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MATERIAL DO EXPEDIENTE

3ª Reunião Ordinária do dia 20 de fevereiro de 2017.
Segunda-Feira - 19:00 horas.

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS

Do serviço de Contabilidade da Prefeitura Municipal encaminhando notas de empenho
de janeiro de 2017. 

Do Gabinete do Exmo. Sr. Prefeito Municipal solicitando a retirada do Projeto de Lei n.º
02 de 2017. 

Do Sr. Elton Bueno solicitando cópia dos balancetes de receita e despesa referente ao
mês de janeiro de 2017 desta Casa de Leis. 

Do Sr. Ricardo Alexandre Correa solicitando providências sobre a permanência de
cães frente a recepção do Hospital Nossa Senhora Aparecida. 

CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS

Encaminhada ao 3º Sargento PM João Ribeiro Filho a fim solicitar informações sobre
reforços de policiamento para as festividades do Carnaval. 

MATÉRIA DO LEGISLATIVO

PARECERES

Votação do Parecer Fundamentado da Comissão de Finanças Orçamento, Redação,
Legislação e Justiça:
-Favorável ao Projeto de Lei Ordinária nº 1/2017:
Dispõe sobre a cessão de servidores públicos para órgãos públicos estaduais e
federais e demais entes da administração pública direta do munícipio, bem como
entidades assistências do município, com ou sem ônus para o Município e dá outras
providências.
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-Favorável ao Projeto de Lei Ordinária nº 5/2017:
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2017. 

-Favorável ao Projeto de Lei Ordinária nº 6/2017:
Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de contrato de gestão ou prestação de
serviços com o Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Munícipios da Região dos
Lagos do Sul de Minas Gerais com finalidade, de manutenção do consórcio, prestação
de serviços complementares de saúde, assessoria e realização de consultas e exames
aos usuários do município de Serrania e da outras providências. 

INDICAÇÕES

Do Vereador Genézio Teixeira:
Nº 6/2017 - Solicitamos do Sr. Prefeito Municipal, que seja informado a esta casa
sobre a falta de medicamentos básicos na Farmácia, principalmente para os pacientes
cardíacos.

Do Vereador Genézio Teixeira e Vereador Silvio da Silva:
Nº 7/2017 - Solicitamos ao Sr. Prefeito Municipal, que providencie melhorias nas
instalações e reforma nos bancos do Terminal Rodoviário.

Do Vereador Luiz Carlos Cavalheiro Pinto:
Nº 8/2017 - Solicitamos ao Sr. Prefeito Municipal que seja feito melhorias na Rua
Joaquim Santana onde encontra-se um grande empoçamento de águas e também que
seja amenizado o sistema de valetas para o escoamento de águas na Rua Antônio
Moreira de Souza, uma vez que esta tem danificado os veículos que ali trafegam. 

Dos Vereadores Edimar Ferreira e Luiz Carlos Cavalheiro Pinto
Nº 9/2017 - Solicitamos ao Sr. Prefeito Municipal que verifique as possibilidades de que
seja feito melhorias no cemitério municipal tais como: colocação de toldos na entrada
principal e nos lados, colocação de bancos a fim de acomodar melhores as pessoas e
entre outras. 

Do Vereador Adybbi Vasconcelos Dias Neder:
Nº 10/2017 - Solicitamos ao Sr. Prefeito Municipal que verifique as possibilidades de
doação ou cessão através de comodato de um imóvel e um veículo para a APAS -
Associação Protetora de Animais de Serrania, que vem prestando relevantes serviços
a comunidade. 

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA
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Em 1ª e 2ª discussão e votação ao Projeto de Lei Ordinária nº 1/2017:
Dispõe sobre a cessão de servidores públicos para órgãos públicos estaduais e
federais e demais entes da administração pública direta do munícipio, bem como
entidades assistências do município, com ou sem ônus para o Município e dá outras
providências.

Em 1ª e 2ª discussão e votação ao Projeto de Lei Ordinária nº 5/2017:
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2017. 

Em única discussão e votação ao Projeto de Lei Ordinária nº 6/2017:
Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de contrato de gestão ou prestação de
serviços com o Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Munícipios da Região dos
Lagos do Sul de Minas Gerais com finalidade, de manutenção do consórcio, prestação
de serviços complementares de saúde, assessoria e realização de consultas e exames
aos usuários do município de Serrania e da outras providências. 


