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               MATERIAL DO EXPEDIENTE

24 Reunião Ordinária do dia 08 de agosto 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

OFÍCIOS ENVIADOS

Nº 70/2022, para Giovana Lameirinhas Arcanjo. José Reis Garcia, Presidente da Câmara
Municipal de Serrania, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, em
especial respeito ao determinado por esta Corte de Contas e em atendimentos a toda
legislação e princípios guarnecedores da Coisa Pública, vem encaminhar cópia do
processo legislativo de apreciação e julgamento das contas do Poder Executivo
Municipal.

Seguem em anexo a este ofício a resolução devidamente aprovada, promulgada e
publicada, bem como, atas das sessões de apresentação e competente aprovação das
contas do Executivo referente a 2016, com relação nominal dos vereadores presentes e o
resultado numérico da votação, tudo nos termos da lei de regência, seguindo ainda em
anexo os documentos comprobatórios da abertura do contraditório.

Cumpre ainda informar que o presente projeto foi devidamente publicado, atendendo
assim o princípio da publicidade.

Nº 71/2022, para Luiz Gonzaga Ribeiro Neto. Encaminha cópia do processo legislativo de
apreciação e julgamento das contas do Poder Executivo Municipal.

Seguem em anexo a este ofício a resolução devidamente aprovada, promulgada e
publicada, bem como, atas das sessões de apresentação e competente aprovação das
contas do Executivo referente a 2019, com relação nominal dos vereadores presentes e o
resultado numérico da votação, tudo nos termos da lei de regência, seguindo ainda em
anexo os documentos comprobatórios da abertura do contraditório.
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Cumpre ainda informar que o presente projeto foi devidamente publicado, atendendo
assim o princípio da publicidade.

Nº 72/2022, 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 os seguintes documentos: 
1) Proposição de Lei n.º 25/2022, referente ao Projeto de Lei n.º 26/2022, Mensagem n.º
027 que "Altera artigo 2º da Lei 1540 de 21 de junho de 2022."
2) Proposição de Lei n.º 26/2022, referente ao Projeto de Lei Complementar n.º 03/2022,
Mensagem n.º 029 que "Acrescenta o § 2º ao art. 57 e altera o anexo I da Lei
Complementar n.º 84 de 21 de dezembro de 2021".

MATÉRIA DO LEGISLATIVO

PORTARIAS

N.º 06/2022 - "Designa servidor para exercer a função de pregoeiro".

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA

- Votação do Parecer do Projeto de Lei n.º 27/2022
- Comissão de Finanças Orçamento, Redação, Legislação e Justiça:
- Favorável ao Projeto de Lei Ordinária nº 27/2022: "Dispõe sobre abertura de crédito
suplementar".
 (Relator: Adybbi Vasconcelos Dias Neder)

Em 1ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 27/2022 de autoria do
Executivo: "Dispõe sobre abertura de crédito suplementar".


