Vigésima Quinta Reunião Ordinária de 2019
Data: 26 de Agosto de 2019 – Segunda-Feira
Horário: 16h
Leitura da Ata da Vigésima Quarta Reunião Ordinária
Correspondência
“Os familiares de Stela Gomes Chaves, tocados pela manifestação de pesar por ocasião de
seu falecimento, agradecem à essa nobre Casa de Leis do município de Mariana,
especialmente ao Vereador autor da Moção de Pesar, Sr. Marcelo Macedo, pelas palavras de
carinho e conforto.”

Projeto de Lei
Projeto de Lei nº 53/2019 (Autoria do Vereador Antônio Marcos): “Dispõe sobre o
direito de atendimento preferencial nos estabelecimentos às pessoas com Transtornos do
espectro Autista - TEA e seus responsáveis nos estabelecimentos públicos e privados no
município de Mariana e dá outras providências.”
Projeto de Lei nº 58/2019 (Autoria do Vereador Ronaldo Bento): “Altera denominação da
Rua Pequi no bairro Alto do Rosário, estabelecida pela Lei Municipal 3060/2016, para Rua
Graviola e formaliza criação da Travessa Graviola.”
Projeto de Lei nº 59/2019 (Autoria do Prefeito Municipal): “Cria no município de
Mariana o Programa de Controle, Defesa e Proteção aos Animais e dá outras providências.”

Requerimento
Requerimento nº 117/2018 (Autoria do Vereador Juliano Vasconcelos): “Requer a V. Exa
que após lido e aprovado pelo dileto Plenário seja encaminhado ofício ao Chefe do Poder
Executivo e este remeta ao Secretário Municipal de Saúde, para que nos prazos da Lei
encaminhe a seguinte informação:
● Possibilidade da compra de vacina antirrábica animal em virtude do não fornecimento
este ano por parte do Governo Federal.”
Requerimento nº 118/2019 (Autoria do Vereador Juliano Vasconcelos): “Requer a V. Exa
que após lido e aprovado pelo dileto Plenário, seja convidado o Delegado Regional da Polícia
Civil e o responsável pelo Detran/MG - unidade Mariana para comparecerem à reunião a ser
agendada por V. Exa. para discutirmos sobre:

● O processo de emplacamento e liberação de documentos de veículos no município de
Mariana, tendo em vista que há notícia da disponibilização insuficiente de selos e
demora na confecção de documentos de veículos.”
Requerimento nº 119/2019 (Autoria do Vereador Ronaldo Bento): “Requer seja remetido
cópia deste procedimento à Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de
Educação, para que nos prazos da lei, apresentem as informações requeridas:
● Há algum projeto ativo ou em andamento voltado à prevenção de doenças infantis
dentro das creches municipais?
● Há alguma iniciativa voltado à prestação de atendimento médico à crianças filhas de
pais que trabalham durante todo o dia e nem sempre conseguem cumprir o
cronograma de acompanhamento médico?
● As creches municipais contam com o apoio de algum profissional da saúde em
período regular e frequente?
● Existe a possibilidade de cessão, após estudo e análise de demandas, de profissionais
da saúde (1 médico pediatra, 1 enfermeiro e/ou técnico em enfermagem) para prestar
esse tipo de atendimento, em datas e períodos pré estabelecidos, às crianças na creche
municipal?
● Poderia ser verificada a disponibilidade de profissionais da saúde para este fim, nos
próprios postos de saúde dos bairros correspondentes às creches? (sendo assim, cada
posto de saúde atenderia as creches dentro do seu bairro.)
● As Secretarias Municipais de Educação e Saúde poderiam atuar em conjunto com os
recursos já previstos no orçamento municipal, no sentido de proceder aos estudos
necessários para a execução da proposta tratada a nesta preposição?”
Requerimento nº 120/2019 (Autoria do Vereador Ronaldo Bento): “Requer seja remetido
cópia deste procedimento ao SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto, para que nos
prazos da lei, apresentem as informações requeridas:
● Mediante veiculação em mídias sociais noticiando vazamentos e pontos de rachadura
de caixa d’água do bairro Alto do Rosário, foi feita visita técnica? Em caso
afirmativo, qual posicionamento do SAAE?
● A caixa d’água do bairro Alto do Rosário apresenta rachadura e vazamentos em
pontos críticos? Quais providências ou medidas foram ou serão tomadas em prol do
reparo para contenção dos vazamentos?
● Há conhecimento da circunstância, por parte dos representantes do SAAE, antes da
veiculação em mídias sociais do referido problema? Em caso afirmativo, quais
intervenções foram feitas até então?
● Diante das informações acima relatadas, requer que seja apresentado e protocolado a
esta edilidade laudos técnicos atestando estabilidade das caixas d’água do bairro

