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               MATERIAL DO EXPEDIENTE

38 Reunião Ordinária do dia 13 de dezembro de 2021.
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, Esclarece-se que não foi remetido à Câmara Municipal
estimativa de impacto orçamentário e financeiro referente ao Projeto de Lei
Complementar n.º 16/2021, Mensagem n.º 63, que "Dispõe sobre revisão geral anual
para o ano de 2022, na forma do artigo 114 da Lei Complementar n.º 19 de 18 de
dezembro de 2013 (PCCV), aos vencimentos dos servidores públicos do Poder Executivo
Municipal e dos agentes educadores", posto que se trata de um projeto que implicará no
reajustamento de remuneração de pessoal, ou seja, apenas correção monetária para
evitar perdas inflacionárias, conforme parágrafo 6º do artigo 17 da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Além disso, a Lei Orçamentária Anual para o exercício
financeiro de 2022 já previu orçamento para esta despesa e estimou impacto financeiro,
conforme determina o artigo 16, inciso I, da Lei Complementar 101/2000 - Lei de
Responsabilidade Fiscal.

De Luiz Gonzaga Ribeiro Neto, Acusa o recebimento do ofício n.º 130/2021 desta Casa
de Leis, no qual agradece o convite de poder participar da sessão ordinária e tão logo a
data estiver definida será comunicado ao Legislativo Municipal.

De Luiz Gonzaga Ribeiro Neto, Solicita que seja marcada uma reunião extraordinária
para votação dos Projetos de Lei protocolados nessa Casa de Leis passíveis de dispensa
de interstício entre as votações.

OFÍCIOS ENVIADOS
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Nº 130/2021, para Luiz Gonzaga Ribeiro Neto. José Reis Garcia, Presidente da Câmara
Municipal de Serrania, Estado de Minas Gerais; Maicon Aparecido de Souza, presidente
da Comissão de Finanças, Orçamento, Redação, Legislação e Justiça e Comissão de
Educação Saúde e Cultura; Genésio Teixeira, presidente da Comissão de Transportes e
Obras Públicas e Silvio da Silva, presidente da Comissão de Assistência Social, no uso
de suas respectivas atribuições legais, expõem e requerem o que se segue:

Considerando a situação pandêmica vivida em nosso País e a busca pelo ambiente
salubre a nossos munícipes, requeremos de Vossa Senhoria que compareça a uma
sessão ordinária desta Casa, em dia e hora de sua conveniência, para que possamos
conversar no sentido de sanar dúvidas inerentes as festividades futuras e o
enfrentamento da pandemia e suas variantes. 

Requeremos o acima, dado ao fato que muitos Munícipes procuram os pares desta Casa
para requerer tais informações, sendo que estas só poderão ser passadas de forma
segurada se alinhados os argumentos entre os Poderes Legislativo e Executivo. 

Nº 131/2021, para Sinésio Bueno da Fonseca. João Batista da Silva, em exercício de seu
mandato de vereador na Câmara Municipal de Serrania, Estado de Minas Gerais, no uso
de suas atribuições legais, vem requerer o seguinte:

Viemos por meio desta solicitar medidas no sentido de verificação quanto ao pleno
funcionamento das luzes de sinalização nas torres de telefonia desta cidade, eis que
público e notório que a iluminação de segurança destas estão deficientes o que pode vir a
comprometer a segurança.

Ressaltamos que hoje há socorro de urgência e emergência através de helicópteros o
que pode ocasionar pousos e decolagens destas e de outras aeronaves no espaço de
nossa cidade e a falta de tais luzes sinalizadoras pode vir a comprometer a segurança de
tais manobras.

Notificação à empresa E.D Art. Construções e Edificações Ltda sobre a reforma desta
Casa de Leis.

PROPOSITURAS PROTOCOLADAS

Projeto de Lei Ordinária n.º 51/2021, Mensagem nº 068, de autoria do Executivo:
"Proposta Orçamentária estimando a receita e fixando a despesa do município de
Serrania para o exercício de 2022".

