Vigésima Sexta Reunião Ordinária de 2019
Data: 02 de Setembro de 2019 – Segunda-Feira
Horário: 16h
Leitura da Ata da Vigésima Quinta Reunião Ordinária

Correspondência
Convite: Prefeitura Municipal de Mariana - Desfile Cívico em comemoração à
Independência do Brasil, dia 07 de setembro às 15h na Praça da Matriz, Santa Rita Durão.”

Projeto de Lei
Projeto de Lei nº 60/2019 (Autoria do Prefeito Municipal): “Autoriza a alteração do limite
para a cobertura de créditos adicionais suplementares para o exercício de 2019”.
Projeto de Lei nº 61/2019 (Autoria do Vereador Juliano Vasconcelos): “Proíbe, no âmbito
do Município de Mariana, a realização de rodeios, touradas ou eventos similares que
envolvam maus tratos e crueldade aos animais”.
Projeto de Lei nº 62/2019 (Autoria do Vereador Juliano Vasconcelos): “Dispõe sobre o
uso das calçadas e vias públicas, garantindo sua destinação e convivência social e dá outras
providências”.
Projeto de Lei nº 63/2019 (Autoria do Prefeito Municipal): “Autoriza a abertura de
Crédito Adicional Especial no orçamento vigente para construção da UBS-Central e
conclusão da construção da UBS-Bairro Rosário e dá outras providências.”
Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 44/2019 (Autoria do Prefeito
Municipal): “Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Guardas Civis
Municipal de Mariana/MG e dá outras providências.”
Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 45/2019 (Autoria do Prefeito
Municipal): “Institui o Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos profissionais de Saúde
do Município de Mariana - MG e dá outras providências.”
Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 46/2019 (Autoria do Prefeito
Municipal): “Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos Geral dos servidores
públicos do Município de Mariana/MG.”

Pedido de Providência

Pedido de Providência nº 18/2019 (Autoria do Vereador Marcelo Macedo): “Seja
reformado e revitalizado a Praça Dom Oscar de Oliveira, no bairro São Pedro e adjacências
do hospital Monsenhor Horta, recuperando o calçamento, pavimentação asfáltica e
revitalização da pintura de faixas.”

Requerimento
Requerimento nº 122/2019 (Autoria do Vereador Antônio Marcos): “Requer que seja
remetido o presente requerimento ao Sr. Prefeito Municipal, para que nos prazos da Lei
apresente à esta Casa as seguintes informações sobre o evento Viva Mariana Rodeio Show
edição 2019.
● Quantos ingressos foram vendidos?
● Quanto foi arrecadado nos dias do evento?
● Quais instituições foram beneficiadas com a doação dos valores arrecadados e quais
valores foram destinados à cada instituição?
● Outras informações pertinentes.”
Requerimento nº 123/2019 (Autoria do Vereador Antônio Marcos): “Requer que seja
remetido o presente requerimento ao Prefeito Municipal, ao Secretário de Defesa Social e ao
Secretário de Desenvolvimento Social e cidadania, para que nos prazos da Lei apresente à
esta Casa as seguintes informações sobre os atendimentos referentes aos imóveis afetados
pela chuva que ocorreu em 19/08/2019:
● Cópia dos relatórios da Defesa Civil referente aos imóveis atingidos;
● Cópia dos relatórios da Secretaria de Desenvolvimento Social referente aos imóveis
atingidos;
● Quantas família tiveram imóveis danificados e estão sendo assistidas pelo município ;
● Qual o valor disponibilizado para atendimento desses casos, dessas famílias;
● Qual à média de valor gasto com cada imóvel, com cada família atingida;
● Cópia das notas fiscais dos materiais de construção adquiridos;
● Outras informações pertinentes.”
Requerimento nº 124/2019 (Autoria do Vereador Antônio Marcos): “Requer que seja
remetido o presente requerimento ao Prefeito Municipal, ao Secretário de Defesa Social, para
que nos prazos da Lei apresente à esta Casa as seguintes informações sobre o Fundo
Municipal de Defesa Civil.
Tendo em vista que o Município de Mariana possui o Conselho Municipal de Defesa Civil e
o Fundo de Defesa, requer as seguintes informações:
● De onde vem à arrecadação para o Fundo Municipal de Defesa Civil?
● qual o valor existente hoje no Fundo Municipal?

