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               MATERIAL DO EXPEDIENTE

35 Reunião Ordinária do dia 24 de outubro 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 Darlei Batista Vitor, Em atenção a solicitação do Ofício n.º 91/2022 desta Casa,
cumpre informar que, as obras de calçamento na rua Coronel Antônio Faustino foram
paralisadas devido ao período de chuvas esporádicas desde de meados de
setembro/2022, o que comprometeu a conclusão dos serviços da empreiteira. Comunica
ainda, que no momento, a obra está finalizada, faltando apenas as rampas de acesso
naquela localidade.

De Luiz Gonzaga Ribeiro Neto, Encaminha Lei Municipal n.º 1555 de 18/10/2022 que
"Altera a delimitação do perímetro urbano do Município de Serrania/MG e dá outras
providências".

De Luiz Gonzaga Ribeiro Neto, Solicita que seja marcada uma reunião extraordinária
para votação do Projeto de Lei/Mensagem n.º 046 que "Dispõe sobre abertura de crédito
suplementar". Solicita ainda a dispensa de interstício entre as votações do referido
projeto.

De Departamento Municipal de Desenvolvimento Social, Presta informações a respeito do
Ofício n.º 90/2022 de lavra desta Casa, sobre a situação de cancelamento de benefícios
federais de pessoas cadastradas no CadÚnico - Cadastro Único e SIBEC - Sistema de
Benefícios ao Cidadão, especificando a causa dos cancelamentos e as situações de
regularização destes.

OFÍCIOS ENVIADOS
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Nº 96/2022, para Rodrigo Rodrigues Tavares - Departamento de Edificações e Estradas
de Rodagem de Minas Gerais. José Reis Garcia, Presidente da Câmara Municipal de
Serrania, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, principalmente
representando os anseios dos pares desta Casa e população Serraniense, vem perante
este Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, expor e
requerer o seguinte:

Fundado no interesse público, requeremos deste departamento, considerando acidente
ocorrido na semana que se passou nas proximidades do trevo de entrada desta cidade,
onde ceifada foi a vida de um senhor, sem esquecer de outros já ocorridos, seja
providenciado meios eficazes de redução de velocidade nas referidas proximidades
(radar ou lombadas), onde a presença de pedestres e ciclistas é intensa e constante.

Ressalvamos que em caso de entendimento sobre a possibilidade do Município tomar
tais medidas, seja-nos enviado na resposta, para que possamos promover tal
alinhamento com o Executivo local e preservar situações futuras em desfavor dos
pedestres, ciclistas e demais usuários que por ali trafegam diariamente,

Nº 97/2022, para À Representação da CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais.
José Reis Garcia, Presidente da Câmara Municipal de Serrania, Estado de Minas Gerais,
no uso de suas atribuições legais, principalmente representando os anseios dos pares
desta Casa e população Serraniense, vem perante esta Companhia Energética, expor e
requerer o seguinte:

Fundado no interesse público, requeremos desta companhia, seja esclarecido,
pormenorizadamente, sobre o motivo, razão e circunstância das constantes quedas de
energia no Município de Serrania, eis que tal situação está por gerar prejuízos aos
usuários, o que demanda assim atenção desta Casa de Leis, enquanto órgão fiscalizador
e defensor do interesse público, aqui representado pelo oferecimento do serviço regular.

Nº 98/2022, para Luiz Gonzaga Ribeiro Neto. José Reis Garcia, Presidente da Câmara
Municipal de Serrania, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, vem
encaminhar a fins de direito a Proposição de Lei n.º 36/2022, referente ao Projeto de Lei
n.º 40/2022, Mensagem n.º 044, que "Altera a delimitação do perímetro urbano do
Município de Serrania/MG e dá outras providências", votado por unanimidade.

PROPOSITURAS PROTOCOLADAS

Projeto de Lei Ordinária n.º 42/2022, Mensagem n.º 046, de autoria do Executivo: "Dispõe
sobre abertura de crédito suplementar".

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA
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Em 2ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 35/2022 de autoria do
Executivo: "Dispõe sobre abertura de crédito suplementar".

- Votação do Parecer do Projeto de Lei n.° 38/2022
- Comissão de Finanças Orçamento, Redação, Legislação e Justiça:
- Favorável ao Projeto de Lei Ordinária n.° 38/2022: "Altera os anexos da Lei do Plano
Plurianual 2022/2025".
 (Relator: Adybbi Vasconcelos Dias Neder)

Em 1ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 38/2022 de autoria do
Executivo: "Altera os anexos da Lei do Plano Plurianual 2022/2025".

- Votação do Parecer do Projeto de Lei n.° 39/2022
- Comissão de Finanças Orçamento, Redação, Legislação e Justiça:
- Favorável ao Projeto de Lei Ordinária n.° 39/2022: "Altera os anexos da Lei de Diretrizes
Orçamentárias 2023".
 (Relator: Adybbi Vasconcelos Dias Neder)

Em 1ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 39/2022 de autoria do
Executivo: "Altera os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023".


