Sétima Reunião Ordinária 2020
Data: 16 de Março de 2020 – Segunda-Feira
Horário: 16 h
Projetos de Lei
Projeto de Lei nº 10/2020 (Autoria do Prefeito Municipal): “Autoriza a celebração de
Termo de Permissão de Uso de bem imóvel público com a Associação que menciona e dá
outras providências.”
Projeto de Lei nº 11/2020 (Autoria do Prefeito Municipal): “Autoriza a abertura de crédito
adicional especial no orçamento vigente para Aquisição de Instrumentos Musicais para as
Corporações Musicais do Município de Mariana conforme Convênio FUNARTE nº
029/2019.”
Projeto de Lei nº 12/2020 (Autoria do Prefeito Municipal): “Altera dispositivos da Lei
Municipal nº 2.690, de 14 de fevereiro de 2013 e dá outras providências.”
Projeto de Lei nº 13/2020 (Autoria do Vereador Antônio Marcos): “Insere a Copa
Quilombola no Calendário Esportivo de Mariana.”
Projeto de Lei nº 14/2020 (Autoria do Vereador Juliano Vasconcelos): “Declara de
Utilidade Pública Municipal o Clube Amigos do Cavalo de Mariana.”

Requerimento
Requerimento nº 25/2020 (autoria do Vereador Deyvson Ribeiro): “Requer que seja
encaminhada cópia desta proposição ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal convocando o
Secretário Municipal de Obras, Sr. Fábio Vieira; o Secretário Municipal de Turismo, Sr.
Efraim Rocha; Secretário Municipal de Defesa Social, Sr. Braz Luiz de Azevedo e
convidando o Chefe do Departamento de Fiscalização e Postura, o Chefe do Demutran, Sr.
Eliabe de Freitas, o Coordenador da Rodoviária e convide, ainda, os representantes das
Associações de Moradores dos Bairros Vila do Carmo e São Pedro, para que em reunião a ser
agendada por V. Exa. Para tratarmos sobre:

● O uso do espaço público comum, pátio e instalações da Rodoviária de Mariana que
não vem sendo utilizado da forma devida.”
 equerimento nº 26/2020 (autoria do Vereador Gerson Cunha): “Requer que encaminhe
R
cópia ao Chefe do Poder Executivo convocando a Secretaria competente pelo contrato de
serviço de limpeza urbana e que este estenda o convite a empresa responsável por realizar o
serviço de coleta de lixo no município de Mariana para participarem de reunião a ser
agendada por V. Exa. Para tratar sobre:
● Possibilidade de regularizar o serviço de coleta de lixo no bairro Nossa Senhora
Aparecida”
 equerimento nº 27/2020 (autoria do Vereador Juliano Vasconcelos): “Requer que seja
R
encaminhado o presente procedimento ao Chefe do Poder Executivo convocando o Sr. Braz
Luiz de Azevedo, Secretário Municipal de Defesa Social e convidando o Sr. Eliabe de
Freitas, Chefe do Demutran, para reunião a ser agendada por V.Exa. para tratarmos sobre:
● Possibilidade da proibição de trânsito de veículos pesados na Rua Lucy de Moraes,
bairro Santana e na Rua das Mercês, Centro.”
 equerimento nº 28/2020 (autoria do Vereador Antônio Marcos): “Requer que remeta o
R
presente ao Sr. Prefeito Municipal e à Secretária de Administração para que nos prazos da Lei
apresente o Projeto de Lei para recomposição salarial dos servidores ou justifique as razões
pelas quais o Projeto ainda não foi protocolado.”
Requerimento nº 29/2020 (autoria do Vereador Juliano Vasconcelos): “Requer que seja
encaminhado o presente procedimento ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que nos
prazos da Lei apresente a seguinte informação:
● Possibilidade do pagamento de auxílio alimentação, de forma integral ou
proporcional, para os servidores que ganham remuneração maior que R$3.000,00 (três
mil reais).”

Moção de Pesar
Votação
Projeto de Lei nº 06/2020 (autoria do Prefeito Municipal): “Altera dispositivos da Lei
Municipal nº 3.205, de 13 de Março de 2018 e dá outras providências.”

Parecer
Projeto de Lei nº 74/2019 (Autoria do Vereador Juliano Vasconcelos Gonçalves): “Dá
denominação oficial a prédio público e dá outras providências.”
Projeto de Lei nº 86/2019 (Autoria do Vereador Juliano Vasconcelos Gonçalves):
“Dispõe sobre a instalação, em espaços de uso público, de brinquedos adaptados, academia
ao ar livre e equipamentos especialmente desenvolvidos para lazer e recreação de pessoas
portadoras de deficiência e mobilidade reduzida visando sua integração com outras crianças e
inclusão social, no âmbito do Município de Mariana.”