● Caso o fundo Municipal de defesa Civil não tenha nenhum valor, as razões por não ter
nenhuma arrecadação.
● Outras informações pertinentes.”
Requerimento nº 125/2019 (Autoria de todos os Vereadores): “Requerem à V.Exa que
encaminhe ofício ao Chefe do Poder executivo e que este determine ao Sr. Amarildo
Teixeira, diretor do SAAE Mariana, para que se abstenha de efetuar a cobrança da Taxa
Básica Operacional (TBO), até que seja regularizado o abastecimento de água na Cidade.”
Requerimento nº 127/2019 (Autoria do Vereador Deyvson Ribeiro): “Solicite do Diretor
Executivo do SAAE, Amarildo Júnior, representante da Empresa VALE que sejam
esclarecidas as dúvidas dos moradores do Bairro Jardim dos Inconfidentes, representados
pela Associação do Bairro, que em reunião levantaram questões a serem trazidas por mim,
para sanar as duas dúvidas.
● Segundo os moradores, quando a Empresa Vale construiu as casas do Bairro Jardim
dos Inconfidentes, também construiu uma caixa d’água para abastecimento das
residências. Fazem alguns meses que diariamente falta o abastecimento em algumas
residências em várias ruas do Bairro. Se essa informação é verdadeira, solicitamos
que o Diretor do SAAE e sua equipe venha esclarecer os fatos para os moradores.
● Desde a construção do bairro pela Empresa VALE, nunca houve falta d’água, mas nos
últimos meses, à falta de água é diária, causando transtornos para todos os moradores.
O que pode ser feito para melhorar o abastecimento?”
● Acredito ser de extrema importância que representantes da Empresa VALE que foram
responsáveis pela construção das casas e respectivamente do Bairro, possam vir
esclarecer dúvidas e assim contribuir para que sejam solucionados estes problemas de
falta de água que atinge todos os moradores do bairro Jardim dos Inconfidentes.”
Requerimento nº 128/2019 (Autoria do Vereador Deyvson Ribeiro): “Requer a
convocação de todos os secretários titulares das pastas acima, componentes do Grupo
Técnico: Juliano Barbosa, Secretário Municipal de Desenvolvimento Social; Arlinda
Gonçalves, Secretária Municipal de Administração; Aline Oliveira, Secretária Municipal de
Educação; Inês Nezolda, Procuradora do Município de Mariana para tratar sobre o programa
Primeiro Emprego, na oportunidade o Sr. Juliano Barbosa disponibilize a cópia de todos os
cadastros dos Jovens de Primeiro Emprego realizados pela Secretaria de Desenvolvimento
Social, que foi realizado no palco da Praça dos Ferroviários, tendo como funcionário
responsável pelo cadastro dos jovens o Sr. Pedro Henrique, cargo comissionado. Solicita
também que o Sr. Juliano Barbosa demonstre de forma oficial o nome dos jovens que foram

inseridos no Programa de Primeiro Emprego e o nome das empresas que aderiram a lei 3.136,
de 24 de abril de 2017.”
Requerimento nº 129/2019 (Autoria dos Vereadores Ronaldo Bento e Gerson Cunha):
“Requerem a V. Exa. que encaminhe ofício ao Chefe do Poder Executivo convocando o Sr.
Amarildo Teixeira, Diretor do SAAE Mariana, para reunião a ser agendada por V.Exa. para
que possamos tratar sobre:
● Notícia divulgada pelo Chefe do Poder Executivo sobre investimentos de
R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) no SAAE Mariana;
● Quais áreas à serem beneficiadas;
● Quais projetos já foram elaborados;
● Se existe projeto para construção de Estação de Tratamento de Águas na sede
do município e nos distritos;
● Previsão do início das obras.”
Requerimento nº 130/2019 (Autoria do Vereador Ronaldo Bento): “Requer seja remetido
ofício ao Chefe do Executivo convocando representante do Executivo Municipal e
convidando representante da Fundação Renova, BHP Billiton, Samarco Mineração, Vale S/A,
Sindicato Metabase Mariana para reunião ordinária à ser agendada por V.Exa para tratarmos
sobre o impacto negativo na vida dos trabalhadores ligados diretamente às mineradoras e suas
terceirizadas que estavam na ativa e foram demitidos após o rompimento da barragem de
Fundão.”
Requerimento nº 131/2019 (Autoria do Vereador Ronaldo Bento e José Jarbas Ramos
Filho): “Requer que seja remetido cópia deste procedimento ao SAAE, na pessoa do seu
diretor e que seja encaminhado convite aos representantes moradores dos bairros Cabanas,
Santa Rita de Cássia e Santa Clara, Associações do Bairro Chácara e Rosário e demais
Associações, Associação de Moradores do Distrito de Cachoeira do Brumado, Comissão de
moradores que acompanham o projeto de tratamento de água de Cachoeira do Brumado,
FEAMA, Procon, Defensoria Pública e OAB, para que no prazos da lei se apresentem em
reunião ordinária à ser agendada no Plenário com devida urgência para tratar e prestar
esclarecimentos sobre:
● Possível corte de água devido inadimplência na conta de água, recentemente
instituída;
● Condições de 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 MP? Se positivo,
apresente os parâmetros instituídos pelo MP para devida tarifação;
● Outros diversos problemas que vem ocorrendo em relação à prestação de Serviço do
SAAE nas Ruas Araguari, Travessa Araguari, Rua Sumidouro, Rua Barro Branco,

Rua Diamantina, esquina com rua Jequeri, Rua Pequi, Rua Serra do Carmo, Rua
Caldeireiros, Rua Ponte do Gama, Rua Margarida Viana, Rua Mainart, Rua Caetano
Pinto, nos bairros Cabanas, Santa Rita de Cássia e Santa Clara, tais como:
-Passam até 20 dias sem abastecimento de água
-Quando da escassez da água e solicitam o caminhão pipa do SAAE este não abastece
se o consumidor estiver inadimplente ou se o imóvel for irregular
-Imóveis de dois pavimentos abastecem apenas 01, informando que são normas da
autarquia;
-Problemas de abastecimento de água nos bairros e distritos do município de Mariana;
-Em oportuno, apresente à real situação do projeto de tratamento de água do distrito
de cachoeira do brumado.

Moção de Aplauso
Moção de Aplauso nº 12/2019 (Autoria do Vereador Antônio Marcos): “Para Maria do
Carmo Caixeta, pela publicação do Livro “Borboletas do meu quintal”.”

Moção de Pesar
Senhora Conceição Gomes Silvano
Andrezza Gonçalves Magalhães
Maria das Merces Sampaio Brigollini

Votação
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’.

