
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANIA
Minas Gerais - Brasil

Rua Cel. Antônio Faustino, 1.414, Centro                               Serrania-MG                                      CNPJ 06.059.118/0001-71
Tel (35) 3284-1563                                                                                       email: camaraserrania@camaraserrania.mg.gov.br

               MATERIAL DO EXPEDIENTE

11 Reunião Ordinária do dia 25 de abril 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 35/2022, para Moisés Soares de Oliveira Filho. José Reis Garcia, Presidente da
Câmara Municipal de Serrania, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,
vem informar para todos os  fins de direito, em especial pelo princípio da publicidade e da
legalidade que após aprovação foi DEFERIDO em favor de Moisés Soares de Oliveira
Filho o uso da Tribuna Livre para a reunião ordinária do dia 25/04/2022.

Nº 36/2022, 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 as indicações n.º 15/2022 e n.º 16/2022  apresentada pelos
Nobres Edis na sessão ordinária do dia 18/04/2022.

Nº 37/2022, para Luiz Gonzaga Ribeiro Neto. José Reis Garcia, Presidente da Câmara
Municipal de Serrania, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,
principalmente representando os anseios dos pares desta Casa, eis que deliberado em
sessão, vem perante esta, expor e requerer o seguinte:

Possibilidade do Executivo construir as canaletas nas vias para que as águas pluviais
possam escorrer e não fiquem empossadas e bem como melhorar a iluminação pública,
colocando mais uma lâmpada nos postes existentes em algumas Ruas do Bairro São
Pedro, principalmente nas esquinas.
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Nº 38/2022, para Carla Adriana Vicente Gonçalves. José Reis Garcia, Presidente da
Câmara Municipal de Serrania, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,
vem informar para todos os fins de direito, em especial pelo princípio da publicidade e da
legalidade que após aprovação foi DEFERIDO em favor de Carla Adriana Vicente
Gonçalves o uso da Tribuna Livre para a reunião ordinária do dia 25/04/2022.

Nº 39/2022, para Luiz Gonzaga Ribeiro Neto. José Reis Garcia, Presidente da Câmara
Municipal de Serrania, Estado de Minas Gerais, juntamente com os demais vereadores
desta Casa, no uso de suas respectivas atribuições legais, respeitando é claro a divisão e
a independência entre os Poderes, vêm expor e requerer o que se segue:

Inicialmente esclarecemos que o tema ora tratado foi deliberado em sessão, dado ao
enorme clamor público, justamente onde os pares entenderam pela justa busca de
esclarecimentos e respostas ao fatídico acidente ocorrido com o jovem Tales Henrique
Gonçalves, no último dia 14 de abril de 2022.

Diante da situação, requeremos:

1) Como se dá a dinâmica de divisão de atribuições de atendimento em caso de acidentes
como o ocorrido, ou outra situação de emergência no Município de Serrania, segundo
termo existente entre o Ente Público e o CISSUL/SAMU?

2) Havia no hospital local, condição, médico e equipe de plantão para um atendimento
como demandava a situação urgente do jovem?

3) Quais os tipos de atendimentos de urgência e emergência que competem ao hospital
local, segundo termo existente entre o Ente Público e o CISSUL/SAMU?

4) De quem parte as ordens e organizações para atendimento como os ora indagados?

5) Todos os protocolos foram seguidos naquela ocasião? Favor especificar os atendidos e
os não atendidos se for o caso.

6) O motorista compareceu sozinho ao local? Se sim, favor justificar o motivo.

7) Quem acionou a equipe CISSUL/SAMU e em que momento isso foi feito?

8) Quantos minutos a equipe de resgate CISSUL/SAMU demorou pra chegar ao local?
Favor justificar o motivo do tempo gasto para o socorro.

Caso o Município queira prestar mais algum esclarecimento atinente ao fato, requeremos
que seja prestado nesta oportunidade, especialmente por esta Casa de Leis ter o dever de
fiscalização de atos do Executivo e muitos populares estarem procurando tais
esclarecimentos de fiscalização junto a esta Câmara Municipal. 



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANIA
Minas Gerais - Brasil

Rua Cel. Antônio Faustino, 1.414, Centro                               Serrania-MG                                      CNPJ 06.059.118/0001-71
Tel (35) 3284-1563                                                                                       email: camaraserrania@camaraserrania.mg.gov.br

Nº 40/2022, para Jovane Ernesto Constantini. José Reis Garcia, Presidente da Câmara
Municipal de Serrania, Estado de Minas Gerais, juntamente com os demais vereadores
desta Casa, no uso de suas respectivas atribuições legais, vêm expor e requerer o que se
segue:

Inicialmente esclarecemos que o tema ora tratado foi deliberado em sessão, dado ao
enorme clamor público, justamente onde os pares entenderam pela justa busca de
esclarecimentos e respostas ao fatídico acidente ocorrido com o jovem Tales Henrique
Gonçalves, no último dia 14 de abril de 2022.

Diante da situação, requeremos:

1) Como se dá a dinâmica de divisão de atribuições de atendimento em caso de acidentes
como o ocorrido, ou outra situação de emergência no Município de Serrania, segundo
termo existente entre o Ente Público e o CISSUL/SAMU?

2) Há obrigação de no hospital local, ser mantida equipe e médico de plantão para um
atendimento como demandava a situação urgente do jovem?

3) Quais os tipos de atendimentos de urgência e emergência que competem ao
CISSUL/SAMU e ao hospital local, segundo termo existente entre o Ente Público e o
CISSUL/SAMU?

4) O serviço de socorro em um acidente como o ora em questão, compete a quem?

5) De quem parte as chamadas para atendimento a acidentes como o ora ocorrido?
Especificamente, neste ora tratado, partiu de quem?

6) Todos os protocolos foram seguidos naquela ocasião? Favor especificar os atendidos e
os não atendidos se for o caso.

7) Qual o tempo demandado entre o acionamento do CISSUL/SAMU e sua chegada ao
local? Favor justificar o motivo do tempo de demora no socorro.

Caso o CISSUL/SAMU queira prestar mais algum esclarecimento atinente ao fato,
requeremos que seja prestado nesta oportunidade, especialmente por esta Casa de Leis
ter o dever de fiscalização e muitos populares estarem procurando tais esclarecimentos
junto a esta Câmara Municipal. 

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 o Poder Legislativo e os demais envolvidos. 
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MATÉRIA DA ORDEM DO DIA

Em 2ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 11/2022 de autoria do
Executivo:
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL 

USO DA TRIBUNA

Sr. Moisés Soares de Oliveira Filho, para abordar o tema: "A hora é agora no mar de
minas, cota 762 metros"

Sra. Carla Adriana Vicente Gonçalves, para abordar o tema: "Questionar o Socorro de
emergência do município e apresentações de meios de melhoras." 