Chácara, Rosário e dos demais reservatórios de água que estejam com possíveis
riscos?
● Moradores do bairro e toda a comunidade estão preocupados com a aludida situação e
cobram esclarecimentos e providências dos responsáveis quanto aos potenciais riscos
em caso de rompimento, devido ao grande número de casas próximo à caixa d’água.”
Requerimento nº 121/2019 (Autoria do Vereador Ronaldo Bento): “Requer seja remetido
cópia deste procedimento ao SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto, na pessoa do seu
diretor, e associações dos bairros Chácara e Rosário pr que nos prazos da lei se apresentem
em reunião ordinária à ser agendada no Plenário com a devida urgência para tratar e prestar
esclarecimentos sobre:
● Possível corte de água devido inadimplência na conta de água, recentemente
instituída;
● Condições do tratamento da água fornecida aos munícipes;
● Explanação das razões e motivos da recorrente falta d’água nas regiões de Mariana e
distritos;
● Foi instituída a cobrança de TBO com base na representação do Ministério Público?
Se positivo, apresente os parâmetros instituídos pelo MP para devida tarifação;
● Por fim, quais as medidas tomadas e prazo de tempo necessário para a efetiva solução
do problema de falta d’água em Mariana?

Pedidos de Providência
Pedido de Providência nº 17/2019 (Autoria do Vereador Marcelo Macedo): “Realizar
manutenção na cobertura da quadra de esportes do bairro São Pedro.”

Indicação
Indicação nº 428/2019 (Autoria dos Vereadores Juliano Vasconcelos e Cristiano Vilas
Boas): “Instalação de UBS animal no imóvel localizado na Rua do Catete no antigo prédio
do SAAE Mariana.”

Indicação nº 443/2019 (Autoria do Vereador Marcelo Macedo): “Realizar reforma do
calçamento na praça Dom Oscar de Oliveira (em frente ao Hospital Monsenhor Horta)
Bairro São Pedro.”
Indicação nº 444/2019 (Autoria do Vereador Gerson Cunha): “Limpeza e capina das
margens do Córrego do Canela e desassoreamento.”
Indicação nº 445/2019 (Autoria do Vereador Gerson Cunha): “A aquisição de um
gerador de energia elétrica para à Policlínica Elias Mansur.”
Indicação nº 446/2019 (Autoria do Vereador Juliano Gonçalves): “Reforma da quadra
poliesportiva de Águas Claras.”
Indicação nº 447/2019 (Autoria do Vereador Juliano Gonçalves): “Reformar as obras da
ETA do distrito de Águas Claras.”
Indicação nº 448/2019 (Autoria do Vereador Juliano Gonçalves): “Disponibilização de
atendimento do castra móvel nas comunidades de Padre Viegas, Mainart, Monsenhor Horta,
Furquim, Águas Claras, Cláudio Manoel, Cuiabá, Goiabeiras, Cachoeira do Brumado, Santa
Rita Durão e Vargem.”

Pareceres
Projeto de Lei nº 50/2019 (Autoria do Vereador Juliano Duarte): “ Inclui no Anexo I da
lei nº 3.006/2015 que institui o calendário oficial do Município de Mariana, o evento ‘Dia
Municipal do Antigomobilismo”.

Votação
Projeto de Lei nº 49/2019 (Autoria do Prefeito Municipal): “Regulamenta o Poder de
Polícia Administrativa que exerce a Coordenadoria da Defesa Civil Municipal sobre as áreas
de risco existentes no âmbito do Município de Mariana e dá outras providências”.

Tribuna Livre
● Ilustríssimo senhor Hermínio Arias Nalini Júnior, Digníssimo Vice Reitor da UFOP;
● Ilustríssimo senhor Eleonardo Pereira, Digníssimo Pró-reitor de Planejamento e
Desenvolvimento da UFOP;

