Trigésima Quinta Reunião Ordinária 2019
Data: 4 de Novembro de 2019 – Segunda-Feira
Horário 16h
Leitura da Ata da Trigésima Quarta Reunião Ordinária
(Caso solicitado)

Correspondência
Ofício nº 158/2019 (Autoria Prefeito Municipal): “Tenho à satisfação de dirigir-me à
Vossa Excelência e demais e Edis, e informá-los de que o Vereador Geraldo Sales Souza,é o
líder do atual Governo na Câmara Municipal, responsável pela conciliação entre os diferentes
interesses das categorias representadas na Casa, promovendo a interlocução entre o
Legislativo e Executivo.”
Demonstrativo de Expedição de Identidade ( Centro de atendimento ao Cidadão): O
Coordenador do CAC Mariana, informa que no ano de 2019 - o posto de identificação da
Câmara de Mariana número 2715-4, emitiu no mês de 51 Retificações em RGs; 148
Primeiras-via de Identidade, 282 segundas- via, totalizando 481 RGs.

Projeto de Lei
Projeto de Lei nº 77/2019 (Autoria do Prefeito Municipal): “Cria o Centro de Convivência
dos Bairros Santo Antônio e São Gonçalo como parte do programa municipal de atendimento
para

crianças,

adolescentes,jovens,adultos

e

idosos

da

secretaria

Municipal

de

Desenvolvimento Social e Cidadania.”
Projeto de Lei nº 78/2019 (Autoria do Vereador Juliano Gonçalves): “Da denominação
oficial a prédio público e dá outras providências.”
Projeto de Lei nº 79/2019 (Autoria do Prefeito Municipal): “Revoga a Lei Municipal nº
1.650/2002 - Que Dispõe sobre feriados Municipais - e dá outras providências.”

Projeto de Lei Substitutivo nº 27/2019 (Autoria do Vereador Antônio Marcos): “Dispõe
sobre a publicação dos prazos de 6 (seis) meses e 5 (cinco) anos de garantia nos editais de
contratos de obras públicas, incluindo pavimentação, recapeamento asfáltico e consertos de
buracos nas vias de Mariana.”

Projeto de Emenda
Projeto de Emenda Modificativa à Emenda Modificativa nº 04/2019 de autoria do
Prefeito Municipal (Autoria Comissão Permanente de Educação, Saúde, Assistência
Social, Esporte, Lazer e Turismo): “Instituiu o Programa Municipal Habitação de Interesse
Social, dispõe sobre o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social e dá outras
providências.”
Emenda Modificativa nº 05/2019 (Autoria Comissão Permanente Finanças, Legislação e
Justiça): “Institui o Programa Municipal de Habitação de Interesse Social , dispõe sobre o
Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social e dá outras providências.”
Emenda Modificativa nº 06/2019 (Autoria do Vereador Geraldo Sales): Dispõe sobre: O
Plano de cargos,Carreira

e Vencimentos dos Guardas Civis Municipal de Mariana e dá

outras providências.”

Pedido de Providência
Pedido de Providência nº 30/2019 (autoria do Vereador Gerson Cunha): “Seja realizada,
em caráter de urgência, a estruturação e recapeamento do acesso sobre a galeria de esgoto
localizada à Travessa Monsenhor Rafael Coelho, Barro Preto.”

Requerimentos
Requerimento nº 153/2019 (Autoria do Vereador Deyvson Ribeiro): “Requer ao
Secretário de Planejamento, Suprimentos e transparência e o Secretário de Defesa Social para
que sejam apresentadas as informações e justificativas sobre o serviço de “Box de Crossfit” a
ser contratado em favor da Guarda Municipal de Mariana/MG.”

