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               MATERIAL DO EXPEDIENTE

22 Reunião Ordinária do dia 12 de julho 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, Encaminha a Lei Municipal n.º 1449 de 02/07/2021 que
"Dispõe sobre abertura de crédito especial."

De Luiz Gonzaga Ribeiro Neto, Encaminha as notas de empenho do setor de
contabilidade da Prefeitura, referente ao mês de maio de 2021.

De Luiz Gonzaga Ribeiro Neto, Encaminha respostas e/ou esclarecimentos sobre
indagações da servidora Darlene Andrade Silva referente ao projeto de lei complementar
que "Institui o código tributário do município."

De ARSAE-MG (AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MINAS GERAIS), Informa a publicação da
Resolução ARSAE-MG n.º 154 no Jornal Minas Gerais,  normativo que autoriza a
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA - MG, a aplicar tarifas aos
serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário prestados, além de
aprovar as regras a serem observadas para o próximo ciclo tarifário de quatro anos.

OFÍCIOS ENVIADOS

Nº 79/2021, para Luiz Fernando Ramos Faria. José Reis Garcia, Presidente da Câmara
Municipal de Serrania e o Vereador Maicon Aparecido de Souza, no uso de suas
atribuições legais, dirige a vossa presença para solicitar a sua valiosa ajuda, no sentido
de verificar as possibilidades de recurso financeiro no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos
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mil reais) para a construção do CENTRO CULTURAL E FOLCLÓRICO, visando
melhorias no atendimento de nosso publico alvo com a criação deste espaço que
atendera os projetos capoeira, karatê, congada, companhia de reis e os projetos da
consciência negra.

Nº 80/2021, para Luiz Fernando Ramos Faria. José Reis Garcia, Presidente da Câmara
Municipal de Serrania e o Vereador Maicon Aparecido de Souza, no uso de suas
atribuições legais, vem requerer deste Nobre Chefe de Gabinete, que seja enviado todos
os esforços junto aos órgãos competentes no sentido de buscar conseguir um veículo ou
valor em verbas para tal aquisição, veículo este para ser usado nos serviços inerentes ao
Município de Serrania, sendo certo que a justificativa para tal requerimento é o
melhoramento dos serviços a serem prestados a população, eis que com mais um veículo
a celeridade e agilidade do trabalho será melhorada substancialmente seja em qualquer
setor que o mesmo o preste.

PROPOSITURAS PROTOCOLADAS

Projeto de Lei Ordinária n.º 23/2021 de autoria do Executivo: "Dispõe sobre abertura de
crédito especial."

Projeto de Lei Ordinária n.º24/2021 de autoria do Executivo: "Dispõe sobre abertura de
crédito suplementar."

Projeto de Lei Ordinária n.º 25/2021 de autoria do Executivo: "Autoriza transferência de
recursos."

MATÉRIA DO LEGISLATIVO

INDICAÇÕES

Dos Vereadores José Reis Garcia e Klinger Ferreira da Silva:
Nº 55/2021 - Possibilidade de instalação de uma rede de iluminação com postes e luz de
led e fiação aterrada na Rodovia Waldemar Miguel, do trecho que vai do trevo de entrada
para Divisa Nova até o trevo de entrada para a fazenda do Sr. Lourenço Barbosa.

Do Vereador José Reis Garcia:
Nº 56/2021 - Possibilidade de ampliação do fornecimento de leite para atender crianças
de 0 até 6 anos e também a possibilidade de criação de mais vagas nas creches de
nosso município, afim de atender um maior número de crianças para que as mães
possam trabalhar.


