de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), na conta vinculada ao contrato de repasse n.º
883843/2019, firmado com o município de Serrania, no âmbito do Programa
Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, que tem por objeto
"estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social (suas) -
construção de centro convivência".
Informa ainda que o valor da contrapartida deverá ser depositado na conta vinculada
após a solicitação de desbloqueio para que os rendimentos de aplicação financeira sejam
oriundos exclusivamente dos recursos de repasse.

De Ten Cel PM Afrânio Tadeu Garcia, Deseja congratulações pelo aniversário do
Vereador José Reis Garcia.

De Representação da Gerência Executiva  de Governo Poços de Caldas/MG, Informa a
celebração do Contrato de Repasse n.º923307/2021 - Operação 1080879-68 que tem por
finalidade "recapeamento asfáltico em diversas ruas, as vias a sofrerem intervenções
estão localizadas dentro do perímetro urbano".

De Sinésio Bueno Fonseca, Comunica que foi realizada vistoria nas torres de telefonia e
radiodifusão do município de Serrania, em resposta ao ofício n.º 131/2021, de autoria do
nobre Vereador João Batista da Silva.

De Idalércia de Fátima Neder, Encaminha saldo das contas bancárias, balancete mensal
da receita e despesa e extratos bancários conciliados referente ao mês de dezembro de
2021.

De Representação da Gerência Executiva  de Governo Poços de Caldas/MG, Notifica o
crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 19/01/2022, no valor de R$ 226.800,00
(duzentos e vinte e seis mil e oitocentos reais), na conta vinculada ao Contrato de
Repasse n.º 897002/2019, firmado com o município de Serrania, no âmbito do Programa
Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, sob a gestão do Ministério
da Cidadania, que tem por objeto "estruturação da rede de serviços do sistema único de



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

assistência social (suas) - construção do centro de referência de assistência social -
cras".
Informa ainda que, o valor da contrapartida deverá ser depositado na conta vinculada
após a solicitação de desbloqueio para que os rendimentos de aplicação financeira sejam
oriundos exclusivamente dos recursos de repasse.

De Luiz Gonzaga Ribeiro Neto, Encaminha notas de empenho do setor de contabilidade
da Prefeitura, referente ao mês de novembro de 2021.

De Luiz Gonzaga Ribeiro Neto, Encaminha o cálculo do duodécimo da Câmara Municipal
de Serrania referente ao exercício de 2022.
Solicita também dessa Casa de Leis que seja enviado à Prefeitura o reajuste do
orçamento.

De Luiz Gonzaga Ribeiro Neto, Encaminha notas de empenho do setor de contabilidade
da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2021.

De Luiz Gonzaga Ribeiro Neto, Solicita que seja marcada reunião extraordinária em
caráter de urgência urgentíssima para votação do Projeto de Lei/Mensagem n.º 004
datado de 24/01/2022 que "Dispõe sobre abertura de crédito especial".
Solicita também, que seja feito a dispensa de interstício entre as votações do referido
projeto, visto haver urgência na sanção da Lei afim de maior organização e andamento
dos serviços desta Prefeitura.

OFÍCIOS ENVIADOS

Nº 160/2021, para Luiz Gonzaga Ribeiro Neto. Prezado Senhor Prefeito Municipal de
Serrania. José Reis Garcia, Presidente da Câmara Municipal de Serrania, Estado de
Minas Gerais, vem, respeitosamente, no uso de suas atribuições legais, informar e
esclarecer o seguinte:

Como de conhecimento deste Poder Executivo, a devolução do duodécimo que ora se faz
advém de várias ações de gestão, onde o correto e equacionado gasto do dinheiro
público por esta Câmara, culminou na devolução que ora se opera, na monta de R$
270.0000,00 (duzentos e setenta mil reais).

Ressaltamos que revisão de percentual e atos de gestão foram cruciais para chegarmos
a este representativo valor.

Sugerimos com todo respeito, sem qualquer intenção de interferir em atos do Executivo,
que tal devolução seja aplicada na pavimentação asfáltica na rua Dona Olímpia Pires de
Souza, bem como estendida às travessas desta que dão acesso a rua Joaquim Pires de
Souza.
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Sugerimos ainda, com o mesmo respeito, que tal valor possa ser também investido no
sistema de segurança pública, com instalação de câmeras de monitoramento em lugares
estratégicos desta urbe, especialmente nas entradas/saídas da cidade.     