Requerimento nº 155/2019 (Autoria do vereador Fernando Sampaio): “Requer que após
lido e aprovado, seja remetido cópia deste procedimento ao chefe do poder executivo para
que remeta cópia ao Secretário Municipal de Saúde, senhor Danilo Brito e convidado o
Diretor de Projetos e Chefe da Equipe de Suprimentos da Fundação Renova para reunião a
ser agendada por V.Exa. para tratar dos pontos a seguir aduzidos”.
Requerimento nº 156/2019 (Autoria do vereador Bruno Mól): “Requer que seja
encaminhada cópia do presente ao chefe do poder Executivo e que este remeta a Secretaria
Municipal de Administração, a empresa responsável pela elaboração dos planos de carreira,
para que em especial ao Projeto de Lei Complementar nº 70/2019 que dispõe sobre o plano
de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Guardas Civis Municipal de Mariana e dá outras
providências, sejam observados o que dispõe Lei Federal e as demais disposições:
● Seja observado os parâmetros da Lei Federal no que se refere ao índice de
periculosidade, onde no plano infere-se 15% , contidos no art. 58 passando para 30%,
devendo este mesmo índice ser estabelecido no plano da categoria dos vigias
patrimoniais atendendo o princípio da isonomia e conforme preconiza a legislação
federal vigente;
● No que se refere a Promoção Vertical, contida no capítulo 2, art. 53 que se aplique o
percentual de 10% conforme as demais categorias”.
Requerimento nº 157/2019 (Autoria do vereador José Jarbas Ramos Filho): “Requer a
V.Exa que após lido e aprovado pelo dileto plenário seja remetido ao Diretor do IPREV
convidando toda a equipe do instituto para que compareçam à reunião a ser agendada por
V.Exa. para tratarmos sobre os vários pontos como passamos a expor referente a aprovação
da nova Previdência:
● O que tem que ser aplicado pelo Município? Quais as regras?
● Como será aplicado no Município de Mariana as regras que serão aplicadas no
Governo Federal?

● O que será necessário fazer para o IPREV, no futuro breve, não quebre como na
maioria das cidades e estados que possuem previdências própria?
● Como a reforma da previdência passará a valer de imediato e mesmo paralelo a Lei
vigente, ela vai dar possibilidade que os Municípios e Estados possam votar sua
reforma, seguindo ou propondo a sua Própria, tendo em vista isso: qual a posição do
IPREV sobre esse fato?
Requerimento nº 158/2019 (Autoria do vereador Antônio Marcos Ramos de Freitas ):
“Requer que encaminhe cópia deste expediente ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para
que esta faça a entrega dos lotes do novo loteamento para as pessoas que foram retiradas de
seus imóveis, pelo Municípios, para a construção dos prédios populares”.
Requerimento nº 159/2019 (Autoria do vereador Antônio Marcos Ramos de Freitas ):
“Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal e ao Secretário de Desenvolvimento Social e
Cidadania, para que reajuste o valor do aluguel social”.
Requerimento nº 161/2019 (Autoria do vereador Bruno Mól): “Requer que seja
encaminhado cópia do presente instrumento ao chefe do poder executivo para que este remeta
a Secretaria Municipal de Administração, a empresa responsável pela elaboração dos planos
de carreira, para que em especial ao Projeto de Lei Complementar nº 70/2019 que dispõe
sobre o plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Guardas Civis Municipal de Mariana
e dá outras providências, seja observado:
● Incluir nos PCCV’s o prêmio por produtividade anual, conhecido como 14º Salário, a
ser concedido a todos os servidores públicos do Município.
Requerimento nº 162/2019 (autoria do Vereador Deyvson Ribeiro): “Requer sejam
convocados a Sra. Aline de Oliveira, Secretária de Educação; a Diretora da Creche Tia Elza
do bairro Vale Verde, monitores da referida creche, membros do Conselho Tutelar e Diretor
da Policlínica Central, para tratar sobre os seguintes fatos: denúncia apresentada pela Sra.
Eliene das Dores Evangelista Reis, envolvendo seu filho Bernard Evangelista Reis, nascido
em 19/04/2017, aluno da creche Tia Elza, bairro Vale Verde.”

