Terceira Reunião Ordinária 2020
Data: 17 de Fevereiro de 2020 – Segunda-Feira
Horário: 16h
Correspondências
Oficio no 20/2020 (Ênio Marcus Brandão Fonseca – Superintendente do IBAMA em
Minas Gerais): “Informa a realização de audiência pública para a apresentação do RIMA –
Relatório de Impacto Ambiental. A reunião será no dia 05 de Março de 2020 – no Auditório
do Sindicato dos Metalúrgicos de Ouro Branco”.

Projeto de Lei
Projeto de Lei Substitutivo nº 90/2019 (Autoria do vereador Cristiano Vilas Boas):
"Institui a Semana Municipal da Luta LGBTQIA+"

Projeto de Lei Substitutivo nº 103/2019 (Autoria do Prefeito Municipal): "Autoriza o
Chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à permuta de imóvel sob propriedade do
Município de Mariana e dá outras providências"

Requerimento
Requerimento nº 09/2020 (Autoria do Vereador Antônio Marcos Ramos de Freitas e
Deyvson Ribeiro): “Requer que após lido e aprovado seja remetido cópia ao Prefeito

Municipal e ao Secretário de Defesa Social para as seguintes informações: Relação de todos
os veículos da Cooperativa que prestam serviços ao Município; Quais os valores pagos
(discriminar por veículo) nos anos de 2015 a 2020"; Outras informações pertinentes.
Requerimento nº 11/2020 de autoria do vereador Edson Agostinho de Castro Carneiro:
"Requer ao Chefe do Poder Executivo para que este viabilize estudo junto a Procuradoria
Municipal e as secretarias competentes para que encaminhe a essa Casa de Leis, com a
máxima urgência, projeto de lei de alteração da Lei nº 1685/2002, que “Dispõe sobre a
organização do serviço de transporte público coletivo de passageiros no Município de
Mariana e dá outras providências”, em especial, modificando o artigo 39 inserindo em seus
incisos a gratuidade de transporte ao deficiente auditivo, nos moldes do Decreto Federal nº
3.298/1999 e Lei Federal nº 7.853/1989".

Indicações
Indicação nº 59/2020 (Autoria do vereador Juliano Vasconcelos Gonçalves): “Solicita
disponibilidade de fornecimento do Kit Escolar e dos uniformes para os alunos da APAE
Mariana e Comunidade da Figueira.”
Indicação nº 54/2020 (Autoria do vereador João Bosco Cerceau Ibrahim): “Sugere ao
chefe do Executivo o asfaltamento da estrada da comunidade do Borba, pertencente ao
subdistrito de Pedras”.
Indicação nº 60/2020 (Autoria do vereador João Bosco Cerceau Ibrahim): “Reconstrução
da Ponte Localizada na Rua Cuiabá no Subdistrito de Goiabeiras.”
Indicação nº 61/2020 (Autoria do vereador João Bosco Cerceau Ibrahim): “Reconstrução
da Primeira Ponte que Liga o subdistrito de Margarida Viana à BR-262”.
Indicação nº 55/2020 (Autoria do vereador Gerson Cunha): “Sugere ao chefe do
Executivo a implantação de um coletor de água para estrada vicinal, que fica situada após o

