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               MATERIAL DO EXPEDIENTE

42ª Reunião Ordinária do dia 18 de dezembro de 2017.
Segunda-Feira - 19:00 horas.

Rodrigo Gonçalves Faria Dias  -  Presidente da Câmara
Klinger Ferreira da Silva  -  Vice-Presidente

Teresinha de Souza Tavares  -  1º Secretário

Adybbi Vasconcelos Dias Neder Edimar Ferreira
Gabriel dos Reis Hilário Genézio Teixeira
Luiz Carlos Cavalheiro Pinto Silvio da Silva

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS

Do Ministério da Educação - FNDE, Informa liberação de recursos financeiros destinados
a Caixa Escolar Cel. Antônio Faustino no valor de R$ 9.170,00.

OFÍCIOS ENVIADOS

Nº 121/2017, para os servidores motoristas do município de Serrania. Convite para
comparecer nesta Casa de Leis, no dia 18 de dezembro próximo, às 19:00 horas para
receber a Moção de Aplauso.

Nº 122/2017, para Alexandra Maria de Oliveira Dias Bueno, demais professores e atletas
que participaram dos "Jogos Escolares de Minas Gerais JEMG - 2017". Convite para
comparecerem nesta Casa de Leis, no dia 18 do corrente exercício, às 19:00 horas, para
receberem a Moção de Aplausos.

PROPOSITURAS PROTOCOLADAS

MATÉRIA DO LEGISLATIVO

PARECERES
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Da Comissão de Finanças Orçamento, Redação, Legislação e Justiça:
- Favorável ao Projeto de Lei Ordinária nº 45/2017: Dispõe sobre a concessão de diárias
e verbas ressarcitórias da Câmara Municipal de Serrania, Estado de Minas Gerais e dá
outras providências. (Relator: Edimar Ferreira)

- Favorável ao Projeto de Lei Ordinária nº 46/2017: Institui no âmbito do Legislativo
Municipal o Regime de Adiantamento e dá outras providências. (Relator: Teresinha de
Souza Tavares)

INDICAÇÕES

Dos Vereadores Genézio Teixeira, Gabriel dos Reis Hilário e Luiz Carlos Cavalheiro Pinto
Nº 161/2017 - Solicito verificar as possibilidades junto ao departamento de obras de que
seja feito reparos URGENTE na proteção da ponte do canal que dá acesso ao antigo
matadouro, tendo em vista o alto risco de pessoas e veículos caírem neste local.

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA

Em 1ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 45/2017 de autoria da Mesa
Diretora:
Dispõe sobre a concessão de diárias e verbas ressarcitórias da Câmara Municipal de
Serrania, Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

Em 2ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 45/2017 de autoria da Mesa
Diretora:
Dispõe sobre a concessão de diárias e verbas ressarcitórias da Câmara Municipal de
Serrania, Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

Em 1ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 46/2017 de autoria da Mesa
Diretora:
Institui no âmbito do Legislativo Municipal o Regime de Adiantamento e dá outras
providências. 

Em 2ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 46/2017 de autoria da Mesa
Diretora:
Institui no âmbito do Legislativo Municipal o Regime de Adiantamento e dá outras
providências. 

MOÇÕES

Do Vereador Adybbi Vasconcelos Dias Neder:
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Nº 12/2017 - Nós representantes desta Casa de Leis, sentimos honrados em prestar esta
homenagem a vocês motoristas, através desta Moção de Aplausos, onde reconhecemos
a dedicação  e que não medem esforços no cumprimento de suas tarefas no dia - a - dia,
proporcionando melhores condições as pessoas que utilizam destes serviços para o
tratamento de saúde e outras que dependem de vocês.
Sempre dispostos, viajam por vários lugares, independentemente da hora, com certeza é
um elo que move esta locomotiva que tanto ajudam na administração.
Tanto vocês, como os outros funcionários também, somos agradecidos por tudo que
vocês tem proporcionado ao povo de nossa cidade.

Da Mesa Diretora, nº 13/2017 - É com grande satisfação, que nós representantes desta
Casa de Leis, temos a honra de conceder-lhes tão merecida Moção de Aplausos as
campeãs e a todos que não mediram esforços para serem agraciados com tão sonhada
honraria.
Sabemos das dificuldades encontradas, dos obstáculos, as vezes achavam que não iriam
continuar pela falta de patrocínio, então surgia aquele impulso, e quase num esfregar de
mãos na lâmpada de Aladim, surgia com a força de vontade e na convicção de que vale a
pena investir, a tão sonhada ajuda daqueles que acreditaram e sorriram juntamente com
as campeãs ao deparar com os títulos conquistados. Parabéns, Parabéns mesmo, pelo
exemplo que vocês deram a nossa comunidade. Mostraram que com força de vontade e
determinação sempre conseguimos aquilo que almejamos. Isto sim, dentro de nossas
limitações. Ao coordenador deste acontecimento, professor Marcos Donizeti da Silva,
parabéns pela coragem em  acreditar em um projeto tão gratificante, que você pôde ver
os frutos de seu trabalho. As suas colaboradoras de ideias, de luta, de otimismo, as
nossas admirações e os nossos parabéns. Nenhum time é campeão, sem a força e
determinação de sua equipe. Parabéns professoras Liliana Maria Moreira Massolini, Marli
Woelbert de Oliveira e Letícia Gonçalves da Silva, que esse espírito desportista sempre
prevaleça em vocês e que dele, nossas atletas possam usufruir por muito tempo.
As atletas: Aline dos Santos Vieira, Ana Caroline Fraga, Hellen Viana Marques, Jamilly
Helena Moreira, Kauane Vitória Pereira, Ana Carolina Souza, Camila Leandra Rossi,
Kevyllyn Pereira, Ludimila Rodrigues e Júlia Alves Sampaio, que obtiveram os seguintes
resultados:
_ Campeãs na etapa regional em Poços de Caldas;
_ Campeãs na fase regional em Lavras;
_ 4º lugar no campeonato estadual em Uberaba;
Vocês deram um exemplo para todos nós, e leva-nos  a repensar onde e quando
devemos investir e acreditar no potencial de nossa gente. O nosso respeito, pela forma
bonita que fizeram, nos emocionamos e congratulamos com vocês pelo feito histórico de
nossa juventude, representando a escola Diretor Nelson Rodrigues e nossa cidade.
Aos patrocinadores que acreditaram, o nosso muito obrigado. Principalmente ao Dr.
Ricardo e sua esposa  Dona Marli. A diretora da escola  a Dona Xanda como é
conhecida. Parabéns. Continue apoiando e dedicando  a  esta escola que é um marco
em nossa cidade.
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Obrigado a todos vocês e desejamos um feliz Natal e próspero Ano Novo cheio de
realizações. 