MATÉRIA DO LEGISLATIVO
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INDICAÇÕES

Do Vereador Maicon Aparecido de Souza:
Nº 78/2021 - Possibilidade do Executivo realizar uma reforma no prédio do PSF 2,
próximo ao Hospital, devido as condições do mesmo, para que assim possam propiciar
um local adequado de trabalho aos profissionais de saúde e bem cuidado para
atendimento da população.

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA

Em 2ª discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 15/2021 de autoria do
Executivo: “Altera a Lei Complementar nº 80 de 7 de outubro de 2021 que institui o
Código Tributário do Município de Serrania e dá outras providências.” 

Votação do Parecer do Projeto de Lei Ordinária n.º 48/2021
- Comissão de Finanças Orçamento, Redação, Legislação e Justiça:
- Favorável ao Projeto de Lei Ordinária nº 48/2021: "Altera a Lei de Diretrizes
Orçamentárias e a Lei do Orçamento Anual".
(Relator: Adybbi Vasconcelos Dias Neder)

Em 1ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 48/2021 de autoria do
Executivo: "Altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Orçamento Anual".

Votação do Parecer do Projeto de Lei Complementar n.º 16/2021
- Comissão de Finanças Orçamento, Redação, Legislação e Justiça:
- Favorável ao Projeto de Lei Complementar nº 16/2021: “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”. 
(Relator: Adybbi Vasconcelos Dias Neder)

Em 1ª discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 16/2021 de autoria do
Executivo: “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”. 

Votação do Parecer do Projeto de Lei Ordinária n.º 49/2021
- Comissão de Finanças Orçamento, Redação, Legislação e Justiça:
- Favorável ao Projeto de Lei Ordinária nº 49/2021: "Dispõe sobre abertura de crédito
suplementar".
(Relator: Sérgio de Almeida Silva Júnior)
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Em 1ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 49/2021 de autoria do
Executivo: "Dispõe sobre abertura de crédito suplementar".

Em 2ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 49/2021 de autoria do
Executivo: "Dispõe sobre abertura de crédito suplementar".

Votação do Parecer do Projeto de Lei Complementar n.º 17/2021
- Comissão de Finanças Orçamento, Redação, Legislação e Justiça:
- Favorável ao Projeto de Lei Complementar nº 17/2021: “Altera a Lei Complementar n.
019, de 18 de dezembro de 2013 e dá outras providências”.
(Relator: Adybbi Vasconcelos Dias Neder)

Em 1ª discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 17/2021 de autoria do
Executivo: “Altera a Lei Complementar n. 019, de 18 de dezembro de 2013 e dá outras
providências”.

Votação do Parecer do Projeto de Lei Ordinária n.º 50/2021
- Comissão de Finanças Orçamento, Redação, Legislação e Justiça:
- Favorável ao Projeto de Lei Ordinária nº 50/2021: "Dispõe sobre a concessão de abono
das sobras dos recursos financeiros do fundo de manutenção e desenvolvimento da
educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB referente a
Lei Federal n.º 14.113/2020, para os profissionais da educação básica em efetivo
exercício do município de Serrania/MG".
(Relator: Maicon Aparecido de Souza)

Votação do Parecer do Projeto de Lei Ordinária n.º 50/2021
- Comissão de Educação, Saúde e Cultura:
- Favorável ao Projeto de Lei Ordinária nº 50/2021: "Dispõe sobre a concessão de abono
das sobras dos recursos financeiros do fundo de manutenção e desenvolvimento da
educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB referente a
Lei Federal n.º 14.113/2020, para os profissionais da educação básica em efetivo
exercício do município de Serrania/MG".
(Relator: Maicon Aparecido de Souza)

Em 1ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 50/2021 de autoria do
Executivo: "Dispõe sobre a concessão de abono das sobras dos recursos financeiros do
fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos
profissionais da educação - FUNDEB referente a Lei Federal n.º 14.113/2020, para os
profissionais da educação básica em efetivo exercício do município de Serrania/MG".
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Em 2ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 50/2021 de autoria do
Executivo: "Dispõe sobre a concessão de abono das sobras dos recursos financeiros do
fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos
profissionais da educação - FUNDEB referente a Lei Federal n.º 14.113/2020, para os
profissionais da educação básica em efetivo exercício do município de Serrania/MG".