Indicação

Indicação nº 549//2019 (Autoria do Vereador Cristiano Silva Vilas Boas): “Instalar
Academia ao Ar Livre no Bairro Nossa Senhora Aparecida.”
Indicação nº 550//2019 (Autoria do Vereador Juliano Gonçalves): “Revitalização no
entorno da Lagoa do Bairro Dandara.”
Indicação nº 551/2019 (Autoria do Vereador Edson Agostinho): “Seja instalada internet
WI-FI na casa de Apoio do Município de Mariana instalada em Belo Horizonte.”
Indicação nº

552/2019 (Autoria do Vereador Edson Agostinho): “Seja realizada à

substituição do piso de cimento por grama sintética das quadras dos Distritos de Águas Claras
e Cláudio Manoel e Subdistrito de Campina.”
Indicação nº 548//2019 (Autoria do Vereador Gerson Cunha): “Seja tomada as medidas
necessárias para a realização do corte/poda das árvores com risco de queda existentes na
Rodovia BR 356, Km 103 e 106, no Município de Mariana.”
Indicação nº 553/2019 (Autoria do Vereador Gerson Cunha): “Que seja solicitado aos
responsáveis à realização de Manutenção da pavimentação asfáltica da Rua Realeza esquina
com à Diamantina Bairro Cabanas.”
Indicação nº 554/2019 (Autoria do Vereador Gerson Cunha): “Que seja solicitado aos
responsáveis à realização de limpeza e manutenção da pavimentação da Rua São Gonçalo Bairro São Gonçalo - Mariana- MG.”
Indicação nº 555/2019 (autoria do Vereador Deyvson Ribeiro): “Solicita a mudança de
local e de modelo de lixeira da escola João Ramos Filho, onde hoje a lixeira se encontra
debaixo das janelas da secretaria, o mal cheiro é constante na sala onde durante todo o dia os
funcionários executam seu trabalho, o que faz com que o incômodo seja muito grande.
Devido a isso pede à remoção da lixeira da Rua Uberaba, esquina com Diamantina para Rua
Curvelo, esquina com Diamantina e pede que coloquem desde padrão que hoje se encontra na
prefeitura os contêiner de lixo.”
Indicação nº 556/2019 (autoria do Vereador Deyvson Ribeiro): “Construção de um
estacionamento ao fundo destas casas na Av. Liderança, bairro Santa Clara.”

Indicação nº 557/2019 (autoria do Vereador Deyvson Ribeiro): “Tapa buracos no início
da Rua 01 com rua 09, em frente ao Cria, bairro Vila Maquiné.”
Indicação nº 558/2019 (autoria do Vereador Deyvson Ribeiro): “Colocação de placa de
localização e identificação de destinos na Rua Cônego Armando, onde já se encontra o
suporte no local, somente aguardando à placa Bairro São José (Chácara).

Moção de Pesar
senhora Izabela Zopelaro
senhor Geraldo Bento da Silva
senhor Marcelo José Margarido

Paracer

Projeto de Lei nº 72/2019 (autoria do Prefeito Municipal): “Institui o Programa Municipal
de Habitação de Interesse Social, dispõe sobre o Conselho Municipal de Habitação de
Interesse Social e dá outras providências.”

Votação
Projeto de Lei nº 29/2017 (Autoria do Vereador Gerson Cunha): “Institui título de
Empresa amiga do jovem e adolescente no Município de Mariana.
Projeto de Lei nº 69/2019 (autoria da Mesa Diretora): “Abre crédito adicional suplementar
no orçamento vigente para reforço de dotações orçamentárias da Câmara Municipal de
Mariana.”

Projeto de Lei nº 73/2019 (Autoria do Prefeito Municipal): “Abre créditos suplementares
no valor de até R$ 5.260.000,00 para reforço de dotações constantes na Lei Orçamentária
vigente.”
Projeto de Lei nº 70/2019 (Autoria do Prefeito Municipal): “Dispõe sobre o plano de
cargos, Carreira
providências.”

e Vencimentos dos Guardas Civis Municipal de Mariana e dá outras