distrito de Padre Viegas, sentido trevo de Barro Branco e Mainart, próxima a casa do Sr. Zé
Serralheiro”
Indicação nº 56/2020 (Autoria do vereador Gerson Cunha): “Sugere ao chefe do
Executivo a elaboração de projeto para a confecção de óculos e lentes com tamanhos variados
e adequados à cada faixa etária das crianças da rede público de ensino municipal”.
Indicação nº 57/2020 (Autoria do vereador Gerson Cunha): “Sugere ao chefe do
Executivo a manutenção e intervenção em rede de esgoto a céu aberto na Rua Pequi, bairro
Cartucha e extensão de acesso para os moradores das casas localizadas ao final da Rua Pequi
no bairro Cartucha”.
Indicação nº 58/2020 (Autoria do vereador Gerson Cunha): “Sugere ao chefe do
Executivo intervenções na Rua Zenaide Braga, bairro Santana, como: manutenção de via
asfáltica e manutenção na rede de manilhas e escoamento de água pluvial, manutenção da
rede de esgoto, manutenção e construção de calçamento, instalação de uma lixeira próxima
ao terreno que se encontra vazio ao lado do número 174”
Indicação nº 70/2020 (Autoria do vereador Gerson Cunha): “Sugere ao chefe do
Executivo a elaboração de um chamamento público ao empresários interessados em expandir
os negócios já existentes ou criação de novos empreendimentos, para a geração de emprego e
renda em nossa cidade, disponibilizando para isso uma área pertencente a municipalidade,
localizada onde supostamente seria edificado o Distrito Industrial e que elabore formas de
fomento para que os empresários interessados, mediante a critérios pré-estabelecidos pelo
Executivo Municipal, sendo um deles a quantidade de empregos gerados, e que seja a forma
de aquisição via cessão de uso em forma de comodato, desde que priorize aquele que gerar o
maior número de empregos, para que lá possam montar o seus negócios, contribuindo, assim,
com o crescimento de nossa cidade, renda para o povo e para a municipalidade”.
Indicação nº 59/2020 (Autoria do vereador Juliano Vasconcelos Gonçalves): “Sugere ao
chefe do Executivo o fornecimento do kit escolar e dos uniformes aos alunos da Apae
Mariana e da Comunidade da Figueira”.

Indicação nº 62/2020 (Autoria do vereador Ronaldo Bento): “Que sugere ao chefe do
Executivo a limpeza e capina em toda extensão da Rua da Biquinha (rua que dá acesso ao
posto de saúde) em Passagem de Mariana”.
Indicação nº 63/2020 (Autoria do vereador Ronaldo Bento): “Que sugere ao chefe do
Executivo o alteamento de Quebra-Molas na Rua Pinho, próximo aos números 63 e 141, no
bairro Rosário”.
Indicação nº 64/2020 (Autoria do vereador Ronaldo Bento): “Que sugere ao chefe do
Executivo a realização de um emergente avaliação na Travessa Rodovia dos Inconfidentes,
em Passagem de Mariana (Rua do Restaurante Sinhá Olímpia), pois com o desvio do trânsito
para esta rua, devido às obras no viaduto, o asfalto está cedendo bem próximo ao muro de
proteção do Ribeirão do Carmo”.
Indicação nº 65/2020 (Autoria do vereador Ronaldo Bento): “Que sugere ao chefe do
Executivo a avaliação, em caráter de urgência, das redes de água pluvial e esgoto localizadas
em frente à Escola Municipal de Passagem de Mariana, pois constantemente há entupimentos
e água empossada”.
Indicação nº 66/2020 (Autoria do vereador Ronaldo Bento): “Que sugere ao chefe do
Executivo a avaliação de possibilidade de instalação de uma nova creche (CEMEI) no bairro
Cabanas a fim de atender também todo conglomerado Cabanas e bairro São José até que seja
construído uma creche (CEMEI) nesta última comunidade”.
Indicação nº 67/2020 (Autoria do vereador Ronaldo Bento): “Que sugere ao chefe do
Executivo a limpeza e capina em toda extensão de calçada (faixa destinada ao trânsito de
pedestres) localizada na Rodovia dos Inconfidentes, próxima ao viaduto de Passagem de
Mariana”.
Indicação nº 68/2020 (Autoria do vereador Cristiano Silva Vilas Boas): “Que sugere ao
chefe do Executivo a criação de um fundo de desenvolvimento sustentável com recursos
advindos do CFEM”.

Indicação nº 69/2020 (Autoria do vereador Cristiano Silva Vilas Boas): “Que sugere ao
chefe do Executivo a realização de arte em grafite em todo painel que cerca a Praça dos
Jardins”.

Parecer
Projeto de Lei nº 01/2020 (Autoria do Vereador Ronaldo Alves Bento): “Fica incluído no
Calendário Municipal o Janeiro Branco – Campanha de Estímulo aos cuidados á saúde
Mental e Bem Estar com ênfase na prevenção da depressão e transtorno de ansiedade”.
Projeto de Lei nº 05/2020 (Autoria do Prefeito Municipal): “Autoriza o chefe do poder
executivo Municipal a renovar Convênio Com a APAE e dá outras providências.”