Nº 161/2021, para Luiz Gonzaga Ribeiro Neto. Encaminha à fins de direito os seguintes
documentos:

1) Proposição de Lei n.º 57/2021, referente ao Projeto de Lei Complementar n.º 14/2021,
Mensagem n.º 058 que "Institui a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade
Econômica do Município de Serrania, estabelece normas e procedimentos para atos
públicos de liberação de atividade econômica e dá outras providências". 
2) Proposição de Lei n.º 58/2021, referente ao Projeto de Lei Complementar n.º 16/2021,
Mensagem n.º 063 que “Dispõe sobre revisão geral anual para o ano de 2022, na forma
do artigo 114 da Lei Complementar nº 19 de 18 de dezembro de 2013 (PCCV), aos
vencimentos dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal e dos agentes
educadores”. 
3) Proposição de Lei n.º 59/2021, referente ao Projeto de Lei n.º 51/2021, Mensagem n.º
068 "Proposta Orçamentária Estimando a Receita e Fixando a Despesa do Município de
Serrania para o exercício de 2022".
4) Proposição de Lei n.º 60/2021, referente ao Projeto de Lei Complementar n.º 17/2021,
Mensagem n.º 067 que "Altera a Lei Complementar n. 019, de 18 de dezembro de 2013 e
dá outras providências”.
5) Indicação n.º 79/2021 apresentada pelos Nobres Edis.

Nº 162/2021, para Janaína Moreira Miguel Peçanha. José Reis Garcia, Presidente da
Câmara Municipal de Serrania, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições
legais, vem expor e requerer o que se segue:

Como vastamente publicado, a Câmara Municipal de Serrania, está por realizar processo
seletivo (n° 01/2021), visando a contratação temporária de agente de serviços II.

Tal procedimento tem inscrições gratuitas, possibilitando o mais vasto acesso de
interessados, sendo certo que com o fechamento das inscrições apurou-se o número de
74 inscritos para o aludido cargo.

Dada a situação e contando com o costumeiro auxílio e cooperação entre os Poderes
Legislativo e Executivo, servimos do presente para requerer o abaixo:

1) Que sejam disponibilizadas salas de aula, para fins de aplicação das provas,
considerando é claro o distanciamento social;

2) Que sejam disponibilizados 02 professores por salas, para o fim de fiscalizar a
regularidade de tais provas, evitando troca ou acesso a informações no ato do exame. 
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Nº 1/2022, para SJ 6.1 - Serviço de Processamento do TJSP. José Reis Garcia,
Presidente da Câmara Municipal de Serrania, Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais, vem informar que o ofício em questão, que devolvemos em anexo é de
interesse do Município de Serrana no estado de São Paulo e não Serrania, que é estado
de Minas Gerais.
Sendo assim o devolvemos para todos os fins de direito, ressaltando que no endereço da
correspondência está apontado Serrania - MG, enquanto no interior da correspondência o
direcionamento é à presidência da Câmara Municipal de Serrana - SP.

PROPOSITURAS PROTOCOLADAS

Projeto de Lei Ordinária nº 52/2021, Mensagem n.º 069, de autoria do Executivo: “Fixa os
feriados municipais e dá outras providências”. 

Projeto de Lei Ordinária n.º 02/2022, Mensagem n.º 004, de autoria do Executivo: "Dispõe
sobre abertura de crédito especial".

Projeto de Lei Complementar n.º 01/2022, Mensagem n.º 001, de autoria do Executivo:
"Altera o parágrafo único do art.1º da Lei Complementar n.º 60 de 7 de maio de 2019 que
Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal de Serrania/MG, a conceder gratificação e
dá outras providências".

Projeto de Lei Complementar n.º 02/2022, Mensagem n.º 002, de autoria do Executivo:
"Altera o § 1º do art. 57 e os anexos I e II da Lei Complementar n.º 84 de 21 de dezembro
de 2021".

Projeto de Lei Ordinária n.º 03/2022, Mensagem n.º 003 de autoria do Executivo: "Dispõe
sobre o Programa de Incentivo à Fruticultura no Município de Serrania - MG, e dá outras
providências".

MATÉRIA DO LEGISLATIVO

INDICAÇÕES

Dos Vereadores José Reis Garcia, Adybbi Vasconcelos Dias Neder, Edimar Ferreira,
Genézio Teixeira, João Batista da Silva, Klinger Ferreira da Silva, Maicon Aparecido de
Souza, Sérgio de Almeida Silva Júnior e Silvio da Silva:
Nº 1/2022 - Possibilidade de construção de banheiros e vestiários da quadra "Associação
Serraniense de Esportes", afim que os praticantes do esporte tenham espaços
adequados a disposição para a comodidade de seus uniformes.
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PORTARIAS

Nº 1/2022 - Institui comissão de apoio, verificação e assistência na aplicação da prova
referente ao processo seletivo 01/2021 da Câmara Municipal de Serrania e dá outras
providências.


